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SUMMARY 

 SYAIFUL HIDAYAT, S.Hut, thesis entitle Spatial Analysis Within 
the Framework of Poverty Study in the Province of East Java. This thesis 
supervisors are Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S and Dr. Drs. Hilmy 
Mochtar, M.S 

Nowadays, classic and fundamental problems faced by developing 
countries in general such as Indonesia are high-degree of poverty both at 
national and regional levels. According to Central Burean of Statistics 
(BPS) data in 2013, it is recorded that the number of poor people in 
Indonesia reached 28.55 million people (11.47%) where 17.06% of them 
live in Province of East Java or equal to 4.87 million people or about 12, 
7% from total population in Province of East Java. A high percentage of 
poor people in districts or cities will easiy be found in the areas of 
agriculture sector-based activities. This high percentage of poor people 
related to the level of human development in district/city. Therefore, the 
purpose of this research is to analyze spatial patterns of human 
development poverty/social and economic activities and its associations. 
From analysis result of spatial patterns and dependability analysis, this 
research is intended to give input on policy of poverty handling in the 
province of East Java.  

Spatial analysis in this research formed from configuration region 
identifier resulted from Principal Component Analysis (PCA) technique. 
District/city grouped by virtue of identifier similarities with luster Analysis 
technique and K-Mean technique, and to see poverty patterns, 
human/social development, and economic activity by using quadrant 
analysis. Identifier resulted from PCA is used to analyze relevance 
between variables of human and social development and economic 
activity with poverty by using bifilar regression analysis. 

The result from bifilar regression used as a foundation in explaining 
the relation of economic development identifier variable, human and 
social development which has both positive and negative effect in 
reducing or poverty handling in the Province of East Java. The positive 
effect is increasing identifier variable will influence decreasing of poverty. 
Otherwise, the negative effect is if identifier variable inrease, the number 
of poverty in the province of East Java will increase, too.  

   The result of cluster K-Mean and spatial analysis on poverty 
identifier variable is variable of poor people number, house ownership, 
density, working participation of poor individuals and educational 
participation of poor individual resort to 4 spatial patterns of poverty 1) 1st 
pattern with medium number of poverty and low-density including Pacitan, 
Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,Blitar, Situbondo, Madiun, Magetan 
regencies, Madiun and Batu cities, 2) 2nd pattern with medium number of 
poor people and high-density including Mojokerto Regency and Surabaya 
City, 3) 3rd pattern with low poor people number and lo density including 
Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, and Mojokerto cities, 4) 4th 
pattern with high number of poor people and low density including Kediri, 
Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, 
Pasuruan, Sidoarjo,Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, 
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Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, and Sumenep 
Regencies. 

   Connectedness between economic development variable, human 
and social development and poverty in Province of East Java by using 
Principle Component Analysis (PCA) and advanced with bifilar regression 
analysis. As a result, there are 3 main components (main PC) those are 
PC1 identified by  variables: number of poor people, work participation, 
education participation, house ownership, agricultural section, and the 
number of cooperative, PC2 identified by 3 variables there are human 
development index, health index, and education index, and PC3 identified 
by 3 variables these are population density, livestock sectors and fisheries 
sectors. Result of bifilar regression shows that PC1 components have 
linear influence with poverty, whereas PC2 and PC3 has opposite 
influence (negative) with (-) mark. 

   The known of spatial pattern of poverty, spatial pattern of 
economic development, spatial pattern of human and social development 
using spatial analysis, from this research obtained 5 aim of policy useful 
as input for province of East Java government in velocity of poverty 
handling. Those 5 directions are 1) increasing of fishery sector, livestock 
sector and agricultural sector including Kediri, Malang, Lumajang, 
Jember, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, ,Jombang, Nganjuk, 
Jombang, Ngawi, Bojonegoro, Tuban Regencies, Malang, Blitar, 
Mojokerto, Kediri, Pasuruan cities , Pacitan, Pasuruan, Probolinggo cities  
Trenggalek, Bangkalan, Pamekasan, Sampang. 2) Encourage the 
increasing of job opportunity and education participation including Kediri, 
Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun cities, Pacitan, 
Trenggalek, Situbondo, Magetan, Surabaya. 3) Encourage the increasing 
PDRB including 36 regencies/cities temporary Surabaya city and 
Mojokerto city, 4) Education index and human development index 
including Sampang,  Lumajang, Pasuruan,Jember, Bondowoso, Ngawi, 
Bangkalan, Pamekasan, Sumenep. 5) Maintaining and increasing 
economic development of PDRB, agricultural, fishery, livestock sectors, 
and cooperative where there is, yet, low poverty pattern including 
Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Banyuwangi,Situbondo, Sidoarjo, 
Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Magetan, Lamongan, Gresik, Probolinggo 
city, Madiun city, Surabaya, Batu. 

 
Keywords: spatial analysis, poverty, economic development, human and  

 social development, Principle Component Analysis (PCA) 
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RINGKASAN 

SYAIFUL HIDAYAT, S.Hut, dengan Judul Tesisi Analisis Spatial 
(Keruangan) Dalam Kerangka Kajian Kemiskinan DI Provinsi Jawa Timur. 
Pembimbing tesis ini adalah Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S dan 
Dr. Drs. Hilmy Mochtar,M.S  

 
  Masalah klasik dan fundamental yang dihadapi o;eh negara 
negara berkembang seperti Indonesia secara umum pada saat ini adalah 
tingginya tingkat kemiskinan baik di tingkat nasional maupun regional. 
Dari data BPS pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk miskin di 
Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47%) yang 17.06%-nya berada 
di Provinsi Jawa Timur yakni sekitar 4.87 juta jiwa atau sekitar 12, 7% dari 
total jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Persentase penduduk 
miskin yang tinggi di tingkat kabupaten/kota akan dijumpai pada wilayah-
wilayah yang aktivitasnya berbasis sektor pertanian. Tingginya 
persentase penduduk miskin ini juga berkaitan dengan tingkat 
pembangunan manusia di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pola spasial kemiskinan, pembangunan 
manusia/sosial dan aktivitas ekonomi, serta keterkaitannya. Dari hasil 
analisis pola spasial dan analisis keterkaitan, penelitian ini juga bertujuan 
bemberikan masukan/input arahan kebijakan penanganan kemiskinan di 
Provinsi Jawa Timur.   
  Analisis pola spasial dalam penelitian ini dibangun dari konfigurasi 
penciri wilayah yang dihasilkan dari teknik Principal Component Analysis 
(PCA).Kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan kesamaan penciri 
dengan teknik Cluster Analysis dengan teknik K-Mean, dan untuk melihat 
pola kemiskinan, pembangunan manusia/sosial, dan aktivitas ekonomi 
digunakan analisis kuadran. Penciri yang dihasilkan dari PCA juga 
dimanfaatkan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel-variabel 
pembangunan manusia dan sosial dan aktivitas ekonomi dengan 
kemiskinan dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
  Hasil dari analisi regresi berganda digunakan sebagai dasar 
dalam menjelaskan keterhubungan variable penciri pembangunan 
ekonomi, pembangunan manusia dan sosial yang berpengaruh positif dan 
negative dalam pengurangan atau penanganan kemiskinan di Provinsi 
Jawa Timur.  Pengaruh positif yaitu meningkatnya variable penciri akan 
mempengaruhi penurunan kemiskinan dan sebaliknya pengaruh negative 
yakni meningkatnya variable penciri akan meningkat juga jumlah 
kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 
  Dari hasil anlisis kluster K-Mean dan analisis spasial atas variable 
penciri kemiskinan yakni variable jumlah orang miskin, kepemilikan 
rumah, kepadatan, partisipasi kerja individu miskin dan partisipasi sekolah 
individu miskin dihasilkan 4 pola spasial kemiskinan yaitu 1) Pola 1 
dengan jumlah penduduk miskin sedang dan kepadatan rendah meliputi 
kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,Blitar, 
Situbondo, Madiun,Magetan,Kota Madiun dan Kota Batu, 2) Pola 2 
dengan jumlah penduduk miskin sedang dengan kepadatan tinggi meliputi 
Kabupaten Mojokerto dan kota Surabaya, 3) Pola 3 dengan jumlah 
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penduduk miskin rendah sedangkan kepadatan rendah meliputi Kota 
Kediri, Kota Blitar,Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota 
Mojokerto, dan 4) Pola 4  dengan jumlah penduduk miskin tinggi 
sedangkan kepadatan rendah meliputi Kediri, Malang, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo,Jombang, 
Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. 
  Keterhubungan variable pembangunan ekonomi, pembangunan 
manusia dan sosial dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan 
penggunakan analisis Prinsiple Componet Analysis (PCA) dan dilanjutkan 
dengan analisis regresi berganda.  Hasil dari penelitian ini berupa 
terbentuknya 3 kompunen utama (PC utama) yaitu PC1 dicirikan oleh 6  
variable yaitu jumlah penduduk miskin, partisipasi kerja, partisipasi 
sekolah, kepemilikan rumah, sektor pertanian, Jumlah koperasi, PC2 
diciirkan oleh 3 variable yaitu  indek pembangunan manusia, indeks 
kesehatan, dan indeks pendidikan dan PC3 dicirikan oleh 3  variable yaitu 
kepadatan penduduk, sektor peternakan, Sektor perikanan.  Dari hasil 
regresi berganda didapat bahwa komponen PC1 mempunyai pengaruh 
yang linear dengan kemiskinan, sedangkan PC2 dan PC3 mempunyai 
pengaruh bertolak belakang (negative) dengan tanda (-). 
  Dengan diketahuinya pola spatial kemiskinan, pola spasial 
pembangunan ekonomi dan pola spasila pembangunan manusia dan 
sosial dengan menganalisis menggunakan spatial analisis maka dari 
penelitian ini diperoleh 5 arah kebijakan yang bisa digunakan sebagai 
masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam percepatan 
penanganan kemiskinan.  Adapun ke 5 arahan tersebut yaitu 1) 
Peningkatan Sektor Perikanan, Sektor Peternakan dan Sektor Pertanian 
meliputi kabupaten Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, 
Probolinggo, Pasuruan, ,Jombang, Nganjuk, Jombang, Ngawi, 
Bojonegoro, Tuban, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Kediri, 
Kota Pasuruan , Pacitan, Kota pasuruan, Kota Probolinggo, Trenggalek, 
Bangkalan, Pamekasan, Sampang. 2) Mendorong peningkatan 
kesempatan kerja dan partisipasi sekolah meliputi Kota Kediri, Kota 
Blitar,Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, 
Kota Madiun, Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Magetan, Surabaya. 3). 
Mendorong peningkatan PDRB meliputi 36 kabupaten/Kota sementara 
Kota Surabaya dan Kota Mojokerto tinggi, 4) Peningkatan indeks 
kesehatan, indeks pendidikan dan Indek pembangunan manusia meliputi  
Sampang,  Lumajang, Pasuruan,Jember, Bondowoso, Ngawi, Bangkalan, 
Pamekasan, Sumenep. 5) Mempertahankan dan meningkatkan lagi 
pembangunan ekonomi PDRB, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, 
Sektor Peternakan, dan Koperasi dimana masih terdapat pada pola 
kemiskinan rendah meliputi Ponorogo, Tulungagung, Blitar,Kediri, 
Banyuwangi,Situbondo, Sidoarjo,Mojokerto,Nganjuk, Madiun, Magetan, 
Lamongan, Gresik, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Surabaya, Batu. 
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BAB I.   

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Indonesia dikenal dengan sebutan zamrud khatulistiwa dengan 

gugusan pulau-pulau, keanekaragaman bahasa, suku dan budaya, 

biodeversiti yang tinggi no 3 setelah Brazil dan Afrika, kekayaan alam yang 

dikandung di bumi tercinta ini baik di atas maupun di bawah bumi sangatlah 

berlimpah sehingga selalu menjadi incaran bagi negara-negara adijaya 

(ekonomi) serta potensi sumberdaya manusianya yang tersatukan oleh 

“Bhenika Tunggal Ika” adalah merupakan suatu potensi maha dahsyat 

sebagai modal menjadi Negara yang kuat dan disegani oleh negara-negara 

lain di Dunia.  Namun semua itu hanya tinggal sebuah slogan dan harapan, 

dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan akan potensi tersebut hanya 

dirasakan dan dinikmati oleh segelintir orang/golongan tertentu saja yang 

semestinya dapat dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

 Sebagaimana telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 33 ayat 3 bahwa Bumi, air dan  kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikusai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  Apabila amanat ini dapat dilaksanakan sebenar-

benarnya oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat Inodnesia akan 

terjamin dan tentunya kesenjangan antar pulau dan kemiskinan sudah bisa 

dipastikan akan sangat-sangat berkurang bisa dikatakan tidak ada lagi 

rakyat Indonesia yang berada pada status miskin.    
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 Sebagaimana data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin 

di Indonesia selama periode  Tahun 2011-2013 mempunyai kecenderungan 

penurunan. Pada tahun 2012 penduduk miskin sebanyak 37,87 juta orang 

atau 18.41% menjadi 28.55 juta jiwa pada tahun 2013 atau 11.47%. Selama 

periode tersebut penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9.32 juta 

jiwa atau 6,94%. Sementara itu dari 19 Provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa 

Timur mempunyai catatan tersendiri dalam program 

penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin.  Hal ini dapat ditunjukkan 

yaitu pada tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 15,26% menurun menjadi 

sebesar 14,23 tahun berikutnya. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan 

sebesar 13,4% atau menurun 0,83% dibandingkan tahun sebelumnya dan 

pada September tahun 2012, tingkat kemiskinan menjadi sebesar 13,08% 

atau menurun 1,15% dari tahun 2011. Penurunan tersebut mengindikasikan 

bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa 

Timur. 

Turunnya persentase masyarakat miskin, tidak lebih karena ada 

konsekuensi Gubernur Jawa Timur beserta jajaran aparatur pemerintah 

dalam program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.  

Tanggungjawab dan Konsekuensi diamanahkan dalam visi dan misi Jawa 

Timur yang termaktub dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 2009-2014 Provinsi Jawa Timur. Salah satu amanah itu 

berupa mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat 

menjalani kehidupan yang bermartabat, serta menurunkan jumlah 

penduduk miskin laki-laki dan perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
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telah merumuskan agenda yang harus dilaksanakan sampai dengan tahun 

2014 yaitu “Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas 

Penanggulangan Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat, 

Terutama Wong Cilik, dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat”. 

 Wujud dari amanah tersebut Provinsi Jawa Timur melaksanakan 

berbagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis Sasaran (Klaster) 

dengan melibatkan berbagai sector dan komponen, baik di pemerintahan 

daerah maupun masyarakat, sehingga diharapkan program tersebut lebih 

tepat sasaran (Daya Guna dan Tepat Guna). Ada 3  kluster yang menjadi 

perhatian Diantaranya yaitu: 1. Klaster Pertama,  terdiri dari kelompok 

program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang 

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban 

pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin 

dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin 

(RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). Program utamanya adalah 

Program Jalan Lain menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra), .kluster ini 

identik dengan program bantuan sosial, 2. Klaster Kedua,  berupa program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui 

program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan 

memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam 

pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat 

melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan 

kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin 

kluster ini identik dengan pemberdayaan masyarakat, 3. Klaster Ketiga, 

berupa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 



 

usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan

memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha 

berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

Contoh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

merupakan revitalisasi dari program Gerdu

sejak tahun 2002

memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin

pemberdayaan UMKM.

Sumber : BPS Jawa Timur 201
 
 Terlepas dari program pengentasan kemiskinan tersebut diata

bahwa pengentasan kemiskinan merupaka

dan perlu penangangan disegala sektor pembangunaan. Oleh sebab itu 

pembangunan harus 

dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi 
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tidak mengesampingan sektor pembangunan manusia/sosia (IPM). Apalah 

artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tapi manusia/masyarakat/soial yang 

menjalani mempunyai kapabilitas/kemampuan/kemauan/semangat dan 

sumber daya yang rendah maka lambat laun pertumbuhan ekonomi tidak 

membawa dampak positif dalam pengentasan kemiskinan bisa jadi akan 

menimbulkan kemiskinan baru. Untuk itu pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan pembangunan manusia (IPM) harus seimbang dan bisa jadi 

liner. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan pada dasarnya 

mencakup beberapa aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan serta keberlanjutan yang memperhatikan kelestarian 

sumberdaya dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan memerlukan 

kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dan menuntut peranan 

masing-masing sektor.  

 ,Telah dijelaskan diatas bahwa pembangunan/pertumbuhan ekonomi 

harus sejalan dengan pembangunan manusia (IPM). Dapat dijelaskan 

bahwa strategi  pembangunan  manusia  dalam  ukuran  Indeks  

Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  diharapkan  sebagai  senjata  lain  

untuk    mengatasi kemiskinan,  juga  belum  cukup  mampu  menjelaskan  

pola  kemiskinan  di  suatu wilayah,  sebagaimana  yang  ditunjukkan  di  

Provinsi  Jawa Timur.  Pola hubungan  antara  tingkatan  pembangunan  

manusia  dengan  tingkat  kemiskinan yang  berbeda-beda  antar  

kabupaten/kota  menunjukan  bahwa  untuk  mengatasi kemiskinan,  

memerlukan  strategi  yang  sesuai  dengan  pola  masing-masing wilayah.   

Oleh  karena  itu,  mengetahui  karakteristik  pembangunan  di  

masing-masing kabupaten/kota diperlukan untuk mengelola dan 
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mengembangkan strategi penanganan  kemiskinan  di  suatu  wilayah.  

Karakteristik  wilayah  sebagaimana dimaksud,  tentunya  terkait  pula  

dengan  pola  interaksi  antar  wilayah  terdekat (ketetanggaan). Wilayah  

yang berdekatan akan saling mempengaruhi, dan untuk hal-hal  tertentu  

dimana  interaksinya  tinggi,  wilayah  yang  berdekatan  memiliki kesamaan 

atau kemiripan pola aktivitasnya. 

Melihat karakteristik wilayah maka system informasi Geografis (SIG) 

mempunyai kemampuan dan handal dalam menganalisa 

keruangan/spatial/wilayah.  Berawal dari hal tersebut di atas maka 

mengaplikasikan SIG dalam kajian kemiskinan dapat dilaksanakan.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Barus dan Wiradisatra (2000)  aplikasi SIG 

telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan 

dalam penggunaan lahan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

dalam bidang bisnis dan perencanaan pelayanan, seperti analisis wilayah 

pasar dan prospek pendirian suatu bisnis baru; dan dalam bidang logistik 

dan transportasi, untuk pergerakan subyek/obyek (makanan dan minuman) 

dikaitkan dengan infrastruktur dan rutenya.  Dalam bidang lingkungan 

aplikasi SIG digunakan dalam analisis erosi dan dampaknya, analisis daerah 

rawan banjir, kebakaran atau lahan kritis, dan analisis kesenjangan.  Seperti 

juga penginderaan jauh yang telah diaplikasikan oleh berbagai kalangan dan 

kepentingan, maka aplikasi SIG telah digunakan baik oleh kalangan swasta, 

perguruan tinggi maupun pemerintah daerah.  Aplikasi SIG untuk tugas dan 

kewenangan pemerintah daerah sebagian besar berkaitan dengan data 

geografis dengan memanfaatkan keandalan SIG antara lain: kewenangan 

dibidang pertanahan, pengembangan ekonomi, perencanaan penggunaan 
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lahan, kesehatan, perpajakan, infrastuktur (jaringan jalan, perumahan, 

transportasi), informasi kependudukan, pengelolaan darurat, dan 

pemantauan lingkungan. 

Mengingat pentingnya pembangunan berbasis kewilayahan tanpa 

dibatasi administratif suatu wilayah (kab/kota) dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan, maka perlu kiranya dilakukan  kajian mendalam atau penelitian 

mengenai kemiskinan dan pembangunan kewilayahan dengan pendekatan  

analisis spatial (keruangan). Kajian atau penelitian tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran apa dan bagaimana kemiskinan dapat 

terbentuk atau ditanggulangi dengan kebijakan pembangunan kewilayahan 

yang semuanya dapat dianalisis dengan menngunakan Geographic 

Information System (GIS). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarakan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana  pola spasial kemiskinan kabupaten/kota  di  

Provinsi  Jawa Timur; 

2. Bagaimana  keterhubungan antara pola kemiskinan dengan 

Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) dan pembangunan 

ekonomi di Provinsi Jawa Timur serta Potensi Sumber Daya 

Alam/Lingkungan; 

3. Bagaimana  arah  kebijakan  penanganan  kemiskinan  yang  

diperlukan sesuai dengan potensi kewilayahan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?  
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1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  maka  tujuan  dari  

penelitian  ini adalah:  

1.  Memetakan pola spasial kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.  

2. Menjelaskan keterkaitan  variabel-variabel  Pembangunan  

Manusia/sosial   dan pembangunan ekonomi dengan 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  

3. Mengetahui kondisi  arah kebijakan penanganan 

kemiskinan sesuai dengan potensi kewilayahan di  Proivnsi 

Jawa Timur 

 

1.3.2. Manfaat Penelitan 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

kepentingan secara akademis dan praktis, adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis : 

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi ilmu pengetahuan yakni analisis spatial 

(keruangan) dan System Informasi Geografi (SIG) 

dalam kajian kemiskinan khususnya dan pada 

umumnya disegala bidang (multi desiplin ilmu); 

2. Analisis spatial (keruangan) dan Sitem Informasi 

Geografi (SIG) sebagai multidesiplin ilmu sehingga 
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dapat dikembangkan lebih lanjut bagi dunia 

pendidikan maupun penelitian. 

b. Manfaat Praktisi : 

1. Dapat bermanfaat sebagai bahan  informasi  dan  

sumbangan pemikiran  bagi pemerintah  daerah 

dalam upaya menyusun strategi penanggulangan 

kemiskinan;  

2. Dapat bermanfaat untuk bahan masukan dalam 

perumusan kebijakan pembangunan daerah;  

3. Dapat bermanfaat untuk bahan pembelajaran dan 

pengembangan perencanaan wilayah dengan isu  

sentralnya  adalah penanggulangan kemiskinan  

melalui  pembangunan ekonomi dan pembangunan 

manusia/sosial.  

 

1.4. Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian ini sangat diperlukan baik dalam lingkungan akademis 

maupun non akademis, karena belum begitu banyak dilakukan 

penelitian analisisi keruangan/Spatial dalam kerangka kajian 

kemiskinan.  Terdapat beberapa penelitan sebelumnya mengenai 

spatial keruangan dalam upaya penanganan kemiskinan yaitu : 

1. Arman (2009) dalam tesisnya yang berjudul Peran Pembangunan 

Manusia/Sosial dan Interaksi Spasial dalam Penanggulangan 

Kemiskinan dan Pengangguran. Penelitiannya menunjukkan 

bahwa interaksi spasial antar kecamatan di Kabupaten Bogor 
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sangat kuat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. 

Kerjasama antar kecamatan dapat mengefesiensikan biaya. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan infrastruktur, alokasi 

anggaran, ketersediaan sumber daya alam seperti lahan produksi 

pertanian dan sumber daya manusia seperti tenaga guru 

dibeberapa lembaga pendidikan, dan ketersediaan lapangan 

pekerjaan, kecamatan yang berdekatan cenderung dapat 

memanfaatkan fasilitas dan sumber daya tersebut secara 

bersama. Untuk itu pemerataan pembangunan manusia dalam 

suatu wilayah perlu dikaji dalam kacamata pembangunan daerah 

yang berimbang. Yang membedakan dari penelitan tersebut yaitu 

penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi dan 

pembangunan manusia dan sosial terhadapa kemiskinan dalam 

lingkup Provinsi. 

 

2. Interaksi spasial dalam menangani kemiskinan oleh Crandall dan 

Weber (2004) juga menyatakan bahwa pertumbuhan kesempatan 

kerja dan pembangunan manusia/sosial mampu menurunkan 

tingkat kemiskinan pada wilayah yang saling terkait 

(ketetanggaan). Penguatan modal sosial dan peningkatan 

kesempatan kerja pada wilayah yang keterkaitannya tinggi lebih 

efektif menangangani kemiskinan dibandingkan pada wilayah 

yang keterkaitannya rendah. Dampak penurunan kemiskinan 

bersifat spillover pada serentetan wilayah dengan kemiskinan 

yang tinggi. Beda penelitan tersebut adalah variable yang 
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dianalisa berbeda dengan variable penelitian ini dan penelitian ini 

juga menghubungkannya dengan teori sosiolog yang ada saat ini 

selain itu lokasi peneliannya juga berbeda. 

3. Novita Salim, 2011 dalam Thesisnya berjudul Analisis pola 

kemiskinan, Pembangunan Manusia/Sosial dan Aktifitas Ekonomi 

serta kerkaitannya, di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pola spasial 

kemiskinan, pembangunan manusia/sosial, dan aktivitas ekonomi 

membentuk empat tipologi berdasarkan persamaan keragaman 

tingkatan pencapaian dari pola spasial. Arahan penanganan 

kemiskinan yang sesuai dengan pola empat tipologi wilayah. 

Adapun Variabel-variabel pembangunan manusia/sosial dan 

aktivitas ekonomi yang siginifikan menurunkan kemiskinan 

dikategorikan dalam dua kelompok variabel, yaitu: a) variabel-

variabel dari wilayah sendiri yaitu jumlah produksi jagung dan 

jumlah industri kecil/rumah tangga berbahan baku kulit; dan b) 

variabel-variabel pada wilayah terkait yaitu jumlah keluarga miskin 

di wilayah sekitarnya, jumlah tenaga guru SD sampai SLTA, 

jumlah TK Negeri, jumlah SMU/SMK dan Perguruan Tinggi 

Negeri, produksi jagung, karet dan kelapa sawit.   

Yang membedakan dengan penelitian tersebut yakni indikator 

yang digunakan dalam variable pembangunan ekonomi maupun 

variable pembangunan manusia berbeda dan analisis penelitian 

yang akan dilakukan juga ditinjau dari teori sosiologi kemiskinan 

selain itu lokasi penelitian yang berbeda. 
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 Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut diatas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang 

dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan topik dan judul yang sama. 
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BAB II.   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.  LANDASAN TEORI PEMBANGUNAN  

2.1. Pembangunan Ekonomi Wilayah 

2.1.1. Ekonomi Wilayah 

  Ilmu ekonomi wilayah membahas atau menganalisis kegiatan 

ekonomi suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau 

melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan 

bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat 

pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah (Tarigan, 2005)  

  Teori regional adalah penjelasan tentang perilaku ekonomi di 

dalam ruang atau spasial, ekonomi regional adalah studi tentang perilaku 

ekonomi masyarakat dalam ruang di dalam suatu pengaturan spasial 

mengenai proses dan struktur ekonomi   sebagai sub sistem dari 

perekonomian suatu negara (Adisasmita, 2005).   

Analisis lokasional ini pada awalnya merupakan pertanyaan inti 

dari ilmu ekonomi wilayah.  Analisis yang dikembangkan oleh von 

Thunen, Weber, Losch dan Christaller di abad 19 dan awal abad 20 pada 

dasarnya mencari jawabanjawaban tentang dimana dan mengapa 

aktivitas ekonomi memilih lokasi (Rustiadi et al, 2009) 

Pada awalnya (hingga tahun 1950-an) teori lokasi hanya didominasi 

oleh pendekatan-pendekatan geografis-lokasional atau teori lokasi klasik 

(von Thunen, Weber, Palander, Hotelling, Predohl, Losch dan lain-lain).  

Sejak tahun 1950-an, teori lokasi berkembang  dengan analogi-analogi 

ilmu ekonomi umum dan diperkaya  analisis-analisis kuantitatif standar 
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ilmu ekonomi, khususnya ekonometrika, dynamic model dan model-model 

optimasi seiring berkembangnya ilmu kewilayahan (regional science).  

Sejak akhir tahun 1980-an mulai tumbuh pendekatan-pendekatan 

metodologis kuantitatif yang mempertimbangkan aspek-aspek spasial, 

khususnya dengan dimasukkannya pertimbangan autokeralasi spasial 

dan heterogenitas spasial.  Pada tahap-tahap modern, model-model 

spatial temporal semakin dikembangkan, khususnya dengan 

berkembangnya metode – metode statistika spasial, ekonometrika spasial 

dan Sistem Informasi Geografis, (Rustiadi et al, 2009). 

 

2.1.2. Pembangunan Kewilayahan 

 Dalam  beberapa  varian  pemikiran,  pembangunan  diidentikkan  

dengan pertumbuhan  ekonomi  melalui  pembentukan  modal.  Oleh  

karena  itu,  setelah Perang Dunia II, strategi pembangunan yang 

ditempuh di beberapa negara adalah akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  

dengan  mengundang  modal  asing  dan melakukan industrialisasi.  

Adam  Smith  dalam Skousen,  (2006)  menjelaskan  bahwa akumulasi  

modal  dan  investasi  dalam  pembangunan  sebagai  prasyarat 

pertumbuhan  ekonomi  tergantung  dari  kemampuan  masyarakat  

menguasai  dan mengeksplorasi sumber daya  yang ada. Mobilisasi 

sumber daya  ekonomi adalah upaya  penggalian  dan  pemanfatan  

sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia, teknologi, modal dan 

sumber  daya  sosial  bagi  mereka  yang  memerlukannya.  

 Mobilisasi  ini  akan  menjadi  masalah  jika  menimbulkan  

ketimpangan kesejahteraan karena penguasaan yang didominasi oleh 
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kelompok tertentu. Untuk menghilangkan inefisiensi dan membuka akses 

masyarakat terhadap sumber daya tersebut dapat dilakukan melalui 

mobilisasi sumber daya melalui redistribusi asset (Rustiadi et al., 2009).   

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu wujud redistribusi  

asset dalam mengelola  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  untuk  

kepentingan  pertumbuhan wilayah.  Menurut  Arsyad  (1999)  

pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu proses  dimana  

pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber  daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor  swasta  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  

baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah 

tersebut.  

 Pendapatan wilayah merupakan  gambaran pendapatan 

masyarakat di suatu wilayah. Produk  Domestik  Regional  Bruto  

(PDRB) adalah ukuran  produktivitas wilayah  yang  paling  umum  

diterima  secara  luas  sebagai  standar  ukuran pembangunan  dalam  

skala  wilayah.  PDRB pada  dasarnya  adalah  total  produksi kotor dari 

suatu wilayah, yakni total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang 

diproduksi di suatu Negara atau wilayah dalam periode satu tahun. 

Artinya PDRB menunjukkan nilai tambah dari aktivitas manusia. PDRB 

yang dibagi dengan jumlah penduduk akan menunjukkan pendapatan 

per  kapita  masyarakat  di suatu  wilayah  (Rustiadi  et  al., 2009). 

Pendapatan  per kapita  yang  tinggi  di  suatu  wilayah  akan  menjadi  

daya  tarik  penduduk  untuk berimigrasi ke wilayah tersebut. Tingkat 

imigrasi yang tinggi akan menyebabkan tingginya  pertumbuhan  
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penduduk  (social  increase),  selain  faktor  kelahiran  dan kematian  

(natural  increase).  Sehingga  pembangunan  ekonomi  wilayah  yang 

tinggi,  juga  menjadi  penyebab  tingginya  pertumbuhan  penduduk  di  

wilayah tersebut.  

 Menurut  Todaro  dan  Smith  (2003),  pertumbuhan  penduduk  

bukanlah masalah  kependudukan  semata.  Ada  masalah  lain  yang  

terkait,  dibalik pertumbuhan  itu  sendiri.  Pembangunan  ekonomi  

wilayah  yang  tinggi  secara otomatis  mampu  mengontrol  

pertumbuhan  dan  penyebaran  penduduk.  Jika pembangunan  

ekonomi  di  suatu  wilayah  rendah,    maka  penduduknya  akan 

mempertahankan  pola  keluarga  besar  sebagai  sumber  jaminan  

sosial  di  masa mendatang.  Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  juga  

menyebabkan  degradasi  sumber daya alam dan penyusutannya. 

Kerusakan ini justru mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah 

tersebut akan meluruh. Daya dukung dan kerusakan sumber daya  alam  

akan  diperparah  dengan  penyebaran  penduduk  yang  tidak  merata. 

Permasalahan  lain  dari  pertumbuhan  penduduk  ini,  justru  terkait  

dengan rendahnya pembangunan ekonomi di suatu wilayah. 

Pembangunan ekonomi yang rendah  menjadi  penyebab  tingginya  

insiden  kemiskinan,  sehingga  untuk mengatasinya  selain  mengurangi  

laju  pertumbuhan  penduduk,  diperlukan  pula strategi  yang  dapat  

meningkatkan  pembangunan  ekonomi  wilayah.  Selain  itu, jumlah 

penduduk yang rendah akan membantu mengurangi alokasi 

pembangunan kebutuhan/pelayanan dasar  seperti  pendidikan  dan  
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kesehatan,  sehingga  porsi  untuk  investasi peningkatan aktivitas 

ekonomi justru akan meningkat. 

 Menurut  Sumardjo  et  al.  (2009),  pembangunan  pada  

hakekatnya  adalah perubahan  progresif  yang  berkelanjutan  untuk  

mempertahankan  kepentingan individu  maupun  komunitas  melalui  

pengembangan,  intensifikasi,  dan penyesuaian terhadap pemanfaatan 

sumber daya. Demikian halnya  Kartasasmita mengemukaan  proses  

pembangunan  daerah  sebagai  upaya  mengurangi kesenjangan  

ekonomi  antar  daerah  dengan  memanfaatkan  sumber  daya 

pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah (Kartasasmita 1979 dalam 

Riyadi dan Bratasukuma, 2004).   

 Rustiadi  et  al.  (2009)  berpendapat  bahwa  secara  filosofis  

suatu  proses pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  yang  

sistematik  dan berkesinambungan,  untuk  menciptakan  keadaan  yang  

dapat  menyediakan berbagai  alternatif  yang  sah  bagi  pencapaian  

aspirasi  setiap  warga  yang  paling humanistik.  Pembangunan  harus  

dipandang  sebagai  suatu  proses multidimensional  yang  mencakup  

berbagai  perubahan  mendasar  atas  struktur sosial,  sikap-sikap  

masyarakat,  dan  institusi-institusi  nasional,  disamping  tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan 

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 1989).   

 Riyadi  dan  Bratakusumah  (2004)  menjelaskan  secara  

sederhana, pembangunan  sebagai  suatu  upaya  untuk  melakukan  

perubahan  menjadi  lebih baik  dan  tidak  jarang  pembangunan  

diasumsikan  sebagai  pertumbuhan. Pembangunan  adalah  suatu  
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proses  yang  dilakukan  dengan  sadar  dan  terencana, artinya  bahwa  

suatu  perubahan  dapat  dikatakan  pembangunan  manakala  proses 

perencanaan  memberikan  kontribusi  penting  terhadap  perubahan  

tersebut, sehingga  perubahan  tanpa  perencanaan  tidak  dapat  

dikatakan  sebagai pembangunan.   

 Pembangunan  merupakan  proses  yang  kontinyu,  dan  jika  

dipisahkan  dari konsep pertumbuhan maka pembangunan merupakan 

konsep yang lebih luas dan simultan  melibatkan aspek sosial, 

lingkungan dan ekonomi  untuk meningkatkan taraf hidup.  Rustiadi et al.  

(2009) menjelaskan tiga tujuan  pembangunan,  yakni:  

1).  Produktivitas,  efisiensi  dan  pertumbuhan  (growth),  

2).  Pemerataan  keadilan dan  keberimbangan  (equity),  dan   

3).  Keberlanjutan  (sustainability).   

 Ketiga indikator  tersebut  akan  bermuara  kepada  tercapainya  

perubahan  yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan taraf hidup 

ke arah yang lebih baik. 

 Rustiadi et al. (2009) menjelaskan jika pertumbuhan 

perekonomian yang pesat,  disertai  munculnya  berbagai  masalah  

berupa  penurunan  distribusi pendapatan,  peningkatan  jumlah  

pengangguran,  peningkatan  jumlah  keluarga  di bawah  garis  

kemiskinan,  serta  kerusakan  sumber  daya  alam  akan  berdampak 

paradoks  dan  mengarah  pada  kemunduran  pembangunan  itu  

sendiri.  

 Pembangunan  merupakan  proses  dimana  pendapatan  per  

kapita  suatu  negara meningkat  selama  kurun  waktu  yang  panjang,  
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dengan  catatan  bahwa  jumlah penduduk  yang  hidup  di bawah garis 

kemiskinan absolute  tidak  meningkat  dan distribusi pendapatan tidak 

semakin timpang (Meier, 1995 dalam Kuncoro, 2006).  

Penjelasan  ini  mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  

merupakan prasyarat  bagi  tercapainya  pembangunan  manusia,  

karena  didalamnya  terdapat peningkatan  produktivitas  dan 

pendapatan melalui  penciptaan kesempatan kerja. Dengan  demikian 

terdapat  hubungan  timbal  balik  antara  pertumbuhan  ekonomi dan  

pembangunan  manusia,  dimana  pertumbuhan  ekonomi  

mempengaruhi pembangunan manusia, walaupun secara empiris tidak 

selalu otomatis (Rustiadi et al., 2009).  

 Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi dan pembangunan 

manusia  dapat berlangsung dua (2)  jalur. 1) Melalui kebijaksanaan 

pengeluaran pemerintah dibidang sosial seperti pendidikan dan 

kesehatan dasar. 2) Melalui besaran dan komposisi pengeluaran rumah 

tangga untuk kebutuhan dasar serta pemenuhan nutrisi anggota 

keluarga, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta  

untuk  kegiatan  lain  yang  serupa  (Rustiadi  et  al.,  2009).  Disebutkan  

pula bahwa  selain  kedua  jalur  tersebut,  keberlangsungan  interaksi  

kedua  variabel tersebut berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. 

 

2.1.3. Teori Pertumbuhan (Growth Pole) 

 Teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh 

ekonomom Perancis yaitu Francois Perroux pada tahun 1950 dengan 

teorinya “pole de croisanse”, yang menyatakan  pertumbuhan tidak 
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muncul  di setiap tempat secara simultan dan serentak (Arsyad, 1999: 

147). Pertumbuhan  itu muncul di kutub-kutub pertumbuhan diciptakan 

dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan. 

Kutub pertumbuhan regional  terdiri dari satu kumpulan industri-industri 

yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung 

menimbulkan aglomerasi yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor 

ekonomi eksternal. Faktor-faktor eksternal itu seperti turunnya biaya 

produksi, pembangunan pasar bagi pekerja urban dan akses pasar yang 

lebih besar (Soepono, 1999). 

 Menurut Arsyad (1999) bahwa inti dari teori Perroux ini adalah 

sebagai berikut: 

1.      Dalam proses pembangunan akan muncul industri unggulan 

yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan  

suatu daerah karena keterkaitan antara industri (forward linkage 

dan backward linkage), maka perkembangan industri unggulan 

akan mempengaruhi perkembangan industri lainnya yang 

berhubungan  erat dengan  industri unggulan tersebut; 

2.      Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan 

menciptakan pola konsumsi yang berbeda  antardaerah 

sehingga perkembangan industri di daerah akan mempengaruhi 

perkembangan daerah-daerah lainnya; 

3.      Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang 

relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri  yang 

relatif pasif  yaitu industri  yang tergantung dari industri unggulan 
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atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif 

akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. 

Diharapkan dari ide ini adalah munculnya trickle down effect dan 

spread effect. 

 Growth pole  merupakan potensi perkembangan bagi unsur-unsur 

ekonomi yang ada dan dapat menarik unsur-unsur ekonomi yang tidak 

ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan suatu proses 

perkembangan. Berdasarkan alasan tersebut growth pole sering 

dijadikan peralatan kebijakan ekonomi terutama pada negara-negara 

yang sedang berkembang. 

 Tarigan 2005, menjelaskan bahwa teori kutub atau Growth Pole  

merupakan pemusatan spasial berhubungan dengan industri yang berisi 

dorongan pertumbuhan pada pusat kota melalui pemekaran dan 

menginduksi pertumbuhan kota yang jauh dari pinggir pantai.  Teori 

Growth Pole dapat diartikan sebagai berikut : 

¨ Salah satu alat utama yang dapat melakukan penggabungan antara 

prinsip-prinsip sentralisasi dengan desentralisasi. 

¨  Teori yang menjadi dasar strategi kebijaksanaan pembangunan 

wilayah melalui industri daerah. 

¨  Pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala tata-ruang. 

Akan tetapi, terjadi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu 

dengan variabel-variabel yang berbeda intensitasnya. 

¨   Salah satu cara untuk menggalakan kegiatan pembangunan suatu 

daerah tertentu melalui pemanfaatan aglomeration economies 

sebagai faktor pendorong utama. 
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 Teori Growth Pole dapat pula diartikan secara fungsional dan 

secara geografis. 

a)   Secara Fungsional 

 Suatu lokasi pemusatan kelompok usaha atau cabang industri 

yang hubungannya bersifat memiliki unsur-unsur kedinamisan 

sehingga mampu mestimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam 

maupun keluar (daerah belakangnya).  

b)    Secara Geografis 

 Suatu lokasi yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi sehingga 

menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan 

banyak usaha tertarik untuk berlokasi didaerah tersebut dan 

masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada.  

 Teori Growth Pole menyarankan perlunya untuk memusatkan 

investasi dalam sejumlah sektor kecil sebagai sektor kunci di beberapa 

tempat tertentu. Di dalam memusatkan usaha pada sejumlah sektor dan 

tempat yang kecil, diharapkan pembangunan akan menjalar ke sektor-

sektor lain pada seluruh wilayah. Dengan demikian, sumber daya 

mineral dan manusia yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan 

lebih efisien. Adapun sektor kunci yang dimaksudkan di sini adalah, 

sektor industri atau wilayah lain dengan kaitan ke belakang dan ke 

depan (backward and forward linkage). Sektor ini sering juga dinamakan 

dengan ‘kesatuan yang memimpin’ (leading sector) yang mempengaruhi 

perkembangan unit-unit lain dengan stimulasi ataupun hambatan. 

(Soembodo, 2012) 
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  Selanjutnya Soembodo, 2012 menerangkan bahwa kesatuan 

(leading sector) tersebut yang memimpin tadi akan berubah menurut 

waktu, bergeser dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Di negara-

negara maju, kegiatan-kegiatan tersebut mungkin saja dalam sektor 

jasa. Di samping itu, pengaruh dari leading sector memerlukan waktu 

tertentu untuk dapat dirasakan oleh sektor-sektor lainnya dan berbeda 

menurut sektor-sektornya, dan juga tergantung dari macam 

pengaruhnya. Faktor lain yang penting yaitu, reaksi penduduk terhadap 

sumber daya alam yang tersedia ; jika tidak ada reaksi, maka 

pembangunan tidak berhasil. Ringkasnya, teori kutub-kutub 

pembangunan itu meneranglan akibat dari sekelompok leading sector 

dengan istilah polarisasi. Isinya, proses pembesaran dari kutub atau 

makna komprehensifnya akibat stimulasi berasal dari integrasi ruang 

yang sedang berlaku. 

 Implikasi perencanaan Growth Pole ini terbukti berguna untuk 

disegala kawasan, dan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan 

di dalam kebijaksanaan pembangunan wilayah. Secara teori, adalah 

dinamik dan sesuai untuk semua tahapan dari proses pembangunan, di 

mana pendekatannya sangat realistis terutama untuk beberapa 

pendekatan tingkah laku pada prioritas waktu untuk alokasi sumber 

alam. Seperti dikatakan oleh “Perroux” bahwa, pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah tidak seimbang tetapi terpusat secara disproporsional 

pada daerah-daerah tertentu. Tetapi efek dari perkembangan yang 

memusat dapat diawasi bentuk elemennya – propulsive industry – di 

mana menimbulkan pertumbuhan. Pertumbuhan menjadi besar dan 
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cepat, sehingga derajat interaksinya sangat kuat (berhubungan dengan 

penjualan dan pembelian). Juga menambah pertumbuhan dari daerah 

yang bersangkutan, sehingga kutub-kutub pertumbuhan menjadi 

ekonomi metropolitan. Hal Ini disebut dengan Circulair and Cumulative 

Causation (Soembodo, 2012). 

 

2.2. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL 

 Konteks kesejahteraan dalam  pembangunan, tidak hanya 

dimaknai sebagai kecukupan,  pertumbuhan  dan  produktivitas  

ekonomi  yang  tinggi,  tetapi  juga menunjukkan kemajuan sosial 

budaya, interaksi sosial dan akses masyarakat pada pendidikan, 

kesehatan, dan politik. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia 

sebagai  suatu  proses  yang  ditujukan  untuk  memperluas  pilihan-

pilihan  bagi penduduk  (a  process  of  enlarging  people  choices).  

Dalam    konsep  tersebut, penduduk  ditempatkan  sebagai  tujuan  

akhir,  bukan  alat,  cara  atau  instrument pembangunan (Rustiadi et al., 

2009).   

 Rustiadi et al., 2009, menyatakan bahawa pembangunan  

manusia  adalah  perpaduan  antara  pembangunan  sosial ekonomi dan 

pengorganisasian masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi 

masyarakat  perlu  diwujudkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  

masyarakat, yang  didukung  oleh  organisasi  dan  partisipasi  

masyarakat  yang  memiliki kapasitas,  kapabilitas,  dan  kinerja  yang  

secara  terus  menerus  tumbuh  dan berkembang dalam kehidupan 

masyarakat. Dari pandangan tersebut,  cita-cita  pembangunan  manusia  
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mencakupi  semua  komponen pembangunan  yang tujuan  akhirnya 

ialah kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat sejahtera  adalah  

masyarakat  yang  dapat  menikmati  kemakmuran  secara  utuh, tidak 

miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pelayanan pendidikan 

secara layak, mampu  mengimplementasikan  kesetaraan  gender,  dan 

merasakan fasilitas kesehatan secara merata.   

 Menurut Todaro dan Smith 2003, bahwa pembangunan manusia 

pada dasarnya  adalah suatu upaya terstruktur untuk meningkatkan  

kapabilitas  modal  manusia  (human  capital)  sehingga  memiliki 

peluang  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  pembangunan  

kesehatan dan pendidikan.  Kesehatan  merupakan  inti  dari  

kesejahteraan,  dan  pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai 

kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan 

peran kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menyerap  teknologi  

dalam  aktivitas  pembangunan.  Kesehatan  merupakan prasyarat  

untuk  peningkatan  produktivitas  penduduk  dan  sebagai  tumpuan  

atas keberhasilan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  dan  

kesehatan  menjadi penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  

sebagai  modal  peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 Rustiadi  et  al.  (2009)  menjelaskan  bahwa  untuk  mencapai  

cita-cita  dari pembangunan  manusia, terdapat Empat (4)  hal  yang  

perlu diperhatikan  dalam  pembangunan manusia  yaitu  produktivitas,  

pemerataan,  keberlanjutan  dan  pemberdayaan. Perhatian  

pembangunan  manusia  tidak  hanya  pada  upaya  meningkatkan 
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kapabilitas  manusia,  tetapi  juga  upaya  pemanfaatan  kapabilitas  

tersebut  secara penuh.    Dengan  demikian  terdapat  Dua  (2) sisi  

paradigma  pembangunan  manusia, yaitu  sisi  Pertama (1) adalah  

formasi  kapabilitas  manusia  seperti  perbaikan  taraf kesehatan, 

pendidikan dan keterampilan, dan sisi Kedua (2) adalah  pemanfaatan 

kapabilitas  mereka  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  produktif,  

kultural, sosial dan politik.   

 Selain modal manusia, dalam pembangunan diperlukan pula 

adanya modal sosial  (social  capital)  yang berfungsi  sebagai katalisator 

dalam mencapai  tujuan pembangunan.  Modal  sosial  adalah  

serangkaian  nilai-nilai  atau  norma-norma informal  yang  dimiliki  

bersama  di  antara  para  anggota  suatu  kelompok masyarakat  dan  

memungkinkan  terjalinnya  kerjasama  di  antara  mereka (Fukuyama, 

2002).   

  Pembangunan  sosial  sebagai  proses  pembangunan  yang  

memanfaatkan modal sosial dengan  memperhatikan  Tiga  (3) 

komponennya,  yaitu: norma,  jaringan, dan  kepercayaan.  Norma  

sebagai  serangkaian  nilai  yang  disepakati  bersama, jaringan  

menggambarkan  adanya  ikatan  dari  segolongan  atau  sekelompok 

masyarakat,  dan  kepercayaan  adalah  nilai  yang  menghasilkan  

tingkatan  ikatan antar  masyarakat  atau  golongan.  Ketiga  komponen  

tersebut  bersifat  spesifik, sehingga  akan  berbeda  antara  satu  

wilayah  dengan  wilayah  lainnya  karena perbedaan pola karakteristik 

sosial kelompok atau masyarakat (Fukuyama, 2002).  
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2.3. DISPARITAS WILAYAH 

 Manakala pertumbuhan ekonomi di rasakan sudah cukup tinggi 

namun terdapat indikasi melebarnya kesenjangan dan ketimpangan tingkat 

pertumbuhan ekonomi antar daerah atau golongan, maka pemeritah 

memberikan prioritas penekanan pada aspek pemerataan dengan tidak 

meningalkan kedua aspek lainnya. Demikian pula pada saat stabilitas 

ekonomi di perlukan, maka penekanan pada aspek ini lebih nyata. 

  Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya 

perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi 

demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari 

perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses 

pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan 

bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed 

Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). Terjadi 

ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan 

pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap 

formulasi kebijakan pembangunan derah yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah. (Emilia et al, 2006) 

  Ketimpangan pembangunan dapat terjadi apa bila pendapatan 

dan pengeluaran Nasional suatu Negara tidak seimbang sedangkan faktor 

modal atau Investasi mengalami kemerosotan, di samping faktor 

keamanan dan stabilitas ekonomi suatu Negara. Selain itu tingginya tingkat 

pengangguran juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu 

daerah. 
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Selain itu menurut Emilia et al, 2006 dalam buku Modul Ekonomi Regional, 

terdapat beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi 

adalah: 

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah 

  Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah 

dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan 

daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung 

mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih rendah. 

2. Alokasi Investasi 

  Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar 

menerangkan bahwa adanya korelasi positip antara tingkat 

Investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya 

Investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut 

rendah karena tidak ada kegiatan kegiatan ekonomi yang produktif. 

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Wilayah 

  Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga 

kerja dan kapital antar wilayah merupakan penyebab terjadinya 

ketimpangan ekonomi regional. Hubungan antara faktor produksi 

dan kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan antar wilayah 

dapat di jelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar. Perbedaan 

laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perbedaan 
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pendapatan perkapita antar wilayah dengan asumsi bahwa 

mekanisme pasar output atau input bebas. 

4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Wilayah 

  Menurut Kaum Klassik Pembangunan ekonomi di daerah 

yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur 

dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dalam arti SDA dilihat 

sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus 

dikembangkan selain itu diperlukan fakor-faktor lain yang sangat 

penting yaitu teknologi dan SDM. 

5. Perbedaan Kondisi Demografi antar wilayah 

  Ketimpangan Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan 

oleh perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Terutama dalam 

hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan 

penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos 

kerja. Dilihat dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar 

merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti 

faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi 

penawaran jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan 

kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi, etos kerja tinggi 

merupakan aset penting bagi produksi. 

6. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Wilayah 

  Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (intra-trade) 

merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. 

Tidak lancarnya Intra-trade disebabkan : Keterbatasan transportasi 

dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah 
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mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan 

: kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi 

permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya 

komplementer dengan barang jasa tersebut. Sisi penawaran, 

sulitnya mendapat barang modal, input antara, bahan baku atau 

material lain yang dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu 

wilayah akan lumpuh dan tidak beroperasi optimal. 

  Ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah juga 

dikarenakan masing-masing daerah mempunyai tingkat aktivitas 

ekonomi yang berbeda-beda, misalnya dilihat dari tingkat sumber 

daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan jumlah investasi. 

Tidak semua daerah mempunyai hal tersebut yang dapat 

mendorong percepatan kemajuan pembangunan ekonomi. 

  Perubahan yang direncanakan yang disebut  pembangunan terus 

dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur.  Tetapi 

pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah-daerah kabupaten/kota di 

era otonomi belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari paradigma makro 

di tingkat nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi.  Akibat yang tidak 

diharapkan adalah tingkat kemajuan di berbagai daerah menjadi 

beragam. Ada daerah yang maju pesat sebaliknya ada daerah-daerah 

yang lambat perkembangannya.  Pada konteks inilah kemudian muncul 

ke permukaan apa yang disebut dengan disparitas antar wilayah di Jawa 

Timur (Karnaji, 2012). 
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  Selama ini, berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa 

ketimpangan perkembangan ekonomi antar-daerah, secara rasional akan 

mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas dengan harapan di 

daerah yang baru akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang 

lebih baik. Ketika di pedesaan kesempatan kerja makin langka akibat 

modernisasi pertanian dan merebaknya proses komersialisasi, sementara 

di kota besar di saat yang sama menawarkan sejumlah kemungkinan 

baru untuk mendapatkan status sosial, maka tidak bisa dicegah lagi 

angka urbanisasi pun akan terus meningkat dari waktu ke waktu. 

         Seperti dikatakan Alan Gilbert dan Josef Gugler dalam Karnaji, 

2012, bukunya Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third 

World, bahwa ciri yang menandai kota-kota besar di Negara Dunia Ketiga 

adalah terjadinya polarisasi dan distorsi. Akumulasi modal dan 

pertumbuhan yang memusat di pusat kota di satu sisi memang 

mendorong akselerasi industrialisasi, namun harus diakui bahwa di saat 

yang bersamaan kota itu menjadi a-sensitif terhadap masalah kemiskinan 

dan penderitaan kelompok marginal di kota. 

  Selanjutnya Karnaji, 2012 menerangkan bahwa pembangunan 

yang dilaksanakan di berbagai tempat merupakan jawaban dari masalah 

dan kebutuhan serta aspirasi dari daerah-daerah yang ditopang oleh 

segala potensi yang dimiliki.  Kendati pembangunan dilaksanakan di 

berbagai kabupaten/kota memiliki semangat yang sama untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat, ternyata tidak 

memperoleh hasil yang sama. Antara satu daerah kabupaten/kota dengan 

lainnya menghasilkan dampak pembangunan yang dilaksanakan 



32 
 

berbeda-beda. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan 

sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh 

kabupaten/kota. Adanya perbedaan hasil-hasil  pembangunan dipicu juga 

oleh adanya keunggulan komparatif masing-masing daerah serta poensi 

yang dimiliki. 

 

2.4.  KEMISKINAN 

2.4.1. Kemiskinan 

  Secara ekonomi kemiskinan diidentikkan dengan permasalahan 

pendapatan.Akan tetapi pendekatan ini tidak mampu menjelaskan 

masalah kemiskinan secara tuntas.  Karenanya  kemiskinan  harus  

didefinisikan  secara  plural,  dimana kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  

tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  (esensial) 

individu  sebagai  manusia.  Menggambarkan  kemiskinan,  terutama  di  

pedesaan,    ada  lima karakteristik  yang saling terkait: kemiskinan 

material,  kelemahan fisik, keterkucilan  dan  keterpencilan,  ker 

entanan,  dan  ketidakberdayaan.  Kerentanan tersebut dapat dilihat  

dari  ketidakmampuan  keluarga  miskin  untuk menyediakan sesuatu  

guna  menghadapi  situasi  darurat  seperti  datangnya  bencana  alam, 

kegagalan  panen,  atau  penyakit  yang  tiba-tiba  menimpa  keluarga  

miskin  itu (Chambers, 1983 dalam Kuncoro, 2006). 

 Keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan 

berusahadan  terbatas  aksesnya  kepada  kegiatan  ekonomi  sehingga  

seringkali  makin tertinggal jauh dari  masyarakat lain  yang memiliki 

potensi lebih tinggi.  Rustiadi et  al.  (2009)  mendefinisikan  kemiskinan  
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sebagai  keadaan  di  mana  tingkat pendapatan seseorang 

mengakibatkan dirinya tidak dapat mengikuti tata nilai dannorma-norma 

yang berlaku di masyarakat. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu (Kuncorojakti, 1986):  

1. Kemiskinan  Natural  atau  alamiah,   

 Kemiskinan  yang  timbul  sebagai akibat terbatasnya 

jumlah sumber daya dan/atau karena tingkat perkembangan 

teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu masyarakat  menjadi  miskin  terjadi  

secara  alami  memang  ada,  dan  bukan karena  adanya  

kelompok  atau  individu  di  dalam  masyarakat  tersebut  lebih 

kaya  atau  miskin  dari  yang  lain.  Mungkin  saja  dalam  

keadaan  kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat 

perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan  

tersebut  akan  diperlunak  atau  dieliminasi  oleh  adanya  

pranata-pranata  tradisional,  seperti pola  hubungan patron-

client,  jiwa  gotong  royong dan  sejenisnya  yang  secara  

fungsional  untuk  meredam  kemungkinan timbulnya 

kecemburuan sosial.  

2.  Kemiskinan  struktural,   

 Kemiskinan  yang  terjadi  karena  struktur  sosial yang ada 

membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai 

sarana ekonomi  dan  fasilitas-fasilitas  secara  merata.  

Dengan  demikian  sebagian anggota masyarakat tetap miskin 

walaupun sebenarnya  jumlah total produksi yang dihasilkan 



34 
 

oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan 

semua anggota masyarakat  dari  kemiskinan. Kemiskinan 

struktural ini dapat diartikan  sebagai  suasana  kemiskinan  

yang  dialami  oleh  suatu  masyarakat yang  penyebab  

utamanya  bersumber  dari  strukur  sosial  yang berlaku  dalam 

masyarakat  itu  sendiri.   

 Oleh  karena  struktur  sosial  yang  berlaku 

menggolongkan  mereka dalam golongan miskin tampak tidak  

berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu 

memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang  berlaku  telah  

mengurung  mereka  kedalam  suasana  kemiskinan  secara 

turun  temurun  selama  bertahun-tahun.  Mereka  hanya  

mungkin  keluar  dari penjara kemelaratan melalui suatu proses  

perubahan  struktur yang mendasar. Kemiskinan  struktural,  

biasanya  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  di  mana terdapat  

perbedaan  yang  tajam  antara  mereka  yang  hidup  melarat  

dengan mereka  yang  hidup  dalam  kemewahan  dan  kaya  

raya.  Walaupun  mereka merupakan  mayoritas  terbesar  dari  

masyarakat,  dalam  realita  tidak mempunyai  kekuatan  apa-

apa  untuk  mampu  memperbaiki  nasib  hidupnya.  

 Sementara  minoritas  kecil  mayarakat  yang  kaya  raya  

biasanya  berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai 

kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama 

golongan kecil yang kaya  raya itu masih menguasai berbagai 

kehidupan  masyarakat,  selama  itu  pula  diperkirakan  
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struktur  sosial  yang berlaku  akan  bertahan.  Akibatnya  

terjadilah  apa  yang  disebut  dengan kemiskinan struktural.  

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya - 

kalaupun terjadi  sifatnya  lamban  sekali  -  apa  yang  disebut  

sebagai  mobilitas  sosial vertikal.  Struktur  sosial  yang  

berlaku  telah  melahirkan  berbagai  corak rintangan  yang  

menghalangi  mereka  untuk  maju.  Ciri  lain  dari  kemiskinan 

struktural adalah timbulnya ketergantungan  yang kuat antara  

pihak si  miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya.  

3.  Kemiskinan Kultural  

 Kemiskinan  kultural  merupakan  suatu    adaptasi  atau  

penyesuaian, bukan berasal dari kebodohan dan 

ketidakmampuan fisik, tetapi lebih kepada sikap apatis dan 

pasrah dalam menerima kondisi kemiskinan yang dimilikinya 

yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga 

seringkali kita dapat dapat menemui kemiskinan ini pada 

masyarakat strata sosial yang lebih rendah,  masyarakat  

terasing,  dan  warga  urban  yang  berasal  dari  buruh  tani 

yang tidak memiliki tanah.  

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial (Roebiyanto 2011), 

mendenisikan Kemiskinan sebagai rendahnya tingkat pendapatan dan 

sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; 

kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; 

keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan 

layananlayanan pokok lainnya; kondisi tak wajar akibat penyakit yang 
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terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak 

memadai; lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan 

keterasingan sosial; dan dicirikan juga oleh rendahnya tingkat partisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial 

dan budaya.” 

Kemiskinan secara konseptuan dapat dibedakan menjadi dua, 

relatif (Relative Poverty) dan kemiskinan absolut (Absolute Poverty). 

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. 

Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada 

waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk 

“termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari 

total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. 

Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, 

ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi 

pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan 

definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita” (BKKBN, 

2010) 

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan 

untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa 

hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai 

ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum 

kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. 
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Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan 

sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut mampu 

membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut 

menjadi penting saat akan menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan 

antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap 

kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil) (BKKBN,2010). 

 Suharto (2009) menjelaskan kemiskinan banyak disebabkan oleh: 

(1) Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan 

sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; (2) 

Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 

pendidikan keluarga; (3) Penyebab sub-budaya (subcultural), yang 

menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari 

atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; (4) Penyebab agensi, yang 

melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, 

pemerintah, dan ekonomi; (5) Penyebab struktural, yang memberikan 

alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. 

 

2.4.2. Keparahan dan Kedalam Kemiskinan 

 Secara kuantitatif, Kedalaman kemiskinan berarti mengukur secara 

rata-rata seberapa  jauh  jarak  orang  miskin  dari  garis  kemiskinan.  

Secara  singkat, pengukuran  ini  melihat  seberapa  miskinnya  si  miskin.  

Jika  secara  rata-rata konsumsi  orang  miskin  hanya  sedikit  di  bawah  

garis  kemiskinan,  maka kedalaman kemiskinan lebih kecil daripada jika 

rata-rata konsumsi  orang miskin jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks 

dalam pengukuran kedalaman kemiskinan ini  dapat  mengestimasi  
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jarak/perbedaan  rata-rata  pendapatan  orang  miskin  dari garis 

kemiskinan, yang dinyatakan dalam rasio dari garis kemiskinan.  

 Secara kualitatif, kedalaman kemiskinan juga dapat ditunjukkan 

dengan gap antara  klasifikasi  kaum  termiskin  dengan  kelompok-

kelompok  diatasnya. Keparahan kemiskinan, secara kuantitatif dapat 

mengukur ketimpangan distribusi di  antara  orang  miskin (GAPRI,2003).  

 Jika  indeks  dari Kedalaman Kemiskinan tidak  sensitif  terhadap  

distribusi  pendapatan  diantara  penduduk  miskin,  maka indeks  dari  

keparahan  kemiskinan  mampu  memberikan  gambaran  ketimpangan 

distribusi pendapatan dalam kelompok miskin. Penggabungan  indikator  

kemiskinan  dengan  ukuran  ketimpangan mempertajam  dan  

memperkaya  gambaran  mengenai  sebaran  permasalahan kemiskinan, 

sekaligus perilaku kaum miskin itu sendiri.  

 Lain halnya Badan Pusat Statistik (BPS), 2012 menerangkan 

sebagai berikut : 

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), 

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin 

tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk 

dari garis kemiskinan,  

2) Indeks Keparahan Kemiskinan 

  Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) 

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran 
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diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin,  

2.5.  Keterhubungan Antara Pola Kemiskinan dengan Pembangunan 

Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Sosial  

 Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan 

dua sisi mata uang yang harus beriringan dalam pembangunan di suatu 

wilayah, beberapa penelitian telah mengembangkan argumentasi 

tersebut, diantaranya Brata (2002) dalam tulisannya pada Jurnal 

Ekonomi Pembangunan yang  berjudul Pembangunan Manusia dan 

Kinerja Ekonomi Regional, adanya hubungan dua arah antara 

pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi regional di 

Indonesia, termasuk di masa krisis. Pembangunan manusia yang 

berkualitas mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya kinerja 

ekonomi yang baik mendukung pembangunan manusia. Masing-masing 

hubungan ini ditunjukkan dengan berperannya variabel-variabel, seperti  

variabel PDRB, lama pendidikan sekolah perempuan, yang terbukti 

sangat signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pembangunan manusia 

jika dilihat dari IPM.   

  Studi yang dikembangkan oleh Adam (2004) mengenai 

keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan di 

beberapa Dunia Berkembang menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan 

lebih tinggi ketika pertumbuhan yang dimaksud adalah perubahan 

pendapatan rata-rata rumah tangga per kapita dibandingkan dengan 

pertumbuhan GDP per kapita. Setiap aktivitas yang mampu mendorong 

peningkatan pendapatan penduduk miskin akan signifikan menurunkan 
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angka kemiskinan, sehingga penting melihat kemiskinan  pada skala 

aktivitas mikro.  

  Dalam Makalah berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin” yang ditulis oleh Siregar 

et al. (2007) menjelaskan bahwa output suatu daerah dipengaruhi oleh 

teknologi, modal fisik dan tenaga kerja. Semakin baik pertumbuhan 

ekonomi akan meningkatkan output, dan mengindikasikan semakin 

banyak orang yang bekerja, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran. Tetapi kondisi ini tidak selalu tercapai karena banyaknya 

faktor-faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada tingkatan berbeda 

terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dari hasil analisis 

yang dilakukannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan berpengaruh tidak 

signifikan mengurangi kemiskinan, demikian halnya pengaruh inflasi dan 

jumlah penduduk. Faktor yang signifikan menurunkan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran adalah peningkatan share sektor pertanian dan 

industri, serta tingkat pendidikan.  

  Dalam makalah yang lain, Siregar (2006) menyebutkan 

peningkatan ekonomi sebagai syarat keharusan dalam mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran yang dibangun melalui investasi dan 

pengembangan sektor- ektor padat karya baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta. Investasi public atau pemerintah 

dikembangkan melalui infrastruktur perekonomian, kualitas SDM, kualitas 

pelayanan publik yang merata. Investasi swasta dikembangkan melalui 

pengembangan pertanian dan industri pertanian, serta mendukung 

pengembangan UKM. 
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2.6.  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu teknologi 

informasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data 

bereferensi spasial dan berkoordinat geografis (Barus dan Wiradisastra 

2000).  Menurut Prahasta (2005),Barus dan Wiradisastra (2000), SIG 

mempunyai Empat (4) komponen utama dalam menjalankan prosesnya, 

yaitu: 

1. Data input: komponen ini bertugas mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber 

serta bertanggung jawab mengkonversi atau mentransformasikan 

data ke dalam  format yang diminta perangkat lunak, baik dari 

data analog maupun data digital lain, atau dari bentuk data yang 

ada menjadi bentuk yang dapat dipakai dalam SIG.  

2. Data manajemen: Komponen ini mengorganisasikan baik data 

spasial maupun nonspasial (atribut) ke dalam sebuah basis data 

sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilakukan pemanggilan, 

updating dan editing.  

3. Data manipulasi dan analisis: Komponen ini melakukan manipulasi 

dan permodelan data untuk menghasilkan informasi sesuai 

dengan tujuan. Komponen perangkat lunak yang memiliki kedua 

fungsi tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan 

keandalan sistem SIG yang digunakan. Kemampuan analisis 

data spasial melalui algoritma atau pemodelan secara matematis 
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merupakan pembeda suatu SIG dengan sistem informasi yang 

lain.  

4. Data output: Komponen ini berfungsi menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk (a) cetak lunak 

(softcopy) berupa produk pada tampilan monitor monokrom atau 

warna, (b) cetak keras (hardcopy) yang bersifat permanen dan 

dicetak pada kertas, mylar, film fotografik atau bahanbahan 

sejenis, seperti peta, tabel dan grafik, dan (c) elektronik 

berbentuk berkas (file) yang dapat dibaca oleh komputer.  

 Aronoff, 1989 mendefinisikan bahwa Sistem Informasi Geografis 

(Geographic Information System/GIS) yang selanjutnya akan disebut 

SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan system informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau 

informasi geografis. SIG memungkinkan pengguna untuk memahami 

konsep-konsep lokasi, posisi, koordinat, peta, ruang dan permodelan 

spasial secara mudah. Selain itu, dengan Sistem Informasi Geografis 

pengguna dapat membawa, meletakkan dan menggunakan data ke 

dalam sebuah model representasi miniatur permukaan bumi untuk 

kemudian dimanipulasi, dimodelkan atau dianalisis baik secara teks 

aktual, secara spasial maupun kombinasinya (analisis melalui query 

atribut dan spasial), hingga akhirnya disajikan dalam bentuk sesuai 

dengan kebutuhan pengguna (Prahasta, 2005). 

 Beberapa ahli menjelaskan tahapan-tahapan kelengkapan dalam 

Sistem Informasi Geografis menjadi Tiga (3) tahapan. 1) Tahap Pertama 

kelengkapan Sistem Informasi Geografis adalah inventarisasi data. Data 
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yang menjadi masukan dalam Sistem Informasi Geografis dapat berupa 

peta tematik digital maupun rekaman digital dari sistem satelit yang 

sudah memberikan kenampakan informasi yang dibutuhkan (Robinson et 

al., 1995). 2) Tahap kedua kelengkapan Sistem Informasi Geografis 

adalah penambahan operasional analisis pada tahap pertama. Pada 

tahapan ini, bentuk data diberikan kedalam data dengan menggunakan 

data statistik. Berbagai layer dari data yang dihasilkan pada tahap 

pertama dianalisis secara bersama-sama untuk menetapkan lokasi atau 

bentuk yang memiliki atribut sama atau serupa (Robinson et al., 1995).   

 Analisis ini bisa dilakukan dengan tumpang susun (overlay). 

Tumpang susun peta merupakan proses yang paling banyak dilakukan 

dalam SIG, selanjtnya kalkulasi dapat dilakukan. Kalkulasi merupakan 

sekumpulan operasi untuk memanipulasi data spasial baik berupa peta 

tunggal maupun beberapa peta sekaligus. Operasi ini dapat berupa 

penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian antar peta, namun dapat 

pula melalui pengkaitan dengan suatu basis data atribut tertentu. 3) 

Tahapan terakhir berupa kelengkapan Sistem Informasi Geografis 

adalah pengambilan keputusan. Pada tahap ini digunakan model-model 

untuk mendapatkan evaluasi secara real time,  kemudian hasil yang 

didapatkan dari permodelan dibandingkan dengan kondisi di lapangan 

(Robinson et al., 1995). 

 Menurut Barus dan Wiradisatra (2000) aplikasi SIG telah banyak 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan dalam 

penggunaan lahan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

dalam bidang bisnis dan perencanaan pelayanan, seperti analisis 
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wilayah pasar dan prospek pendirian suatu bisnis baru; dan dalam 

bidang logistik dan transportasi, untuk pergerakan subyek/obyek 

(makanan dan minuman) dikaitkan dengan infrastruktur dan rutenya.  

Dalam bidang lingkungan aplikasi SIG digunakan dalam analisis erosi 

dan dampaknya, analisis daerah rawan banjir, kebakaran atau lahan 

kritis, dan analisis kesenjangan.  Seperti juga penginderaan jauh yang 

telah diaplikasikan oleh berbagai kalangan dan kepentingan, maka 

aplikasi SIG telah digunakan baik oleh kalangan swasta, perguruan 

tinggi maupun pemerintah daerah.  Aplikasi SIG untuk tugas dan 

kewenangan pemerintah daerah sebagian besar berkaitan dengan data 

geografis dengan memanfaatkan keandalan SIG antara lain: 

kewenangan dibidang pertanahan, pengembangan ekonomi, 

perencanaan penggunaan lahan, kesehatan, perpajakan, infrastuktur 

(jaringan jalan, perumahan, transportasi), informasi kependudukan, 

pengelolaan darurat, dan pemantauan lingkungan.  

 Keluaran utama dari Sistem Informasi Geografis adalah informasi 

spasial baru yang perlu disajikan dalam bentuk tercetak (hard copy) 

supaya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional (Danoedoro, 

1996).   

 

2.7. KAJIAN EMPIRIK (Penelitian Terdahulu) 

  Dalam menganalisis keterkaitan kemiskinan dan aktivitas ekonomi 

di Provinsi Riau, dalam tesisnya, Hajiji (2010) menyimpulkan bahwa 

sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah 

sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 



45 
 

angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jawa 

perusahaan. Sementara peningkatan sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan 

kemiskinan.   

  Pola interaksi spasial dalam keterkaitan pembangunan 

manusia/sosial dan aktivitas ekonomi, dengan kemiskinan dijelaskan oleh 

Arman (2009) dalam tesisnya yang berjudul Peran Pembangunan 

Manusia/Sosial dan Interaksi Spasial dalam Penanggulangan Kemiskinan 

dan Pengangguran. Penelitiannya menunjukkan bahwa interaksi spasial 

antar kecamatan di Kabupaten Bogor sangat kuat berpengaruh terhadap 

penurunan angka kemiskinan. Kerjasama antar kecamatan dapat 

mengefesiensikan biaya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan 

infrastruktur, alokasi anggaran, ketersediaan sumber daya alam seperti 

lahan produksi pertanian dan sumber daya manusia seperti tenaga guru 

dibeberapa lembaga pendidikan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, 

kecamatan yang berdekatan cenderung dapat memanfaatkan fasilitas 

dan sumber daya tersebut secara bersama. Untuk itu pemerataan 

pembangunan manusia dalam suatu wilayah perlu dikaji dalam kacamata 

pembangunan daerah yang berimbang.  

  Interaksi spasial dalam menangani kemiskinan oleh Crandall dan 

Weber (2004) juga menyatakan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja 

dan pembangunan manusia/sosial mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan pada wilayah yang saling terkait (ketetanggaan). Penguatan 

modal sosial dan peningkatan kesempatan kerja pada wilayah yang 

keterkaitannya tinggi lebih efektif menangangani kemiskinan 
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dibandingkan pada wilayah yang keterkaitannya rendah. Dampak 

penurunan kemiskinan bersifat spillover pada serentetan wilayah dengan 

kemiskinan yang tinggi.  

  Sementara itu Novita Salim (2011) dalam Tesisi nya berjudul 

Analisis pola kemiskinan, Pembangunan Manusia/Sosial dan Aktifitas 

EKonomi serta kerkaitannya, di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pola 

spasial kemiskinan, pembangunan manusia/sosial, dan aktivitas ekonomi 

membentuk empat tipologi berdasarkan persamaan keragaman tingkatan 

pencapaian dari pola spasial. Arahan penanganan kemiskinan yang 

sesuai dengan pola empat tipologi wilayah. Adapun Variabel-variabel 

pembangunan manusia/sosial dan aktivitas ekonomi yang siginifikan 

menurunkan kemiskinan dikategorikan dalam dua kelompok variabel, 

yaitu: a) variabel-variabel dari wilayah sendiri yaitu jumlah produksi 

jagung dan jumlah industri kecil/rumah tangga berbahan baku kulit; dan b) 

variabel-variabel pada wilayah terkait yaitu jumlah keluarga miskin di 

wilayah sekitarnya, jumlah tenaga guru SD sampai SLTA, jumlah TK 

Negeri, jumlah SMU/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri, produksi jagung, 

karet dan kelapa sawit. 
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BAB III.   

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian 

ini dibangun atas dasar kerangka pemikiran bahwa kemiskinan 

merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks. Kondisi, sifat 

dan konteks kemiskinan yang menjadi penyebab kemiskinan antara 

wilayah yang satu dengan wilayah lain akan berbeda. Karakteristik 

tersebut menjadi faktor penentu timbulnya kemiskinan disuatu wilayah, 

diantaranya karakteristik struktur dan aktivitas ekonomi, karakteristik 

ruang, dan sumber daya (alam, manusia, buatan dan sosial), serta 

pengaruh wilayah lain di sekitarnya. Oleh karena itu dalam mengatasi 

kemiskinan di suatu wilayah, tidak dapat dilihat dalam kacamata agregat 

wilayah, tetapi lebih kepada pendekatan pembangunan daerah/regional 

baik melalui pembangunan ekonomi maupun pembangunan 

manusia/sosial. Pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk 

mengumpulkan modal melalui aktivitas ekonomi yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi khususnya yang signifikan mengatasi kemiskinan 

di suatu wilayah.  

 Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh menurunkan 

kemiskinan merupakan modal dalam pembangunan manusia, dapat 

dikembangkan melalui kebijakan pengeluaran. Kebijakan tersebut dapat 

dilakukan melalui investasi dibidang sosial seperti pendidikan dan 

kesehatan dasar, besaran dan komposisi pengeluaran rumah tangga 
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untuk kebutuhan dasar, dan pemenuhan nutrisi anggota keluarga, serta 

untuk kegiatan lain yang serupa. Pembangunan manusia akan bermuara 

pada peningkatan kualitas hidup manusia untuk dapat hidup normal 

dalam memenuhi kebutuhannya yang berimplikasi kepada penurunan 

jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.  

 Dengan demikian pola pembangunan ekonomi dan pembangunan 

manusia/sosial bersama-sama berpengaruh terhadap pola kemiskinan di 

suatu wilayah. Pola aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia/sosial 

yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat penurunan kemiskinan 

dapat dijadikan dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dalam 

mengembangkan strategi penanganan kemiskinan. Skema kerangka 

pemikiran dari penelitian yaitu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Skema Kerangka Pemikiran 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pada konseptual dan kerangka pemikiran tersebut di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut : 

1. Pembangunan ekonomi mempengaruhi kemiskinan 

2. Pembangunan Manusia dan Sosial mempengaruhi kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1.  Diagram Hipotesis  

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variable. 

  Beberpa variable yang dianlisis dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan dalam 3 komponen variable yaitu : 

1)  Variable pembangunan ekonomi merupakan semua variable 

yang dapat dihitung/terukur dalam rangka 

pertumbuhan/perkembangan dan pembangunan ekonomi yaitu: 

Luas dan produksi panen  padi, produksi tanaman pangan lain, 

produksi hasil perkebunan, Produksi dan populasi Ternak, 

Produksi perikanan darat dan laut, jumlah  dan jenis ndustri, 

koperasi, UKM,  perdagangan dan  hotel, peta luasan 
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penggunaan lahan, jumlah pasar (tradisonal/modern), bisnis 

center, dan variable pendukung lainnya 

2) Variable pembangunan manusia/sosial (IPM) berupa jumlah 

rumah sakit dan puskesmas, jumlah tempat ibadah, jumlah 

sekolah negeri/swasta, jumlah Universitas, Jumlah Siswa/siswi, 

jumlah tenaga pendidik, jumlah tenaga dokter dan 

medis/perawat, jumlah penduduk penerima kartu tidak mampu, 

jumlah tempat-tempat ruang terbuka/ruang hijau, jumlah fasilitas 

umum dan layanan umum, dan variable pendukung lainnya. 

3) Variable kemiskinan yaitu berupa jumlah penduduk miskin, 

Lokasi sebaran penduduk miskin (Kab/Kota/Kecamatan), 

Jumlah penduduk, Kepadatan penduduk dan variable 

pendukung lainnya 
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Tabel. 3.2.  Variabel, Indikator, Skala Pengukuran 

No Konsep 
Variabel dan Sub 

Variable 
Indikator Item 

Skala Pengukuran 

      
1 Kemiskinan Jumlah Orang mIskin Jlh_ormiksin Jlh_ormiskin/Tot_jlh_ormiskin Interval/Skala 
  Kapadatan Penduduk Jlh_pdat Jlh_pdat/Tot_jlh_pdt Interval/Skala 
  Tempat Tinggal 

(status) 
Jlh_tmpatTin Jlh_tmpatTin/Tot_ Jlh_tmpatTin Interval/Skala 

  Parisipasi Sekolah Jlh_parsekol Jlh_parsekol/Tot_ Jlh_parsekol Interval/Skala 
  Parisipasi Tenaga 

Kerja 
Jlh_parkerj Jlh_parkerj/Tot_ Jlh_parkerj Interval/Skala 

      
2 Pembangunan 

Manusia 
Indeks Kesehatan Ind_kesehatan Ind_kesehatan/Tot_ 

Ind_kesehatan 
Interval/Skala 

  Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

Ind_IPM Ind_IPM/Tot_ Ind_IPM Interval/Skala 

  Indeks Pendidikan Ind_didik Ind_didik/Tot_ Ind_didik Interval/Skala 
      

3 Pembangunan 
Ekonomi 

PDRB PDRB PDRB/Tot_ PDRB Interval/Skala 

  Sektor Pertanian Prodksi 
Pertanian 

Prodksi Pertanian/Tot_ Prodksi 
Pertanian 

Interval/Skala 

  Sektor Peternakan Prodksi Ternak Prodksi Ternak/Tot_ Prodksi 
Ternak 

Interval/Skala 

  Sektor Perikanan Prodksi Ikan Prodksi Ikan/Tot_ Prodksi Ikan Interval/Skala 
  Koperasi Jlh_koperasi Jlh_koperasi/Tot_ Jlh_koperasi Interval/Skala 
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BAB IV.   

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa kajian 

mendalam atas data yang sudah ada yang diolah secara statistic 

sehingga terbentuk data  atau nilai yang dapat menjelaskan 

keterhubungan suatu angka (numeric) dengan angka (numeric) 

lainnya.  Selanjutnya dari hasil pengolahan staitistik tersebut dilakukan 

analisys spatial sehingga terbentuk/tersusun informasi dan data spatial 

baru, dimana data spatial baru tersebut nantinya dapat memberikan 

arah atau kebijakan dalam pembangunan penanggulangan 

kemiskinan. 

 

4.2.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Timur yang terletak di 

posisi antara 111o 0 ’- 11404’ Bujur Timur 120 LS - 8048’ LS, dengan 

suhu udara rata-rata 180-350 Celsius, curah hujan rata-rata 2.100 mm, 

dan struktur geologi didominasi oleh batuan sendimen Alluvium.  

Secara administrative Provinsi Jawa Timur memiliki 229 pulau dengna 

luas wilayah daratan sebesar 47.130,16 Km2 dan wilayah lautan seluas 

110.764,28 Km2 yang terdiri dari 38 Kab/Kota dengan jumlah 

kecamatan sebesar 662, terdapat 8.503 Kelurahan/desa.  
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4.3.   Teknik Pengumpulan Data 

 Data diperoleh dengan metode domukentasi yaitu pengumpulan 

data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dari berbagai 

instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian diantaranya 

BPS Provinsi/Kab/Kota, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Dinas dan 

instansi terkait Provinsi/Kab/Kota dan instansi lainnya.. 

 

4.5.  Metode Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini terdiri 3 tahapan yang dapat di 

jelaskan sebagai berikut : 

1). Tahapan pembangunan Data Spatial 

 Tahapan ini merupakan kegiatan membangun data spatial 

dari data yang bersifat tabular.  Data spatial yang dibangun 

berupa pola kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Data Spatial 

pembangunan ekonomi di Proivnsi Jawa Timur dan data spatial 

pembangunan manusia/sosial di Provinsi Jawa Timur.  Data 

spatial tersebut dibangun berdasarkan pengelompokan kedalam 4 

kriteria yaitu tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah dengan 

memngunakan dasar pengelompokan kedekatan jarak (Euclidean 

distance).  

  Seperti yang dijelaskan oleh Saefulhakim 2006, bahwa 

Cluster analysis atau analisis gerombol pada prinsipnya 

digunakan untuk mengelompokkan obyek atau merupakan proses 

untuk meringkas sejumlah obyek menjadi lebih sedikit dan 

menamakannya sebagai klaster. Dalam analisis klaster tidak ada 
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variabel bebas maupun variabel tergantung. Dasar 

pengelompokan yang digunakan dalam analisis klaster adalah 

kesamaan (similarity) atau jarak (distance) ketidaksamaan 

(dissimilarity). Obyek yang berada dalam satu klaster relatif 

memiliki kemiripan dibandingkan dengan obyek yang berada pada 

klaster yang lain. Analisis klaster juga sering disebut analisis 

klasifikasi (classification analysis). Hasil analisis klaster yang 

diharapkan adalah adanya perbedaan yang tinggi antara satu 

klaster dengan klaster yang lain, sehingga jelas adanya 

perbedaan karakteristik antar klaster yang terbentuk, dan memiliki 

kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster, sehingga 

dalam satu klaster akan berisi obyek yang sama. 

 

2).  Tahapan Analisi Multivariat 

 Tahapan ini merupakan tahapan analisis keterhubungan 

antara pola kemiskinan sebagai variable dependen Y dengan 

variable indenpenden yaitu pembangunan ekonomi dan 

pembangunan manusia sebagai X nya.  Dari tahapan ini akan 

didapat komponen-komponen/variable mana yang berpengaruh 

positif dan negatife yang mempengaruhi kemiskinan.  Sehingga 

dapat dijadikan dasar ataupun arah kebijakan penanggulanan 

kemiskinan.  

 Adapun diagram alur penelitan dengan mengunakan 

Principle Componen Analisi (PCA) dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.2 ,  Diagram Alur Analisis Menggunakan Metode 
Principle Komponen Analisi (PCA) 

 
 

3).  Pemodelan Spatial  

 Tahapan ini merupakan teknik ini digunakan untuk apakah 

melihat kemiskinan dalam suatu wilayah disebabkan oleh 

kemiskinan daerah lainnya yang berdekatan dan memiliki 

keterkaitan, dan dipengaruhi pula oleh variabel-variabel dari 

komponen utama pada indikator pembangunan ekonomi dan 

pembangunan manusia diwilayahnya dan diwilayah lain. Jika jarak 

antar daerah sangat mempengaruhi interaksi antar daerah, maka 

dapat dilihat parameter apa saja pada daerah lain yang memberi 

pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah 

tersebut, dan seberapa besar pengaruhnya.  

  

X1.1 

X1... 

X1.2 

X2.1 

X2... 

X2.2 

Variable 
Pembanguna

n Ekonomi 
(X1) 

Variable 
Pembangunan 
Manusia dan 
Sosial (X2) 

Kemiskinan 
(Y) 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

5.1.1.  Kondisi Umum Provinsi Jawa Timur 

 Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Timur yang terletak di 

posisi antara 111o 0 ’- 11404’ Bujur Timur 120 LS - 8048’ LS, dengan 

suhu udara rata-rata 180-350 Celsius, curah hujan rata-rata 2.100 mm, 

dan struktur geologi didominasi oleh batuan sendimen Alluvium.  Secara 

administrative Provinsi Jawa Timur memiliki 229 pulau dengan luas 

wilayah daratan sebesar 47.130,16 Km2 dan wilayah lautan seluas 

110.764,28 Km2 yang terdiri dari 38 Kab/Kota dengan jumlah kecamatan 

sebesar 662, terdapat 8.503 Kelurahan/desa.  

 Batas wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau 

tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan.  

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Bali.  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu 

Samudera Indonesia.  

- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar.5.1 .  Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur. 
 

  
 Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga dataran: tinggi, sedang 

dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata  di 

atas 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten Magetan, 

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten 

Bondowoso, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Batu. Dataran sedang 

mempunyai ketinggian antara 45 - 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini 

meliputi Kabupaten Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, 

Ponorogo, Ngawi, Bangkalan, Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedangkan 

kabupaten dan kota lainny merupakan dataran rendah, dengan ketinggian rata-

rata 45 meter dari permukaan laut yang terdiri dari 15 kabupaten dan 4 kota. 
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Gambar 5.2.  Peta Distribusi Ketinggian Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Di 
atas Permukaan Laut 

 
  Berdasarkan luas wilayah Kabupaten/Kota maka terdapat  4 

daerah dengan wilayah terluas,yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro. Seperti 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar.5.3.  Peta Sebaran Luas Wilayah Berdasarkan Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur 
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5.1.2. Kondisi Demografi 

  
   Data jumlah penduduk dari hasil proyeksi yaitu sebesar 

38.363.195 jiwa pada Tahun 2013. Kota Surabaya mempunyai jumlah 

penduduk yang paling besar, yaitu 2.821.929 jiwa, diikuti Kabupaten 

Malang 2.508.698 jiwa dan Kabupaten Jember 2.381.400 jiwa.  

   Kepadatan penduduk Jawa Timur Tahun 2013 adalah 795 jiwa 

setiap 1 km2. Kepadatan penduduk di kota, umumnya lebih tinggi 

dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Surabaya 

mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.551 jiwa/km2. Hal ini 

menunjukkan adanya konsentrasi penduduk dipusat atau ibukota suatu 

wilayah.  Ini dapat juga diliat bagaimana konsentrasi kepadatan penduduk 

tersebar di Sembilan (9) kota yang ada di Provinsi Jawa Timur kecuali 

Kota Batu hanya 981 jiwa/Km2, ini dapat dijelaskan oleh Tabel 5.1  

 

5.1.3. Pembangunan Ekonomi 

   Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu proses  dimana  

pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber  daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor  swasta  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Indikator yang disepakati dalam mengukur aktivitas ekonomi adalah 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan Harga 

Berlaku maupun Harga Konstan. Pada tahun 2013, PDRB Provinsi Jawa  
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.Tabel 5,1,  Tabel Karakteristik Penduduk Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 

Kode  
Kabupaten 

Nama  
Kabupaten 

Karakteristik penduduk 

Jumlah 
penduduk 

Kepadatan 
penduduk 

01 PACITAN 547,917 382 

02 PONOROGO 863,890 606 

03 TRENGGALEK 683,791 544 

04 TULUNGAGUNG 1,009,411 871 

05 BLITAR 1,136,701 644 

06 KEDIRI 1,530,504 998 

07 MALANG 2,508,698 721 

08 LUMAJANG 1,023,818 564 

09 JEMBER 2,381,400 718 

10 BANYUWANGI 1,582,586 439 

11 BONDOWOSO 752,791 484 

12 SITUBONDO 660,702 397 

13 PROBOLINGGO 1,123,204 650 

14 PASURUAN 1,556,711  1 043 

15 SIDOARJO 2,048,986 2,838 
16 MOJOKERTO 1,057,808 11,079 

17 JOMBANG 1,230,881  1 091 

18 NGANJUK 1,033,597 795 

19 MADIUN 671,883 596 
20 MAGETAN 625,703 879 

21 NGAWI 824,587 587 

22 BOJONEGORO 1,227,704 527 

23 TUBAN 1,141,497 573 
24 LAMONGAN 1,186,382 674 

25 GRESIK 1,227,101 981 

26 BANGKALAN 937,497 716 

27 SAMPANG 913,499 743 

28 PAMEKASAN 827,407  1 032 
29 SUMENEP 1,061,211 508 

71 KOTA KEDIRI 276,619 4,129 

72 KOTA BLITAR 135,702 4,112 

73 KOTA MALANG 840,803 7,644 

74 KOTA PROBOLINGGO 223,881 3,998 

75 KOTA PASURUAN 192,285 5,060 

76 KOTA MOJOKERTO 123,806 6,190 

77 KOTA MADIUN 174,114  5 121 

78 KOTA SURABAYA 2,821,929 8,551 

79 KOTA BATU 196,189 981 

TOTAL   38,363,195   

     Sumber; BPS Prov. Jatim 2014 
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Timur berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 1.136.326,87 milyar 

rupiah, dan pada tahun 2012 PDRB sebesar Rp. 1,001,200.74 milyar 

dengan demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2012-2013 sebesar 

6.55%. Pertumbuhan ekonomi terbesar disumbang dari pertumbuhan 

sektorr pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen, sektor 

konstruksi sebesar 9,08 persen dan sektor perdagangan, hotel dan 

restoran   sebesar 8.61 %.    

  Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut Atas 

Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2013, terbesar pada sektor 

perdagangan, hotel dan restauran 21,34 persen, diikuti industri 

pengolahan 26,60 persen, dan sektor pertanian 14,91 persen. Sedangkan 

peranan terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 

1,29 persen. Distribusi persentase sektor pembangungan penyumbang 

PDRB dapat dijelaskan oleh gambar dibawah ini. 

 

 

 

 
 

Sumber: BPS Prov. Jatim Timur 2014 
Gambar 5.4. Sebaran Distribusi Penyusun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. 
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   Dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

hasil pembangunan untuk upaya mensejahteraan masyarakat, maka 

pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan wilayah  

pembangunan (PW) kedalam 8 wilayah Pengembangan  dengan 

dikeluarkannya Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Timur 2011-2031.  Adapaun 8 Pengembangan Wilayah 

adalah : 

1. WP Germakertosusilo Plus meliputi Kota Surabaya, Tuban, 

Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo,Mojokerto, Jombang, 

Pasuruan, Kota Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya. 

2. WP Malang Raya, melputi : Kota Malang, Malang, Kota Batu, 

dengan pusat pelayanan Kota Malang. 

3. WP Madiun dan sekitarnya, meliputi Kota Madiun, madiun, 

Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dengan pusat pelayanan 

Kota Madiun. 

4. WP Kediri dan sekitarnya, meliputi : Kota Kediri, Kediri, 

Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung dengan pusat pelayanan 

Kota Kediri 

5. WP Probolinggo-Lumajang, meliputi: Kota Probolinggo, 

Probolinggo, Lumajang dengan pusat pelayanan di Kota 

Probolinggo. 

6. Wp Blitar, meliputi:  Kota Blitar, Blitar, dengan pusat 

pelayanan di Kota Blitar. 
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7. WP Jember dan sekitarnya meliputi, Jember, Bondowoso, 

Situbondo dengan pusat pelayanan di Kota Jember. 

8. WP. Banyuwangi, meliputi: Banyuwangi dengan pusat 

pelayanan di kota pedesaan. 

 

5.1.4. Pembangunan Manusia dan Sosial 

   Todaro dan Smith 2003, menerangkan bahwa pembangunan 

manusia pada dasarnya  adalah suatu upaya terstruktur untuk 

meningkatkan  kapabilitas  modal  manusia  (human  capital)  sehingga  

memiliki peluang  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  pembangunan  

kesehatan dan pendidikan.  Kesehatan  merupakan  inti  dari  

kesejahteraan,  dan  pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai 

kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran 

kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia untuk menyerap  teknologi  dalam  

aktivitas  pembangunan.  Kesehatan  merupakan prasyarat  untuk  

peningkatan  produktivitas  penduduk  dan  sebagai  tumpuan  atas 

keberhasilan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  dan  kesehatan  

menjadi penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sebagai  

modal  peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

   Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013, indek pembangunan 

manusia adalah 73.54 dapat dijelaskan  masih terdapat 20 

kabupaten/kota yang dibawah nilai yaitu Pacitan, Ponorogo, Kediri, 

Malang, Lumajang, Jember Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, 

Mojokerjo, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, 
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Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 78.97 dan yang 

terendah Kabupaten Sampang 52.39 sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel 5.2.  Ini menjunjukkan bahwa indek pembangunan manusia (IPM) 

disejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada umumnya perlu 

ditingkatkan lagi, sehingga diharapkan akan menjadi modal kekuatan 

dalam penanggulangan atau pengurangan kemiskinan.  

   Sedangkan berdasarkna pada indek kesehatan di Provinsi Jawa 

Timur 75.62, maka indeks kesehatan kabupaten/kota yang dibawah 

Provinsi Jawa Timur 18 Kabupaten yang terdiridari 17 kabupaten dan 1 

Kota. Adapun rincian kabupaten/kota tersebut diantaranya Malang, 

Lumajang, Jember, Banyuangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, 

Pasuruaan, Nganjuk, Madiun, Bojonegoo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Madiun. Nilai Indek 

Kesehatan terendah Kabupaten Sampang dengan indeks 17.70 dan yang 

tertinggi 79.13 adalah indeks kesehatan Kota Mojokerto.  Lebih terinci 

dapat dilihat pada Tabel 5.2 dibawah ini. 
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Tabel 5.2.  Tabel Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

Kod 
Nama  

Kabupaten 

Pembangunan  Sosial 

IPM 
Indek 

kesehatan 
Indek daya beli  

Index 
Pendidikan 

01 PACITAN 73.36 78.63 54.71 76.68 

02 PONOROGO 72.61 76.41 65.80 76.22 

03 TRENGGALEK 74.44 78.88 66.10 78.33 

04 TULUNGAGUNG 74.79 78.37 55.01 80.99 

05 BLITAR 74.92 78.00 58.88 77.87 

06 KEDIRI 73.29 76.08 64.60 79.21 

07 MALANG 72.34 74.50 65.97 76.56 

08 LUMAJANG 69.50 71.59 64.68 72.24 

09 JEMBER 56.60 64.40 54.42 70.98 

10 BANYUWANGI 71.02 72.63 55.37 75.08 

11 BONDOWOSO 65.39 54.92 53.91 67.36 

12 SITUBONDO 85.73 64.92 65.91 66.37 

13 PROBOLINGGO 85.19 51.83 55.74 57,99 

14 PASURUAN 59.77 66.36 66.50 76.45 

15 SIDOARJO 78.18 77.39 64.05 88.01 

16 MOJOKERTO 72.26 76.88 57.65 81.24 
17 JOMBANG 74.47 76.07 66.45 80.88 

18 NGANJUK 72.49 74.70 55.07 77.71 

19 MADIUN 71.46 74.47 53.30 76.62 

20 MAGETAN 74.36 78.26 66.34 78.42 

21 NGAWI 58.32 76.62 63.94 73.02 

22 BOJONEGORO 70.86 71.35 51.92 71.70 

23 TUBAN 70.04 72.84 64.77 72.49 

24 LAMONGAN 71.81 73.30 65.44 76.70 

25 GRESIK 76.36 77.60 57.20 84.25 

26 BANGKALAN 56.19 55.03 65.48 68.07 

27 SAMPANG 52.39 17.70 55.21 56.08 

28 PAMEKASAN 57.17 56.98 53.92 70.59 

29 SUMENEP 56.89 57.48 57.96 55.23 

71 KOTA KEDIRI 77.80 77.27 58.00 88.12 

72 KOTA BLITAR 78.70 80.00 69.19 86.91 

73 KOTA MALANG 78.78 76.90 69.65 89.79 

74 KOTA PROBOLINGGO 75.94 76.94 69.75 81.31 

75 KOTA PASURUAN 74.75 59.58 69.75 84.91 

76 KOTA MOJOKERTO 78.66 79.13 59.31 87.55 

77 KOTA MADIUN 70.17 78.15 57.52 88.84 

78 KOTA SURABAYA 78.97 78.54 70.28 88.09 

79 KOTA BATU 77.09 75.53 57.49 85.04 
Nilai/standar Prov. Jatim 73.54 75.62 57.95 77.06 

Sumber ; BPS Prov.Jatim 2014 



 

 

Gambar. 5.5.  Distribusi Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi 

   Dari gambar 5.5. dapat dijelaskan bahwa indek kesehatan yang 

paling rendah  adalah kabupaten Sampang sebesar 17,70 berarti tingkat 

pembangunan di Kabupaten Sampang diabwah standar indeks kesehatan 

Provinsin Jawa Timur sebesar 75.62.  Untuk itu pemerintah Kabupaten 

Sampang khususnya dan Provinsi Jawa Timur agar bersama

dalam mempercepat pembangunan kesehatan agar Kabupaten Sampang 

indeks kesehatannya berada paling tidak sama atau diatas standar 

kesehatan Provinsi Jawa Timur.  Beberapa program dalam peningkatan 

Indeks kesehatan adalah peningkatan sarana prasarana kesehat

diantaranya rumah sakit, puskesmas, puskesdes dan pos yandu.  

Pemerataan petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan).  Peningatan 

pengetahuan tentang 

masyarakat yang sakit baik menular atau biasa.  Peningkatan 
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Gambar. 5.5.  Distribusi Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur tahun 2013 

 
 

Dari gambar 5.5. dapat dijelaskan bahwa indek kesehatan yang 

adalah kabupaten Sampang sebesar 17,70 berarti tingkat 

pembangunan di Kabupaten Sampang diabwah standar indeks kesehatan 

Provinsin Jawa Timur sebesar 75.62.  Untuk itu pemerintah Kabupaten 

Sampang khususnya dan Provinsi Jawa Timur agar bersama-sama focus

dalam mempercepat pembangunan kesehatan agar Kabupaten Sampang 

indeks kesehatannya berada paling tidak sama atau diatas standar 

kesehatan Provinsi Jawa Timur.  Beberapa program dalam peningkatan 

Indeks kesehatan adalah peningkatan sarana prasarana kesehat

diantaranya rumah sakit, puskesmas, puskesdes dan pos yandu.  

Pemerataan petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan).  Peningatan 

pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga mengurangi jumlah 

masyarakat yang sakit baik menular atau biasa.  Peningkatan 
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Indek kesehatan

Indek daya beli 

Index Pendidikan
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Gambar. 5.5.  Distribusi Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Dari gambar 5.5. dapat dijelaskan bahwa indek kesehatan yang 

adalah kabupaten Sampang sebesar 17,70 berarti tingkat 

pembangunan di Kabupaten Sampang diabwah standar indeks kesehatan 

Provinsin Jawa Timur sebesar 75.62.  Untuk itu pemerintah Kabupaten 

sama focus 

dalam mempercepat pembangunan kesehatan agar Kabupaten Sampang 

indeks kesehatannya berada paling tidak sama atau diatas standar 

kesehatan Provinsi Jawa Timur.  Beberapa program dalam peningkatan 

Indeks kesehatan adalah peningkatan sarana prasarana kesehatan 

diantaranya rumah sakit, puskesmas, puskesdes dan pos yandu.  

Pemerataan petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan).  Peningatan 

pola hidup sehat sehingga mengurangi jumlah 

masyarakat yang sakit baik menular atau biasa.  Peningkatan kesadaran 

Indek kesehatan

Indek daya beli 

Index Pendidikan
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pentingnya kesehatan ibu dan anak sehingga menurunkan resiko 

kematian ibu dan balita atau balita kurang gizi.  

 
5.1.5. Kemiskinan 

   Kemiskinan merupakan permasalahan laten bagi negara 

berkembang seperti Indonesia. Berbagai daya upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah dalam mengurangi ataupun menghilangkan kemiskinan 

dibumi pertiwi ini.  Namun sampai saat ini kemiskinan didaerah 

berdasarkan provinsi masih tinggi seakan-akan penurunan kemiskinan 

tidak terjadi yang dapat dikatakan program penangulangan dan 

pengurangan kemiskinan jalan ditempat.  Provinsi Jawa Timur dalam 

kancah kemiskinan nasional khususnya di pulau Jawa yang memili jumlah 

penduduk yang padat yaitu  berada pada posisi tawar 2 jumlah penduduk 

miskin setelah Provinsi Jawa Tengah dan yang ke 3 adalah Provinsi Jawa 

Barat. (BPS Pusat, 2013) 

  Jawa Timur lebih berpeluang dalam pengurangan kemiskinan. 

Terutama bila dilihat  penurunan penduduk miskin di Jawa Timur, baik 

dari sisi jumlah maupun persentase lebih besar dibandingkan Jawa Barat 

dan Jawa Tengah. Selama rentang waktu 2007-2014, jumlah penduduk 

miskin di Jawa Timur berkurang rata-rata 345 ribu jiwa per tahun atau 

terjadi penurunan persentase sebesar 1,11 persen per tahun. Kondisi ini 

yang kemudian menggeser Jawa Timur, dari urutan pertama untuk jumlah 

penduduk miskin di Indonesia, menjadi urutan kedua digeser oleh Jawa 

Tengah di tahun 2014 seperti dalam gambar 5.6 Sehingga kontribusi 

kemiskinan Jawa Timur yang semula mencapai 19,98 persen di tahun 

2007, turun menjadi 16,93 persen di tahun 2014, terhadap kemiskinan  



 

nasional. Namun demikian persentase kemiskin

2014 sebesar 12,42 persen, masih cukup jauh dari target pengurangan 

kemiskinan di tahun 2015,

ujukan capaian MDGs untuk Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS Prov
Gambar 5.6. Gambaran Kemiskinan di Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 

 

  Sedangkan 

miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat 

dijelaskan oleh gambar 

(6) kabupaten//kota di Jawa Timur yang capaian persentase penduduk 

miskin di bawah 1 USD PPPP per hari masih jauh di atas angka provinsi 

yang sebesar 3,92%, yakni Kabupaten Sampang 8,48%, Kabupaten 

Bangkalan 8,83%, Kabupaten Sumenep 18,224%, 

Pamekasan 8,32%, Kabupaten Pacitan 10,48%, dan Kabupaten 

Ponorogo 8,97%.

nasional. Namun demikian persentase kemiskinan di Jawa Timur tahun 

2014 sebesar 12,42 persen, masih cukup jauh dari target pengurangan 

kemiskinan di tahun 2015, bila target nasional dijadikan sebagai dasar 

ujukan capaian MDGs untuk Jawa Timur sebesar 10.30%.   

Sumber:BPS Prov Jatim 2014. 
Gambaran Kemiskinan di Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 

2007-2014 

Sedangkan persentase gambaran sebaran jumlah penduduk 

miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat 

dijelaskan oleh gambar 5.8  yaitu dapat dijelaskan masih terdapat enam 

(6) kabupaten//kota di Jawa Timur yang capaian persentase penduduk 

miskin di bawah 1 USD PPPP per hari masih jauh di atas angka provinsi 

yang sebesar 3,92%, yakni Kabupaten Sampang 8,48%, Kabupaten 

Bangkalan 8,83%, Kabupaten Sumenep 18,224%, Kabupaten 

Pamekasan 8,32%, Kabupaten Pacitan 10,48%, dan Kabupaten 

Ponorogo 8,97%. (BPS Provinsi Jatim, 2014) 
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awa Timur tahun 

2014 sebesar 12,42 persen, masih cukup jauh dari target pengurangan 

bila target nasional dijadikan sebagai dasar 

Gambaran Kemiskinan di Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 

gambaran sebaran jumlah penduduk 

miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat 

terdapat enam 

(6) kabupaten//kota di Jawa Timur yang capaian persentase penduduk 

miskin di bawah 1 USD PPPP per hari masih jauh di atas angka provinsi 

yang sebesar 3,92%, yakni Kabupaten Sampang 8,48%, Kabupaten 

Kabupaten 

Pamekasan 8,32%, Kabupaten Pacitan 10,48%, dan Kabupaten 
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 Sumber: BPS Prov Jatim 2014 
 

Gambar 5.7.  Persentase Penduduk Miskin Di Bawah (1 USD PPP per 
Kapita/Hari dan Garis Kemiskinan) menurut Kabupaten?kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
 
  

 Pemahaman kemiskinan secara holistik sangat dibutuhkan, agar dalam 

implementasi kebijakan yang diambil dapat terfokus dan efisien. Persoalan 

kemiskinan tidak hanya sekedar berapa persentase penduduk miskin, tetapi yang 

juga perlu diperhatikan adalah menyangkut seberapa besar jarak rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) 

dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin. Nilai indeks kedalaman 

kemiskinan terus menunjukkan penurunan, tahun 2010 sebesar 2,38 menurun 

menjadi 2,07 pada tahun 2013, ini memberikan indikasi rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan.  

 Pada Gambar 5.8. memperlihatkan indeks kedalaman dan indeks 

keparahan kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 2013. Dari gambar 

tersebut, semakin ke kanan posisi kabupaten/kota menunjukkan nilai indeks 



 

kedalamannya lebih besar serta semakin ke atas  posisi kabupaten/kota 

menunjukkan nilai indeks keparahannya lebih besar. Berbeda dengan

kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan keragaman

pengeluaran antar penduduk miskin, di mana semakin turun nilai indeks 

keparahan kemiskinan, memberikan indikasi

penduduk miskin semakin menyempit. 

kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat sepuluh

indeks kedalaman dann indeks keparahan kemiskinannya lebih

Timur (2,07 dan 0,50). Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten

Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, 

Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten 

Pacitan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro.

Sumber: BPS Prov. Jatim 2014

Gamabr 5.8. Indeks Kedalam dan Keparahan Kemi
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013.

kedalamannya lebih besar serta semakin ke atas  posisi kabupaten/kota 

menunjukkan nilai indeks keparahannya lebih besar. Berbeda dengan

kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan keragaman

pengeluaran antar penduduk miskin, di mana semakin turun nilai indeks 

kemiskinan, memberikan indikasi ketimpangan pengeluaran diantara 

semakin menyempit.  Bila dilihat posisi masing

kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat sepuluh kabupaten/kota yang nilai 

indeks kedalaman dann indeks keparahan kemiskinannya lebih besar dari Jawa 

r (2,07 dan 0,50). Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten

Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, 

Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten 

Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro. 

Sumber: BPS Prov. Jatim 2014 

Indeks Kedalam dan Keparahan Kemiskinan Menurut 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013. 
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kedalamannya lebih besar serta semakin ke atas  posisi kabupaten/kota 

menunjukkan nilai indeks keparahannya lebih besar. Berbeda dengan indeks 

kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan keragaman 

pengeluaran antar penduduk miskin, di mana semakin turun nilai indeks 

ketimpangan pengeluaran diantara 

Bila dilihat posisi masing-masing 

kabupaten/kota yang nilai 

besar dari Jawa 

r (2,07 dan 0,50). Kesepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, 

Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten 

skinan Menurut 
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Tabel 5.3.  Persentase Kedalaman, Keparahan dan Penduduk Miskin 
Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

Ked 
Nama  

Kabupaten 

Karakteristik Penduduk miskin (%) 

Penduduk 
miskin  

Kedalam  Keparahan  

01 PACITAN 16.66 2.49 0.55 

02 PONOROGO 11.87 1.67 0.36 

03 TRENGGALEK 9.00 1.76 0.35 

04 TULUNGAGUNG 9.03 1.15 0.24 

05 BLITAR 10.53 1.67 0.38 

06 KEDIRI 13.53 1.95 0.43 

07 MALANG 11.44 1.68 0.43 

08 LUMAJANG 12.09 1.16 0.18 

09 JEMBER 11.63 1.24 0.22 

10 BANYUWANGI 9.57 1.54 0.37 

11 BONDOWOSO 15.23 2.05 0.50 

12 SITUBONDO 13.59 2.08 0.51 

13 PROBOLINGGO 21.12 3.34 0.81 

14 PASURUAN 11.22 1.78 0.45 

15 SIDOARJO 6.69 0.93 0.22 

16 MOJOKERTO 10.94 1.33 0.28 

17 JOMBANG 11.12 1.33 0.28 

18 NGANJUK 13.55 1.96 0.43 

19 MADIUN 12.40 1.53 0.30 

20 MAGETAN 12.14 1.04 0.16 

21 NGAWI 15.38 1.83 0.36 

22 BOJONEGORO 15.95 2.46 0.60 

23 TUBAN 17.16 2.82 0.71 

24 LAMONGAN 16.12 1.99 0.40 

25 GRESIK 13.89 2.45 0.72 

26 BANGKALAN 23.14 3.87 0.97 

27 SAMPANG 26.97 4.33 0.97 

28 PAMEKASAN 18.45 2.80 0.70 

29 SUMENEP 21.13 3.70 0.89 

71 KOTA KEDIRI 8.20 1.60 0.47 
72 KOTA BLITAR 7.39 0.98 0.20 
73 KOTA MALANG 4.85 0.48 0.07 
74 KOTA PROBOLINGGO 17.35 3.32 0.83 
75 KOTA PASURUAN 7.57 1.17 0.26 

76 KOTA MOJOKERTO 6.63 0.82 0.14 
77 KOTA MADIUN 5.00 0.85 0.22 
78 KOTA SURABAYA 5.97 0.67 0.13 
79 KOTA BATU 4.75 0.48 0.07 

Nilai/standar Prov. Jatim 12.73 2.07 0.50 
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Sumber ; BPS Prov.Jatim 2014 

5.2.  Pola Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. 

   Pola kemiskinan Provinsi Jawa Timur dapat dianalisis 

menggunakan pendekatan konfigurasi penciri utama dari beberapa 

variable yakni penduduk miskin, kepadatan penduduk, partisipasi sekolah, 

tenaga kerja, status tempat tinggal dari penduduk miskin dan kepala 

rumah tangga perempuan.  Variable tersebut selanjutnya dianalisa 

kedalam bentuk spatial (keruangan) menjadi peta topologi/sebaran 

maupun disrtibusi yang bisa dapat menggambarkan dan mewakili pola 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.   

 

5.2.1.  Konfigurasi Penduduk Miskin 

  Kemiskian merupakan suatu bentuk ketidak mampuan sesorang 

minimal memncukupi kebutuhan dasar dan sosial. Dalam penelitian ini 

hanya memaknai kemiskinan penduduk itu secara multidemensi.  Dari 

hasil analisa penduduk miskin di Provinsi jawa Timur berdasarkan 

Kab/kota didapat hasil berupa Kabupaten Jember merupakan kabupaten 

dengan jumlah orang miskin terbanyak 816,400 orang dan diikuti oleh 

Kabupaten Malang sejumlah  641,642 orang.  Sedangkan 2 Kab/Kota 

yang jumlah penduduk miskin terendah berturut turut yaitu Kota Blitar 

23,183 orang  (1.1%) dan Kota Mojokerto sejumlah 25,363 orang 

(2,1%).   

  Selanjutnya jumlah penduduk miskin dianalisa kedalam 4 topologi 

kemiskinan yaitu; rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Beberapa 

kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin dikategorikan 

rendah yang meliputi Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota 
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Kediri, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Malang dan Kota Probolinggo. 

Kategori jumlah penduduk miskin sedang meliputi kabupaten Pacitan, 

Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Tulunggung, Lumajang, Bondowoso, 

Situbondo, Sidoarjo, Mojokerto, Pamekasan, Bangkalan, , Magetan, 

Ngawi, Madiun, Kota Surabaya dan Gresik. Kategori Tinggi meliputi 

Kabupaten Kediri, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, 

Sampang dan Nganjuk. Sedangkan untuk kategori sangat tinggi meliputi 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang.  Secara detail dapat dilihat 

dalam tabel  5.4 dibawah ini 

Tabel 5.4.  Topologi Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

No Kategori Kabupten/Kota 
Index 

Kategori 
1 Rendah Kota Blitar, Kota Mojokerto, , Kota 

Pasuruan, Kota Kediri, Kota 

Madiun, Kota Batu, Kota Malang 

dan Kota Probolinggo. 

0,002 - 0,018 

2 Sedang Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 

Blitar, Tulunggagung, Lumajang, 

Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, 

Mojokerto, Pamekasan, 

Bangkalan, ,Magetan, Ngawi, 

Madiun, Kota Surabaya dan Gresik 

0,019 - 0.035 

3 Tinggi Kediri, Banyuwangi, Probolinggo, 

Pasuruan, Jombang, sampang dan 

Ngajuk 

0.036 - 0.052 

4 Sangat Tinggi Jember dan Malang 0.053 - 0.071 

 
    

 



 

   Secara spatial kategori jumlah penduduk miskin dapat dipetakan 

sebagai berikut. 

Gambar. 5.9.  Peta 

 

5.2.2.  Konfigurasi 

   Kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah penduduk 

yang menempati suatu

jumlah penduduk dan 

2013 didapat hasil bahwa terdapat 1

kategori yang sangat padat meliputi 

Surabaya, Kota Kediri, Kota Pasuruan,  Kota Madiun, K

Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, 

Mojokerto.  Sedangkan kepadatan penduduk yang termasuk pada 

kategori rendah adalah Kabupten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. 

Sebaran kepadatan penduduk dipetakan seperti gambar 5.

Secara spatial kategori jumlah penduduk miskin dapat dipetakan 

 

Peta  Kategori Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012. 

Konfigurasi Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah penduduk 

yang menempati suatu wilayah (jiwa/Km2). Berdasarkan analisis data 

jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 

2013 didapat hasil bahwa terdapat 11 kab/Kota yang termasuk dalam 

kategori yang sangat padat meliputi 7 Kota dan 3 Kabupaten, yaitu Kota 

Surabaya, Kota Kediri, Kota Pasuruan,  Kota Madiun, Kota Gresik, Kota 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten 

.  Sedangkan kepadatan penduduk yang termasuk pada 

kategori rendah adalah Kabupten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. 

Sebaran kepadatan penduduk dipetakan seperti gambar 5.10 dibawah ini.
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Secara spatial kategori jumlah penduduk miskin dapat dipetakan 

 

Kategori Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa 

Kepadatan penduduk merupakan gambaran jumlah penduduk 

Berdasarkan analisis data 

kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 

kab/Kota yang termasuk dalam 

, yaitu Kota 

ota Gresik, Kota 

Kabupaten 

.  Sedangkan kepadatan penduduk yang termasuk pada 

kategori rendah adalah Kabupten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. 

dibawah ini. 



 

Gambar.5.10.  Peta 
Kabupaten/

 

   Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa wilayah yang 

berdekatan dengan pusat kota atau kota itu sendiri masuk dalam 

kategori kepadatan yang sanga

kota atau wilayah yang mempunyai daya tarik tinggi dalam 

perekonomian menjadi magnet bagi penduduk untuk melakukan 

urbanisasi ke kota atau pusat perekonomian.  Dalam Hal ini Kota 

Surabaya, Mojokerto, S

Mojokerto sebagai pusat perekonomian

oleh Tarigan 2005 bahwa 

memiliki tingkat aksesibilitas tinggi akan

(pole of attraction), yang menyebabkan banyak usaha tertarik 

.  Peta Topologi Kepadatan Penduduk Berdasarkan 
Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa wilayah yang 

berdekatan dengan pusat kota atau kota itu sendiri masuk dalam 

kategori kepadatan yang sangat tinggi.  Ini dapat dijelaskan bahwa 

kota atau wilayah yang mempunyai daya tarik tinggi dalam 

perekonomian menjadi magnet bagi penduduk untuk melakukan 

urbanisasi ke kota atau pusat perekonomian.  Dalam Hal ini Kota 

Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Kota Pasuran, Kota Kediri, Kota 

Mojokerto sebagai pusat perekonomian, seperti yang dijelaskan 

Tarigan 2005 bahwa secara geografis suatu lokasi yang 

i tingkat aksesibilitas tinggi akan menjadi pusat daya tarik 

(pole of attraction), yang menyebabkan banyak usaha tertarik 
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Penduduk Berdasarkan 
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa wilayah yang 

berdekatan dengan pusat kota atau kota itu sendiri masuk dalam 

t tinggi.  Ini dapat dijelaskan bahwa 

kota atau wilayah yang mempunyai daya tarik tinggi dalam 

perekonomian menjadi magnet bagi penduduk untuk melakukan 

urbanisasi ke kota atau pusat perekonomian.  Dalam Hal ini Kota 

uran, Kota Kediri, Kota 

seperti yang dijelaskan 

uatu lokasi yang 

menjadi pusat daya tarik 

(pole of attraction), yang menyebabkan banyak usaha tertarik 
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untuk berlokasi didaerah tersebut dan masyarakat senang datang 

memanfaatkan fasilitas yang ada. Oleh karena itu maka wajar 

apabila pusat-pusat perekonomian mempunyai kepadatan 

penduduk yang tinggi. Secara detail kabupaten/kota yang 

termasuk dalam kategori rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi 

dapat dijelaskan dalam Tabel 5,5  

   Tabel 5.5.  Topologi Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

No Kategori Kabupten/Kota Index Kategori 

1 Rendah Banyuwangi, Situbondo 0,002-0,018 

2 Sedang Tuban, Bojonegoro, Ngawi, 

Madiun, Ponorogo, Pacitan, 

Trenggalek,Pasuruan,Probolinggo, 

Bondowoso, Lumajang, Kediri, 

Bangkalan, Sampang dan 

Sumenep 

0,019-0.035 

3 Tinggi Malang, Magetan, Tulungagung, 

Jember, Lamongan, 

Gresik,Jember, Lamongan, Gresik, 

Pamekasan dan Kota Blitar 

0.036-0.052 

4 Sangat Tinggi Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota 

Pasuruan,  Kota Madiun, Kota 

Gresik, Kota Batu, Sidoarjo, 

Mojokerto, Jombang. 

0.053-0.071 

 
 

 5.2.3.  Konfigurasi Tempat Tinggal (status) 

   Tempat tinggal merupakan kebutuhan atau hak dasar yang harus 

dipenuhi oleh setiap individu ataupu rumah tangga.  Akan tetapi 

kenyataannya, masih banyak rumah tangga maupun individu yang belum 

mampu memenuhi atau memiliki rumah sendiri.  Variable tempat tinggal 
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digunakan dalam peneletian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

bagaimana individu maupun rumah tangga miskin dalam kepemilikan 

rumah ataupun menempati rumah yang layak huni.  Telah diketahui 

bahwa individu atau masyarakat miskin berada pada lingkungan 

perumahan yang kumuh, padat, dilokasi bantaran sungai, pinggiran kota, 

pedesaan ataupu dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah.  

Berdasarkan konsep tersebut maka cukup sekiranya apabila tempat 

tinggal dapat dijadikan sebagai variable untuk menjelaskan/menjawab 

pola kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

   Dari hasil analisis data individu atau keluarga miskin di Provinsi 

Jawa Timur berupa status kepemilikan tempat tinggal, maka dapat 

dijelasan dari total rumah tangga miskin 3,609,364 jiwa di Provinsi Jawa 

Timur, terdapat 3,207,103 merupakan milik sendiri atau 89% hak  milik 

sendiri sedangkan 11% atau sejumlah 402,261 rumah tangga miskin 

adalah sewa atau kontrak rumah. Sebaran status kepemilikan rumah 

berdasarkan kabupaten/kota yang dikelompokkan kedalam 4 kategori 

dapat dilihat dalam tabel 5,6.   Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa 

terdapat 1 kabupaten yang memeiliki status kepemilikan rumah sendiri 

yang masuk kategori sangat tinggi yakni kabupaten Jember sebesar 

220,358 atau 6.9%. Hal yang bisa menjadi catatan dari hasil analisa data 

kepemilikan tempat tinggal untuk kategori rendah, yakni wilayah pusat 

pusat perekonomian masuk dalam kategori ini.  Ini memberikan informasi 

bahwa masyarakat miskin di daerah pusat-pusat perekonomian 

merupakan masyarakat urban, dengan fenomena ini dapat dijelaskan 

bahwa masyarakat miskin di pusat-pusat perekonomian atau pusat kota 
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merupakan masyarakat miskin dari desa atau wilayah sekitarnya yang 

mencari penghidupan di pusat perekonomian/kota.  Adapun 

Kabupaten/Kota yang masuk kategori rendah yaitu Kota Surabaya, Kota 

Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Probolingo.  

   

Tabel. 5.6.  Tabel Topologi Kepemilikan Tempat Tinggal Masyarakat Miskin 
Di provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

No Kabupaten/Kota Kategori Index_kepemilikan 

1 Magetan, Pacitan, 

Surabaya, Kota Blitar, Kota 

Kediri, Kota Malang, Kota 

Batu Kota Pasuruan dan 

Kota Probolinggo 

rendah 0,001-0,018 

2 Pamekasan, Bangkalan, 

Gresik, Tuban, Ngawi, 

Madiun,Nganjuk, Ponorogo, 

Trenggalek, Biltar, 

Tulungagung, lumajang , 

situbondo, Jombang,  

Mojokerto, dan Sidoarjo 

Sedang 0.018-0,036 

3 Banyuwangi, Bondowoso, 

Pasuruan, Malang,  

 Bojonegoro, Lamongan, 

Kediri, samapang, 

sumenep 

tinggi 0.037 – 0.54 

 

4 Jember Sangat tinggi 0.055- 0,072 

 Sumber: TNP2k 2013 diolah 

     

 

 

 



 

   Distribusi 

berikut pada gambar 5,11.

Gambar 5.11.  Peta 
Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

 

5.2.4.  Konfigurasi Par

   Variabel partisipasi sekolah dalam penelitian ini berupa jumlah 

anak sekolah dari tingkat tk sampai kuliah. Variable ini harapkan 

memberikan gambaran umum mengenai tingkat atau keberadaan 

penduduk miskin akan pendidikan.  Oleh karena itu variable ini tidak lebih 

diperinci lagi kedalam sub

diperoleh hasil indeks

pada Kabupaten Jember sebesar 0.061 dan yang terendah 0.002 untuk 

Kota Mojokerto. 

Distribusi kepemilikan tempat tinggal dapat dipetakan sebagai 

berikut pada gambar 5,11. Di bawah ini. 

Gambar 5.11.  Peta Topologi Kepemilikan Tempat Tinggal Rumah Tangga 
Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Partisipasi Sekolah 

Variabel partisipasi sekolah dalam penelitian ini berupa jumlah 

anak sekolah dari tingkat tk sampai kuliah. Variable ini harapkan 

rikan gambaran umum mengenai tingkat atau keberadaan 

penduduk miskin akan pendidikan.  Oleh karena itu variable ini tidak lebih 

diperinci lagi kedalam sub-subvariable.  Dari hasil analisa data maka 

indeks partisipasi anak sekolah (pendidikan) tertinggi yaitu 

Kabupaten Jember sebesar 0.061 dan yang terendah 0.002 untuk 
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kepemilikan tempat tinggal dapat dipetakan sebagai 

Kepemilikan Tempat Tinggal Rumah Tangga 

Variabel partisipasi sekolah dalam penelitian ini berupa jumlah 

anak sekolah dari tingkat tk sampai kuliah. Variable ini harapkan akan 

rikan gambaran umum mengenai tingkat atau keberadaan 

penduduk miskin akan pendidikan.  Oleh karena itu variable ini tidak lebih 

subvariable.  Dari hasil analisa data maka 

(pendidikan) tertinggi yaitu 

Kabupaten Jember sebesar 0.061 dan yang terendah 0.002 untuk 
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   Dari Tabel 5.7 dapt dijelaskan indeks sebaran partisipasi anak 

sekolah berdasarkan kabupaten/Kota yaitu; kategori partisipasi sangat 

tinggi terdapat 2 kabuapten/kota yaitu Kabupaten Jember dan Sampang 

dengan nilai indeks masing masing sebesar 0,061 dan 0,052. Kategori 

Indeks partisipasi tinggi dengan nilai indeks 0.032 – 0.047 meliputi 

Kabupaten Kediri, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo,  

Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, 

Pamekasan dan Kota Surabaya. Kategori terendah indeks partisipasi 

anak sekolah dengan nilai 0,002 – 0.017 meliputi 8 Kota selain Kota 

Surabaya dan  4 kabupaten (Magetan,Pacitan, Trenggalek ,dan 

Situbondo), secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 5.7.  Tabel Topologi Indeks Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

No Kabupaten/Kota Kategori Index_pendidikan 

1 Magetan,Pacitan, 
Trenggalek,dan Situbondo, 
Kota Kediri, Kota Madiun, 
Kota Mojokerto, Kota Batu, 
Kota Malang, Kota 
Pasuruan, Kota 
Probolinggo, Kota Blitar 

Rendah 
 

0,0021-0,017 

2 Ponorogo, Tulungagung, 
Bliar, Lumajang, 
Bondowoso, Magetan, 
Ngawi, Tuban, Sumenep, 

Sedang 0.018-0,032 

3 Kediri, Malang, Banyuwangi, 
Probolinggo, Pasuruan, 
Sidoarjo,  Jombang, 
Nganjuk, Bojonegoro, 
Lamongan, Gresik, 
Bangkalan, Pamekasan dan 
Kota Surabaya 

tinggi 0.033 – 0.047 
 

4 Jember dan Sampang Sangat tinggi 0.048- 0,062 
 Sumber: TNP2k 2013 diolah 

 



 

   Distribusi topologi indeks aprtisipasi pendidikan anak sekolah 

penduduk miskin berdasarkan Kabupate

secara spatial (keruangan) dapat dili

Gambar 5,12.  Peta 
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2012

 

5.2.5.  Konfigurasi 

   Variable partisipasi kerja dalam penelitian ini berupa jumlah 

penduduk miskin yang bekerja.  Variable ini 

mewakili atau menggambarkan kondisi ekonomi penduduk miskin. 

Variable partisipasi tenaga kerja berupa jumlah penduduk yang bekerja 

baik kerja di swasta dan pemerintah dengan sebaran umur pekerja 15 

Tahun – 60 Tahun.  Dari hasil analisa

bahwa jumlah tenaga kerja penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di 

Kabuapten Jember 

Distribusi topologi indeks aprtisipasi pendidikan anak sekolah 

penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

secara spatial (keruangan) dapat dilihat digambar 5.12. 

Gambar 5,12.  Peta Topologi Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Sekolah 
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2012

Konfigurasi Partisipasi Tenaga Kerja 

Variable partisipasi kerja dalam penelitian ini berupa jumlah 

penduduk miskin yang bekerja.  Variable ini digunakan untuk bisa 

mewakili atau menggambarkan kondisi ekonomi penduduk miskin. 

ble partisipasi tenaga kerja berupa jumlah penduduk yang bekerja 

baik kerja di swasta dan pemerintah dengan sebaran umur pekerja 15 

60 Tahun.  Dari hasil analisa data partisipasi kerja diperoleh hasil 

bahwa jumlah tenaga kerja penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di 

Jember dengan nilai indeks partisipasi kerja 0.062 (357,609).  
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Distribusi topologi indeks aprtisipasi pendidikan anak sekolah 

/Kota Provinsi Jawa Timur 

Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Sekolah 
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2012 

Variable partisipasi kerja dalam penelitian ini berupa jumlah 

digunakan untuk bisa 

mewakili atau menggambarkan kondisi ekonomi penduduk miskin. 

ble partisipasi tenaga kerja berupa jumlah penduduk yang bekerja 

baik kerja di swasta dan pemerintah dengan sebaran umur pekerja 15 

data partisipasi kerja diperoleh hasil 

bahwa jumlah tenaga kerja penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di 

dengan nilai indeks partisipasi kerja 0.062 (357,609).  
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Sedangkan indeks partisipasi kerja yang rendah sebesar 0.001 (11,7%) di 

Kota Blitar.  Lebih jelasnya dapat diliat dalam Tabel 5.8. 

 Tabel. 5.8.  Tabel Topologi Indeks Partisipasi Tenaga Kerja 
Kabupaten/Kota Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

No Kabupaten/Kota Kategori Index_Kerja 

1 Kota Kediri, Kota Madiun, 

Kota Mojokerto, Kota Batu, 

Kota Malang, Kota 

Pasuruan, Kota Probolinggo, 

Kota Blitar 

Rendah 

 

0,001-0,017 

2 Gresik, Surabaya, Sidoarjo, 

Mojokerto, Nganjuk, Madiun, 

Magetan, Ponorogo, 

Pacitan, Trenggalek,  

Tulungagung, Blitar, 

Situbondo 

Sedang 0.017- 0,032 

3 Sumenep, Pamekasan, 

Sampang,Bangkalan, 

Lamongan, Tuban, 

Bojonegoro,Ngawi, 

Jombang, Kediri, Lumajang, 

Probolinggo,Bondowoso, 

Banyuwangi 

tinggi 0.033 – 0.048 

 

4 Jember dan Sampang Sangat tinggi 0.049- 0,064 

 Sumber: TNP2k 2013 diolah 

   Dari hasil analisis data partisipasi tenaga kerja selanjutnya  

dianalisis spatisal (keruangan) sehingga menjadi Peta  Topologi 

Partisipasi Tenaga Kerja Penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dapat 

dilihat di gambar 5.13. 

    



 

Gambar 5.13.  Peta Topologi Partisipasi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 

   Dari ke 5 variable 

kepadatan penduduk, kepemili

dan partisipasi tenaga kerja penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur dengan meng

union dan dengan analisia kuadran (cluste

kuadran sehingga diperoleh 4 

pada tabel 5.11 dibawah ini.

Tabel 5.9. Tabel Distribusi 

Kuadran 

I 

Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 
Tulungagung,Blitar, Situbondo, 
Madiun,Magetan,Kota Madiun dan Kota Batu

II Mojokerto, Kota Surabaya

III 
Kota Kediri, Kota Blitar,Kota Malang, Kota 
Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto

IV 

Kediri,Malang, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Bondowoso, Probolnggo, 
Pasuruan, Sidoarjo,Jombang, Nganjuk, 
Ngawi, Bojonegor, Tuban, Lamongan, 
Gresik, Bangkalan, sampang, Pam
dan Sumenep

 

Gambar 5.13.  Peta Topologi Partisipasi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

 
Dari ke 5 variable tersebut di atas yaitu jumlah penduduk miskin, 

kepadatan penduduk, kepemilikan tempat tinggal, Partispasi pendidikan 

dan partisipasi tenaga kerja penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi 

dengan mengnunakan analis spatial (keruangan) berupa 

union dan dengan analisia kuadran (cluster K-Mean) dengan membuat 4 

kuadran sehingga diperoleh 4 Klaster Kabupate/Kota.  sebagai berikut 

dibawah ini. 

. Tabel Distribusi KlasterKabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
Berdasarkan Kelompok/Klaster. 

Kabupaten 
kedekatan

Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 
Tulungagung,Blitar, Situbondo, 
Madiun,Magetan,Kota Madiun dan Kota Batu 

0.05

Mojokerto, Kota Surabaya 0.02

Kota Kediri, Kota Blitar,Kota Malang, Kota 
Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto 

0,02 

Kediri,Malang, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Bondowoso, Probolnggo, 
Pasuruan, Sidoarjo,Jombang, Nganjuk, 
Ngawi, Bojonegor, Tuban, Lamongan, 
Gresik, Bangkalan, sampang, Pamekasan, 

an Sumenep 

0.05
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Gambar 5.13.  Peta Topologi Partisipasi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 

yaitu jumlah penduduk miskin, 

kan tempat tinggal, Partispasi pendidikan 

dan partisipasi tenaga kerja penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi 

nunakan analis spatial (keruangan) berupa 

dengan membuat 4 

sebagai berikut 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

nilai 
kedekatan 

0.05-0.29 

0.02 

0,02 - 0.35 

0.05-052 
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   Dari hasil pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan 

konfigurasi 5 variable penciri pola kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

diperoleh Pola kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 

- Pola Kemiskinan I : yaitu kategori jumlah individu miskin 

Tinggi, partisipasi sekolah tinggi, partisipasi kerja tinggi, 

kepemilikan rumah tempat tinggal tinggi dan  dengan 

kepadatan penduduk rendah ini masuk pada Kuadran IV. 

- Pola Kemiskinan II : yaitu dengan kategori jumlah individu 

miskin rendah, Partisipasi Sekolah rendah, Partisipasi Kerja 

rendah, kepemilikan rumah tempat tinggal rendah dan 

dengan Kepadatan Penduduk rendah ini masuk pada 

Kuadran III 

- Pola Kemiskinan III: yaitu dengan kategori jumlah individu 

miskin sedang partisipasi sekolah sedang, partisipasi kerja 

sedang, kepemilikan rumah tempat tinggal sedang dan 

dengan kepadatan penduduk tinggi ini masuk pada kuadran 

II. 

- pola kemiskinan IV yaitu dengan kategori jumlah individu 

miskin sedang partisipasi sekolah sedang, partisipasi kerja 

sedang, kepemilikan rumah tempat tinggal sedang dan 

dengan kepadatan penduduk rendah  ini masuk pada 

kuadran I. 
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Tabel 5.10.  Tabel Topologi Pola Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2012 

 

  Berdasarkan hasil analisis spatial berupa proses union maka 

diperoleh peta pola kemiskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dapat 

dilihat pada gambar 5.14 berikut ini. 

Kuadran Kabupaten 

Pola Kemiskinanan 

nilai 
kedekatan 

Jumlah 
orang 
miskin 

Partisipasi 
Anak 

sekolah 

Kepemilikan 
rumah 

Partisipasi 
Kerja 

Kepadatan 

I 

Pacitan, Ponorogo, 
Trenggalek, 
Tulungagung,Blitar, 
Situbondo, 
Madiun,Magetan,Kota 
Madiun dan Kota batu 

0.05-0.29 Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah 

II 
Mojokerto, Kota 
Surabaya 

0.02 Sedang Sedang Sedang Sedang Timggi 

III 

Kota Kediri, Kota 
Blitar,Kota Malang, 
Kota Probolinggo, 
Kota Pasuruan, Kota 
Mojokerto 

0,02 - 
0.35 

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

IV 

Kediri,Malang, 
Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, 
Bondowoso, 
Probolnggo, 
Pasuruan, 
Sidoarjo,Jombang, 
Nganjuk, Ngawi, 
Bojonegor, Tuban, 
Lamongan, Gresik, 
Bangkalan, sampang, 
Pamekasan, Dan 
Sumenep 

0.05-052 Tinggi Tinggi Tinggi  Tinggi Rendah 



 

Gambar 5.14.  Peta Pola Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

 

5.3.  Pola Pembangunanan Manusia

Pembangunan manusia dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia 

merupakan upaya pembangunan modal manusia (

development), sedangkan pembangunan sosial merupakan upaya 

pembangunan moda

bidang kesehatan dan pendidikan menyatu dalam pendekatan modal 

manusia, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan 

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih memuaskan dan 

berharga.   

 

Gambar 5.14.  Peta Pola Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

5.3.  Pola Pembangunanan Manusia 

Pembangunan manusia dan sosial adalah salah satu upaya untuk 

kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia 

merupakan upaya pembangunan modal manusia (human capital 

), sedangkan pembangunan sosial merupakan upaya 

pembangunan modal sosial (social capital development). Investasi dalam 

bidang kesehatan dan pendidikan menyatu dalam pendekatan modal 

manusia, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan 

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih memuaskan dan 
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Gambar 5.14.  Peta Pola Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

sosial adalah salah satu upaya untuk 

kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia 

human capital 

), sedangkan pembangunan sosial merupakan upaya 

. Investasi dalam 

bidang kesehatan dan pendidikan menyatu dalam pendekatan modal 

manusia, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan 

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih memuaskan dan 
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 Selain pembangunan modal manusia, pembangunan sosial sebagai 

perwujudan pembangunan modal sosial perlu memperhatikan tiga 

komponen pembangunan sosial, yaitu norm, network, dan trust (Fukuyama, 

2004). Ikatan sosial antar anggota kelompok tertentu (bonding social 

capital) yang menyerap ketiga komponen pembangunan sosial tersebut, 

merupakan salah satu unsur dalam pembangunan sosial, selain bridging 

dan linking social capital (Rustiadi et al., 2009).   

 Pola spasial pembangunan manusia/sosial di Provinsi Jawa Timur 

dapat dijelaskan oleh beberapa variable yaitu variable indek kesehatan, 

indeks pembangunan manusia (IPM) itu sendiri,dan indeks Pendidikan.  . 

 

5.3.1. Konfigurasi Bidang Kesehatan  

 Menurut Todaro dan Smith, 2003, bahwa pembangunan bidang 

kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesehatan penduduk di suatu wilayah yang berimplikasi kepada 

peningkatan produktivitas penduduknya serta kinerja pertumbuhan 

ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi beban penyakit yang 

ditanggung oleh seseorang,maka produktivitas untuk bekerja akan 

rendah dan alokasi pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan 

menjadi berkurang pula. Penduduk yang produktivitasnya rendah, 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik menjadi 

berkurang. Hal ini akan berdampak pada orang miskin yang sakit akan 

semakin miskin dan sulit meningkatkan status sosialnya  
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 Dalam penelitian ini konfigurasi bidang kesehatan diwakili oleh 

data komposit dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam 

bentuk data Indek Kesehatan.  Dari hasil pengolahan data indek 

kesehatan tersebut di kelompokakn dalam 4 kategori kelas yaitu 

kategori sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Kategori indek 

kesehatan yang rendah ditemukan pada hanya kabupaten  Sampang.  

Fenomena indek keseatan di Provinsi Jawa Timur yaitu tidak ada 

kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang.  Ini 

menunjukkan kalau indek kesehatan di Provinsi Jawa Timur cukup 

merata dan dapat dikatan baik, karena rata-rata kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur masul dalam kategori tinggi dan sangat tingg.  

Lebih detail nya dapat di lihat pada tabel 5.11. 

Tabel 5.11.  Topologi Indeks Kesehatan  Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

No Kabupaten Kategori Index_IPM 
1 Sampang Rendah 17.70  -  32.58 
2  Sedang 32.59  – 48.17 
3 Bangkalan, Pamekasan, Sumenep 

Probolinggo, 
Tinggi 48.18  – 63.76 

4 Kabupaten Situbondo, Sidoarjo, 
Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, 
Kota Blitar, Kota Kediri dan Kota 
Mojokerto, Malang, Kota Malang, 
Kota Batu, Tuban, Bojonegoro, 
Lamongan, Gresik, Surabaya, 
Mojokerto, Pasuruan, Kediri, Kota 
Kediri, Pacitan, Trenggalek, 
Magetan, Lumajang, Jember, 
Banyuwangi, Bojonegoro, 
Tulungagung 

Sangat 
Tinggi 

63.77 – 79.29 

 



 

Hasil analisis data 

secara detai dalam peta dibawah ini

Gambar 5.15.  Peta 

 

5.3.2.  Konfigurasi Pembangunan Manusia 

   Dalam Penelitian ini konfigurasi pembangu

dengan mengunakan data dari Indeks Pembangunan Manusia sumber 

BPS Provinsi Jatim

 Dari hasil anali

dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu, renda

sangat itnggi.  

terlihat pada 

Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Blitar, 

Kota Kediri dan Kota Mojokerto.  Katego

Hasil analisis data indeks kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat 

secara detai dalam peta dibawah ini 

 

Gambar 5.15.  Peta Topologi Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

5.3.2.  Konfigurasi Pembangunan Manusia  

Dalam Penelitian ini konfigurasi pembangunan manusia dicirikan 

ngunakan data dari Indeks Pembangunan Manusia sumber 

BPS Provinsi Jatim tahun 2014. 

Dari hasil analisis data indeks pembangunan man

dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu, rendah, sedang, tinggi dan 

sangat itnggi.  Kategori indek pembangunan manusia sangat tinggi 

terlihat pada 9  kabupaten/Kota yaitu  Kabupaten Situbondo, 

Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Blitar, 

Kota Kediri dan Kota Mojokerto.  Kategori Indek Pembangunan Manusia 
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indeks kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat 

Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi 

nan manusia dicirikan 

ngunakan data dari Indeks Pembangunan Manusia sumber 

sis data indeks pembangunan manusia 

h, sedang, tinggi dan 

Kategori indek pembangunan manusia sangat tinggi 

kabupaten/Kota yaitu  Kabupaten Situbondo, 

Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Blitar, 

ri Indek Pembangunan Manusia 



 

rendah terdapat 7 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep, Pasuruan, Ngawi dan Jember.  Lebih jelasnya dapat dili

pada Tabel 5.1

Tabel 5.12.  Topologi Indeks Pembangunan Manusi

No Kabupaten
1 Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep, Pasuruan, Ngawi dan 
Jember 

2 Bondowoso
3 Tuban,  Lamongan, Bojonegoro, 

Pacitan, Nganjuk, Madiun, 
Magetan, Tuban, Trenggalek, 
Blitar, Lumajang, Banyuwangi, 
Tulungagung, Kediri

4 Kabupaten Situbondo, 
Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, 
Kota Malang, Kota Batu, Kota 
Blitar, Kota Kediri dan Kota 
Mojokerto

    

   Hasil analisis spatial 

secara detail dalam peta

 

 

 

 

Gambar 5.16.  Peta 

rendah terdapat 7 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep, Pasuruan, Ngawi dan Jember.  Lebih jelasnya dapat dili

pada Tabel 5.12. 

.  Topologi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 

Kabupaten Kategori Index_IPM
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 
Sumenep, Pasuruan, Ngawi dan 

Rendah 52.39 

Bondowoso Sedang 60.74 
Tuban,  Lamongan, Bojonegoro, 
Pacitan, Nganjuk, Madiun, 
Magetan, Tuban, Trenggalek, 

Lumajang, Banyuwangi, 
Tulungagung, Kediri 

Tinggi 69.09 

Kabupaten Situbondo, 
Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, 
Kota Malang, Kota Batu, Kota 
Blitar, Kota Kediri dan Kota 
Mojokerto 

Sangat 
Tinggi 

77.44 

analisis spatial  Indek Pembangunan Manusia dapat dilihat 

secara detail dalam peta sebagai barikut pada gambar 5.16 

.  Peta Topologi Indek Pembangungan Manusia Kabupten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
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rendah terdapat 7 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, 

Sumenep, Pasuruan, Ngawi dan Jember.  Lebih jelasnya dapat dilihat 

Provinsi Jawa 

Index_IPM 
52.39 - 60.73 

60.74 – 69.08 
69.09 – 77.43 

77.44 – 85.78 

bangunan Manusia dapat dilihat 

Indek Pembangungan Manusia Kabupten/Kota 
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5.3.3.  Konfigurasi pembangunan Pendidikan. 

   Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan 

manusia, dengan harapan meningkatnya kualitas sumber daya 

manusianya akan berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan. 

Melalui pendidikan yang memadai memungkinkan masyarakat memiliki 

daya untuk meningkatkan taraf  hidupnya.  Dalam penelitian ini 

konfigurasi pembangunan dicirikan dengan data indeks pendidikan 

bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. 

   Dari hasil analisa data indeks pendidikan di Provinsi Jawa Timur 

diperoleh hasil 4 kategori yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.  

Kabupaten yang masuk pada kategori rendah indeks pendidikannya yaitu 

Kabupaten Sumenep dan Sampang.  Kategori indeks pendidikan yang 

paling tinggi yaitu Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Malang, Kota 

Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Gresik, 

Sidoarjo dan Mojokerto. Dari 2 ketegori tersebut dapat dilihat bahwa 

pembangunan pendidikan terpusat pada wilayah ibu kota yang telah 

diketahui bahwa rata-rata anak sekolah tertinggi di pusat kota tersebut. 

Persentase indek pendidikan yang paling tinggi yaitu pada Kota Malang 

sebesar 89.78%, 88.84% Kota Madiun dan 88.09% Kota Surabaya. 

Sementara itu dapat dilihat pada Tabel 5.13 bagaimana pengelompokan 

kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Timur.  
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Tabel 5.13.  Topologi Sebaran Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Kategori Indeks_pendidikan 

1 Sumenep dan Sampang rendah 55.23 – 63.87 

2 Tuban, Bojonegoro, 

Bangkalan, Pamekasan, 

Lumajang, Jember, 

Bondowoso, Situbondo, 

Probolinggo 

Sedang 63.88 – 72.51 

3 Banyuwangi, Malang, 

Blitar, Tulungagung, 

Kediri, Kediri, Trenggalek, 

Magetan, Pacitan, Ngawi, 

Madiun, Ngajuk, 

Ponorogo, Jombang, 

Lamongan 

Tinggi 72.52 – 81.15 

4 Kota Madiun, Kota Blitar, 

Kota Batu, Kota Malang, 

Kota Pasuruan, Kota 

Probolinggo, Kota 

Mojokerto, Kota 

Surabaya, Gresik, 

Sidoarjo dan Mojokerto, 

Kota Kediri 

Sangat Tinggi 81.16 – 89.80 

 

   Hasil analisis spatial (keruangan) indeks pendidikan di Provinsi 

Jawa Timur dapat dipetakan sebagaimana dilihat dalam gambar 15.17 

sebagai berikut. 

 



 

Gambar. 5.17.  Peta 

 

   Berdasarkan variable pe

tersebut diatas yaitu variable Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek 

Kesehatan dan Indek pendidikan, selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan cluster analisis 

pembangunan manusia 

- Pola 1  rendah : Indeks Pembangunan Manusia, Indek 

Kesehatan dan Indek Pendidikan, ke 3 variable tersebut rendah

terdapat 1 kabuapten yaitu Kabupaten Sampang

- Pola II sedang : Indek Pembanguna

Kesehatannya Tinggi dan Indek

Terdapat 8 Kabupaten kota

Gambar. 5.17.  Peta Topologi Indek Pendidikan Kabupaten./Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

Berdasarkan variable penciri Pola pembangunan manusia 

tersebut diatas yaitu variable Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek 

Kesehatan dan Indek pendidikan, selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan cluster analisis (K-Mean) maka dihasilkan pola 

pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut ;

a 1  rendah : Indeks Pembangunan Manusia, Indek 

Kesehatan dan Indek Pendidikan, ke 3 variable tersebut rendah

terdapat 1 kabuapten yaitu Kabupaten Sampang 

Pola II sedang : Indek Pembangunan manusia renda

Kesehatannya Tinggi dan Indeks Pendidikannya Rendah.  

Terdapat 8 Kabupaten kota 
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./Kota Provinsi 

nciri Pola pembangunan manusia  

tersebut diatas yaitu variable Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek 

Kesehatan dan Indek pendidikan, selanjutnya dianalisis dengan 

maka dihasilkan pola 

berikut ; 

a 1  rendah : Indeks Pembangunan Manusia, Indek 

Kesehatan dan Indek Pendidikan, ke 3 variable tersebut rendah 

rendah, Indeks 

a Rendah.  
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- Pola III tinggi: Indeks Pembangunan Manusia, Indek Kesehatan 

dan Indeks Pendidikan ke 3 variable tersebut tinggi, Terdapat 2 

Kabupaten yaitu Kabupaten  Situbondo dan Probolinggo 

- Pola IV Sangat Tinggi: Indeks Pembangunan Manusia, Indeks 

Kesehatan dan Indeks Pendidikan ke 3 variable tersebut 

memunyai nila sangat tinggi terdapat 27 kabupaten/kota. 

  Pola Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel 5.14 

dibawah ini. 

Tabel 5.14.  Pola Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

Klaster Pola Kabupaten 

Pola Pembangunan Manusia  

IPM 
Iindek_kes

ehatan 
Indek_pendidika

n 

I Pola III Situbondo. Probolinggo tinggi tinggi Tinggi 

II Pola I Sampang Rendah rendah rendah 

III 

Pola II Lumajang, 
Pasuruan,Jember, 
Bondowoso, Ngawi, 
Bangkalan, Pamekasan, 
Sumenep 

Rendah Tinggi rendah 

IV 

Pola IV Kediri,Malang, Lumajang, 
Jember, Banyuwangi, 
Bondowoso, Probolnggo, 
Pasuruan, 
Sidoarjo,Jombang, 
Nganjuk, Ngawi, 
Bojonegoro, Tuban, 
Lamongan, Gresik, Kota 
Malang, Kota Blitar, Kota 
Mojokerto, Kota Kediri, 
Kota Pasuruan Pacitan, 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat tinggi 

 

   Dari hasil analisis klaster (K-Mean) dapat dianalisis dengan spatial 

(keruangan) Pola Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur dapat 

dilihat pada gambar 5.18 berikut ini. 



 

Gambar 5.20.  Peta Pola Pembanguna Manusia Kabupaten Kota Provinsi 

 

 

5.4. Pola Pembangunan Ekonomi

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu wujud redistribusi  

asset dalam mengelola  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  untuk  

kepentingan  pertumbuhan wilayah.  Menurut  Arsyad  (1999)  

pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu proses  dimana  

pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber  daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sekt

baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah 

tersebut.  

Gambar 5.20.  Peta Pola Pembanguna Manusia Kabupaten Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

5.4. Pola Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu wujud redistribusi  

asset dalam mengelola  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  untuk  

gan  pertumbuhan wilayah.  Menurut  Arsyad  (1999)  

pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu proses  dimana  

pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber  daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor  swasta  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  

baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah 
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Gambar 5.20.  Peta Pola Pembanguna Manusia Kabupaten Kota Provinsi 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu wujud redistribusi  

asset dalam mengelola  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  untuk  

gan  pertumbuhan wilayah.  Menurut  Arsyad  (1999)  

pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu proses  dimana  

pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber  daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

or  swasta  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  

baru  dan  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah 
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   Pendapatan wilayah merupakan  gambaran pendapatan 

masyarakat di suatu wilayah. Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) 

adalah ukuran  produktivitas wilayah  yang  paling  umum  diterima  

secara  luas  sebagai  standar  ukuran pembangunan  dalam  skala  

wilayah. PDRB pada  dasarnya  adalah  total  produksi kotor dari 

suatu wilayah, yakni total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang 

diproduksi di suatu Negara atau wilayah dalam periode satu tahun. 

Artinya PDRB menunjukkan nilai tambah dari aktivitas manusia. PDRB 

yang dibagi dengan jumlah penduduk akan menunjukkan pendapatan per  

kapita  masyarakat  di suatu  wilayah  (Rustiadi  et  al., 2009).   

   Sementar itu Siregar, 2006 menjelaskan bahwa peningkatan 

aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal adalah upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai syarat keharusan dan 

kecukupan dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pola spasial 

tipologi aktivitas ekonomi dibangun dari konfigurasi sektor pertanian dan 

sektor industri/perdagangan sebagai sektor penggerak utama 

perekonomian. 

   Dalam penelitian ini pola pembangunan ekonomi dapat 

dikonfigurasikan dengan menggunakan variable PDRB, variable produksi 

pertanian, produksi peternakan, produksi perikanan jumlah koperasi 

sebagai unit terkecil dari aktifitas ekonomi rakyat.  
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5.4.1.  Konfigurasi PDRB 

   Telah dijelaskan di atas bahawa variable PDRB dapat 

mmeberikan gambaran pendapatan wilayah.  Pada penelitan ini PDRB 

yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB).  

Dari analisis data PDRB dipat diperoleh bahwa PDRB Kabupaten/kota  

tertingi di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sebesar  235,034 

Milyar atau 27,4 % terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Timur dan PDRB 

terendah adalah Kabupaten Pacitan sebesar 2.011 Milyar atau 0,23% 

terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Timur.  Data PDRB Provinsi Jawa 

Timur di kelompokan kedalam 3 kategori yaitu rendah, sedang, tinggi, 

Sangat Tinggi. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk melihat sebaran 

dan pengelompokan kabupaten/Kota berdasarkan katergori tersebut.   

   Dari hasil  pengelompokan didapat bahwa pada kategori PDRB di 

Provinsi jawa Timur hanya memenuhi kategori Sangat tinggi dan sedang 

dan rendah.  Kabupaten/Kota yang termasuk kategori sangat tinggi 

adalah Kota Surabaya, kategori sedang yaitu Kota Blitar sebesar 65,322 

Milyar (7.63%) dan Kabupaten Mojokerto sebesar 64.465 Milyar (7.53%).  

Sedangkan 35 Kabupten/Kota  masuk pada kategori rendah. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.16.   
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Tabel. 5.16.  Tabel Konfigurasi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

No Kabupaten Kategori Indekx PDRB 

1 Kediri,Malang, Lumajang, 

Jember, Banyuwangi, 

Bondowoso, Probolinggo, 

Pasuruan, Sidoarjo, 

Jombang, Nganjuk, Ngawi, 

Bojonegoro, Tuban, 

Lamongan, Gresik, Kota 

Malang, Kota Blitar, Kota 

Mojokerto, Kota Kediri, 

Kota Pasuruan Pacitan, 

rendah 0.0023 – 0.0703 

2 Kota Blitar, Kabupaten 

Mojokerto 

sedang 0.0704 - 0.1384 

3  tinggi 0.1384 – 0.2065 

4 Kota Surabaya Sangat tinggi 0.2066 – 0.2746 

  

   Dari hasil analisa data PDRB Provinsi Jawa Timur dapat  

dianalisis spatial (keruangan) dan diperoleh petakan Topologi Sebaran 

PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sabagaimana pada gambar 

5.19. 



 

Gambar 5.19
(PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

 

 5.4.2.  Konfigurasi Sektor Pertanian

   Konfigurasi pertanian 

total produksi padi dan jagung pada tanah sa

permanen maupun yang tadah hujan.  Variable produksi pertnian ini 

dimaksudkan dapat memberikan gambaran secara umum suatu 

kabupaten/kota akan pe

oleh sektor pertanian.  Dalam penelitian ini sektor pertnian dala

total produksi padi d

produksi pertanian rendah, produksi pertanian sedang, produksi pertanian 

tinggi, dan produksi pertanian sangat tinggi.  Dari analisis data produksi 

pertanian didapat hasil kabupaten/kota yang mempunyai jumlah produksi 

pertanian rendah sebanyak 13 kabupaten/kota meliputi kabupaten

Pacitan, Trenggalek, Pamekasan, Sumenep, dan 9 kot

19.. Peta Distribusi Pendapatan Daerah Dosmestik Bruto 
(PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

5.4.2.  Konfigurasi Sektor Pertanian 

Konfigurasi pertanian dicirikan dengan produksi pertanian berupa 

total produksi padi dan jagung pada tanah sawah baik yang beririgasi 

en maupun yang tadah hujan.  Variable produksi pertnian ini 

dimaksudkan dapat memberikan gambaran secara umum suatu 

kabupaten/kota akan pembangunan ekonominya yang disu

oleh sektor pertanian.  Dalam penelitian ini sektor pertnian dala

total produksi padi dan jagung dikelompok kedalam 4 kategori yaitu 

produksi pertanian rendah, produksi pertanian sedang, produksi pertanian 

nggi, dan produksi pertanian sangat tinggi.  Dari analisis data produksi 

pertanian didapat hasil kabupaten/kota yang mempunyai jumlah produksi 

pertanian rendah sebanyak 13 kabupaten/kota meliputi kabupaten

Pacitan, Trenggalek, Pamekasan, Sumenep, dan 9 kota.  Kabupaten 

99 

.. Peta Distribusi Pendapatan Daerah Dosmestik Bruto 

dicirikan dengan produksi pertanian berupa 

wah baik yang beririgasi 

en maupun yang tadah hujan.  Variable produksi pertnian ini 

dimaksudkan dapat memberikan gambaran secara umum suatu 

sumbangkan 

oleh sektor pertanian.  Dalam penelitian ini sektor pertnian dalam hal ini 

jagung dikelompok kedalam 4 kategori yaitu 

produksi pertanian rendah, produksi pertanian sedang, produksi pertanian 

nggi, dan produksi pertanian sangat tinggi.  Dari analisis data produksi 

pertanian didapat hasil kabupaten/kota yang mempunyai jumlah produksi 

pertanian rendah sebanyak 13 kabupaten/kota meliputi kabupaten 

a.  Kabupaten 
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yang termasuk pada kategori sangat tinggi produksi pertaniannya meliputi 

kabupaten Ngawi  (4.4%) , Jember (5.4%) , Lamongan (4.7%), dan 

Bojonegoro (4.5%).  Berdasarkan tabel 5.15 dapat dijelaskan secara rinci 

kabupaten/kota yang masuk dalam 4 kategori tersebut.  

 Tabel 5.17. Topologi Sebaran Produksi Pertanian Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

No Kabupaten Kategori Indekx Produksi 

1 Pacitan, Trenggalek, 

Pamekasan, Sumenep, Kota 

Surabaya, Kota Mojokerto, 

Kota Pasuruan, Kota Madiun, 

Kota Blitar, Kota Kediri, Kota 

Probolingo, Kota Malang, 

Kota Batu 

rendah 0.0002 – 0.013 

2 Ponorogo,Blitar,Tulungagung, 

Kediri,lumajang,Malang,  

Bondowowo, Probolinggo, 

SItubondo,Sidoarjo,Mojokerto, 

Jombang, Nganjuk, Madiun, 

Magetan, Gresik Bangkalan 

sedang 0.014 - 0.027 

3 Banyuwangi, 

Pasuruan,Tuban, Sampang 

tinggi 0.028 – 0.041 

4 Lamongan,Bojonegoro, 

Ngawi, Jember 

Sangat tinggi 0.042– 0.055 

 



 

   Sebaran 

Gambar 5.20.  Peta 

5.4.3.  Konfigurasi Sektor Peternakan
 
   Sektor peternakan merupakan salah satu variable dalam 

mempolakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  

peternakan ini dicirikan dengan jumlah total produki daging berupa daging 

sapi dan ayam potong.  Sebagaimana telah diketahui dalam masyarak

luas bahwa konsumsi daging sapi  dan ayam merupakan nilai protein 

hewan yang setiap saat dapat ditemukan dimana dan kapan saja dengan 

menu yang berbeda. Oleh karena itu variable produksi daging dapat 

menggambarkan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Ja

   Dalam penelitan ini produksi ternak dalam hal ini produksi daging 

dianalisis dan dikelompokan kedalam 4 kategori yaitu rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi.  Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh 

Sebaran produksi Pertanian dapat dipetakan sebagai berikut:

.  Peta Topologi Sebaran Produksi Pertanian Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

 
 

5.4.3.  Konfigurasi Sektor Peternakan 

Sektor peternakan merupakan salah satu variable dalam 

mempolakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  

peternakan ini dicirikan dengan jumlah total produki daging berupa daging 

sapi dan ayam potong.  Sebagaimana telah diketahui dalam masyarak

luas bahwa konsumsi daging sapi  dan ayam merupakan nilai protein 

hewan yang setiap saat dapat ditemukan dimana dan kapan saja dengan 

menu yang berbeda. Oleh karena itu variable produksi daging dapat 

menggambarkan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitan ini produksi ternak dalam hal ini produksi daging 

dianalisis dan dikelompokan kedalam 4 kategori yaitu rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi.  Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh 
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produksi Pertanian dapat dipetakan sebagai berikut: 

Kabupaten/Kota 

Sektor peternakan merupakan salah satu variable dalam 

mempolakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  Sektor 

peternakan ini dicirikan dengan jumlah total produki daging berupa daging 

sapi dan ayam potong.  Sebagaimana telah diketahui dalam masyarakat 

luas bahwa konsumsi daging sapi  dan ayam merupakan nilai protein 

hewan yang setiap saat dapat ditemukan dimana dan kapan saja dengan 

menu yang berbeda. Oleh karena itu variable produksi daging dapat 

wa Timur. 

Dalam penelitan ini produksi ternak dalam hal ini produksi daging 

dianalisis dan dikelompokan kedalam 4 kategori yaitu rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi.  Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh 
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produksi peternakan yang menyumbang nilai produksi paling tingggi bagi 

Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sebesar 18.8% atau        

48,506,266  Kg terhadap produksi daging sementara 82,2 % 

kebutuhannya tersebar di setiap kabupaten/Kota. Produksi daging 

terendah terdapat di Kota Probolinggo sebesar 0,02 % atau 633,024 Kg.  

Hasil pengelompokan data sektor peternakan yaitu kategori nilai indeks 

produksi daging paling tinggi adalah Kota Surabaya.  Kabupaten/kota 

yang masuk pada kategori indeks produksi ternak tinggi adalah 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang.  Pada Kategori sedang 

hanya terdapat 2 daerah yaitu kabupaten Jombang dan Kota Malang. 

Selengkapnya sebaran topologi produksi ternak Provinsi Jawa Timur 

dapat dilihat pada tabel 5.18. 

Tabel 5.18. Topologi Sebaran Produksi Ternak Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2013 

No Kabupaten Kategori Indekx 

Produksi 

1 Pacitan, Trenggalek, 

Pamekasan, Sumenep, Kota 

Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota 

Madiun, Kota Blitar, Kota Kediri, 

Kota Probolingo, Kota Batu 

Ponorogo, Blitar, Tulungagung, 

Kediri, lumajang, Bondowowo, 

Probolinggo, Situbondo, 

Mojokerto, Jombang, Nganjuk, 

Madiun, Magetan, Gresik 

Bangkalan, Sampang,  

rendah 0.0002– 0.047 

2 Jombang dan Kota Malang sedang 0.048 - 0.094 

3 Malang, Sidoarjo tinggi 0.095 – 0.141 

4 Kota Surabaya Sangat tinggi 0.142– 0.188 



 

   Sebaran produksi ternak Provnsi Jawa Timur dapat dilihat dalam 

gambar 5.21 sebagai berikut.

Gambar 5.21.  Peta 

 

5.4.4.   Konfigurasi Sektor 

   Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 

dibanding daratan, sehingga bukan menjadi sebetulan sektor perikanan 

dapat dijadikan sebagai variable dan penciri dari pola pembangunan 

ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  Sektor 

merupakan data produksi ikan baik darat maupun laut dengan total 

produksi sebesar 968,552 ton.  Dari total produksi ikan terdistribukanan 

ke setiap Kabupaten/Kota dengan nilai produksi ikan tertinggi d

oleh Kabupaten

Tingginya produksi ikan di Kabupaten Sumenep tidak lain karena 

karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan yang berimplikasi pada 

Sebaran produksi ternak Provnsi Jawa Timur dapat dilihat dalam 

sebagai berikut. 

.  Peta Topologi Sebaran Produksi Ternak Provinsi Jawa Timur

5.4.4.   Konfigurasi Sektor Perikanan 

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah perairan/laut lebih luas 

dibanding daratan, sehingga bukan menjadi sebetulan sektor perikanan 

dapat dijadikan sebagai variable dan penciri dari pola pembangunan 

ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  Sektor perikanan dalam penelitian ini 

merupakan data produksi ikan baik darat maupun laut dengan total 

produksi sebesar 968,552 ton.  Dari total produksi ikan terdistribukanan 

ke setiap Kabupaten/Kota dengan nilai produksi ikan tertinggi d

 Sumenep sebesar 216,858.3 Ton atau sekitar 22.4%. 

Tingginya produksi ikan di Kabupaten Sumenep tidak lain karena 

karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan yang berimplikasi pada 
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Sebaran produksi ternak Provnsi Jawa Timur dapat dilihat dalam 

Sebaran Produksi Ternak Provinsi Jawa Timur 

perairan/laut lebih luas 

dibanding daratan, sehingga bukan menjadi sebetulan sektor perikanan 

dapat dijadikan sebagai variable dan penciri dari pola pembangunan 

perikanan dalam penelitian ini 

merupakan data produksi ikan baik darat maupun laut dengan total 

produksi sebesar 968,552 ton.  Dari total produksi ikan terdistribukanan 

ke setiap Kabupaten/Kota dengan nilai produksi ikan tertinggi dihasilkan 

3 Ton atau sekitar 22.4%. 

Tingginya produksi ikan di Kabupaten Sumenep tidak lain karena 

karakteristik wilayahnya yang berupa kepulauan yang berimplikasi pada 
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penduduknya sebagian besar petani ikan atau bermatapencaharian 

perikanan.  Tingginya nilai produksi ikan tersebut belum memberikan 

dampak langsung pada pengurangan kemiskinan.   

   Sementara itu produksi ikan rendah adalah kota Malang dengan 

jumlah produksi ikan sebesar 39.7 Ton atau 0.02%, ini dapat dijelaskan 

karena karakteristik wilayah kota Malang yang berada ditengah dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi sehingga lahan untuk produksi ikan 

rendah.  Dari hasil analisa data produksi perikanan dalam penelitan ini 

terkelompokkan kedalam 4 kategori yaitu produksi perikanan dengan nilai 

indeks rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.  Kapubaten/kota yang 

mempunyai indeks produksi perikanan paling tinggi adalah 1 kabupaten 

yaitu kabupaten sumenep sebesar 22,4%.  Kabupaten dengan kategori 

tinggi meliputi Kabupaten Lamongan dan Gresik yaitu 11,6 % dan 12.2%. 

 

Tabel 5.19. Topologi Produksi Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 

No Kabupaten Kategori Indekx 
Produksi 

1 Pacitan, Trenggalek, 
Pamekasan,  Kota Mojokerto, 
Kota Pasuruan, Kota Madiun, 
Kota Blitar, Kota Kediri, Kota 
Probolingo, Kota Batu 
Ponorogo, Blitar, Tulungagung, 
Kediri, lumajang, Bondowowo, 
Probolinggo, Situbondo, 
Mojokerto, Jombang, Nganjuk, 
Madiun, Magetan, Bangkalan, 
Sampang, Kota Surabaya, Kota 
Malang, 

rendah 0.0002– 0.056 

2 Banyuwangi, Bojonegoro, 
Tuban 

sedang 0.057 - 0.113 

3 Lamongan dan Gresik tinggi 0.114 – 0.170 
4 Kabupaten Sumenep Sangat tinggi 0.171– 0.226 



 

   Hasil analasis peta sebaran produksi perikanan Provinsi Jawa 

Timur seperti pada gambar dibawah ini

 

Gambar 5.22.  Peta 

5.4.5.  Konfigurasi Koperasi 

   Variable koperasi terpilih untuk menggambarkan pola 

pembangunan ekonomi dalam penelitian ini dikare

merupakan penggerak utama perekonomian dimasyarakat bawah.  

Koperasi dapat memberikan sumberdaya dan energy bagi masyarakat 

kecil dalam mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru.  

Variable koperasi ini berupa data jumlah koperasi di Provinsi Jawa Timur.  

Kabupaten/Kota yang memilik jumlah koperasi tertinggi ada

Kabupaten Jember sejumlah 1.7

jumlah koperasi terendah adalah Kota Batu 182 atau 0.6%.  

Hasil analasis peta sebaran produksi perikanan Provinsi Jawa 

Timur seperti pada gambar dibawah ini. 

.  Peta Sebaran Produksi Perikanan Provinsi Jawa Timur

 
 

5.4.5.  Konfigurasi Koperasi  

Variable koperasi terpilih untuk menggambarkan pola 

pembangunan ekonomi dalam penelitian ini dikarenakan kopersi 

merupakan penggerak utama perekonomian dimasyarakat bawah.  

operasi dapat memberikan sumberdaya dan energy bagi masyarakat 

kecil dalam mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru.  

Variable koperasi ini berupa data jumlah koperasi di Provinsi Jawa Timur.  

Kabupaten/Kota yang memilik jumlah koperasi tertinggi ada

Kabupaten Jember sejumlah 1.737 atau 5,7% dan yang mempunyai 

jumlah koperasi terendah adalah Kota Batu 182 atau 0.6%.   
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Hasil analasis peta sebaran produksi perikanan Provinsi Jawa 

Sebaran Produksi Perikanan Provinsi Jawa Timur 

Variable koperasi terpilih untuk menggambarkan pola 

kan kopersi 

merupakan penggerak utama perekonomian dimasyarakat bawah.  

operasi dapat memberikan sumberdaya dan energy bagi masyarakat 

kecil dalam mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru.  

Variable koperasi ini berupa data jumlah koperasi di Provinsi Jawa Timur.  

Kabupaten/Kota yang memilik jumlah koperasi tertinggi adalah  

37 atau 5,7% dan yang mempunyai 
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   Dari tabel 5.18 dapat dijelaskan bahwa kabupaten/kota yang 

masuk pada kategori jumlah koperasi sangat tinggi adalah Kota Surabaya 

dan Kabupaten Jember. Kategori indek koperasi tinggi meliputi 

kabupaten/kota Sumenep, Kediri, Malang, Sidoarjo, Bojonegoro, 

Lamongan, Tuban, dan Gresik dengan nilai berkisar 3,4% - 4,7%  

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori indeks koperasi seadang  

2% - 3,3% meliputi Kabupaten Tulungagung, Blitar, Lumajang, 

Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, 

Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bangkalan dan Kota Kediri.  

Sedangkan kategori indeks kopersi rendah dengan nilai antara 0,6 % - 2 

% meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Situbondo, 

Sampang, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Pasuruan, 

Kota Mojokerto dan Kota Batu. 

 Tabel 5.20. Topologi Jumlah Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 

N0 Kabupaten Kategori 
Indekx 

Produksi 
1 Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 

Situbondo, Sampang, 
Pamekasan, Kota Probolinggo, 
Kota Madiun, Kota Pasuruan, 
Kota Mojokerto dan Kota Batu, 

rendah 0.002– 0.019 

2 Tulungagung, Blitar, Lumajang, 
Banyuwangi, Bondowoso, 
Probolinggo, Pasuruan, 
Mojokerto, Jombang, Nganjuk, 
Madiun, Magetan, Ngawi, 
Bangkalan dan Kota Kediri 

sedang 0.020 - 0.033 

3 Sumenep, Kediri, Malang, 
Sidoarjo, Bojonegoro, 
Lamongan, Tuban, dan Gresik 

tinggi 0.034 – 0.047 

4 Kota Surabaya Sangat tinggi 0.048– 0.061 
 



 

   Adapun peta sebaran jumlah koperasi dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23. Peta Sebaran Jumlah Koperasi Kabupaten Kota di 

 

   Pola pembangungn ekonomi dapat diperoleh dengan 

menganalisis ke 5 variabel

pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan dan jumlah koperasi 

menggunakan metode klaster dengan dasar kedekatan jarak (k_mean).  

Dari hasil analis klaster diperoleh 

Provinsi Jawa Timur yaitu:

- Pola I : 

semua penciri mempunyai 

- Pola II

rendah (PDRB, pertanian, Peternakan)

lainnya 

Adapun peta sebaran jumlah koperasi dapat dilihat pada gambar 

. Peta Sebaran Jumlah Koperasi Kabupaten Kota di 
ProivinsiJawa Timur Tahun 2013 

Pola pembangungn ekonomi dapat diperoleh dengan 

menganalisis ke 5 variabel tersebut diatas yakni variable PDRB, sektor 

pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan dan jumlah koperasi 

menggunakan metode klaster dengan dasar kedekatan jarak (k_mean).  

Dari hasil analis klaster diperoleh 4 pola pembangunan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur yaitu: 

Pola I : Pola pembangunan ekonomi dengan 

semua penciri mempunyai kategori rendah 

Pola II :  Pola pembangunan ekonomi dengan 3 variable 

rendah (PDRB, pertanian, Peternakan) dan 2 variabel 

lainnya tinggi (Koperasi, Perikanan) 
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Adapun peta sebaran jumlah koperasi dapat dilihat pada gambar 

. Peta Sebaran Jumlah Koperasi Kabupaten Kota di 

Pola pembangungn ekonomi dapat diperoleh dengan 

tersebut diatas yakni variable PDRB, sektor 

pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan dan jumlah koperasi 

menggunakan metode klaster dengan dasar kedekatan jarak (k_mean).  

pembangunan ekonomi di 

Pola pembangunan ekonomi dengan 5 variable 

:  Pola pembangunan ekonomi dengan 3 variable 

dan 2 variabel 
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- Pola III : Pola pembangunan ekonomi dengan 1 variable 

rendah dan 4 variabel nya tinggi 

- Pola IV:  Pola pembangunan dengan 5 variabel penciri ny 

mempunyai kategori tinggi.   

   Berdasarkan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

maka kabupaten/Kota yang mempunyai pola pembangunan IV yaitu 

hanya Kota Surabaya dan yang masuk pada pola pembangunan II adalah 

Kabupaten Sumenep sementara Kabupaten Lamongan, Gresik, Sidoarjo, 

Banyuwangi dan malang termasuk pada pola pembangunan ekonomi III, 

selanjutnya secara jelas dapat dilihat pada tabel 5.21. 

Tabel 5.21.  Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 

Klast
er 

Pola Kabupaten 

Pola Pembangunan Ekonomi 

PDRB 
Sektor 

pertanian 

Sektor 
peternak

an 

Sektor 
Perikanan 

Koperasi 

I 
Pola 
IV 

Kota Surabaya 
Sangat 
Tinggi 

rendah 
Sangat 
Tinggi 

rendah 
Sangat 
Tinggi 

II 
Pola 

III 

Lamongan, Gresik, 
SIdoarjo, Banyuwangi, 
Malang 

Rendah tinggi tinggi tinggi tinggi 

III Pola II Sumenep rendah rendah rendah 
Sangat 
Tinggi 

tinggi 

IV Pola 1 

Kediri, Malang, 
Lumajang, 
Jember,Bondowoso,  
Pasuruan, Jombang, 
Nganjuk, Ngawi, 
Bojonegoro, Tuban, 
Kota Malang, Kota 
Blitar, Kota Mojokerto, 
Kota Kediri, Kota 
Pasuruan ,Pacitan, kota 
pasuruan, kota 
Probolinggo, 
Trenggalek, Bangkalan, 
Pamekasan, Sampang 

rendah rendah rendah rendah rendah 

 



 

  Secara analisis spasial (keruanga

dipetakan tersebut dianali

peta dan dilakukan penggabungan peta sekaligus data atribut 

pendukungnya yang dikenal dalam proses Union.  Adapun hasil dari 

proses union dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 5.24.  Peta Pola 

5.5.   Keterhubungan Variable Pembangunan ekonomi, Pembangunan 

Manusia dan Sosial

 Untuk dapat menjelaskan keterhubungan variable pembangunan 

ekonomi, variable pembangunan manusia dan soial dengan kemiskinan 

di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan anal

Principle Component Analysis  (PCA).

selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda 

Secara analisis spasial (keruangan) ke 5 variable yang t

dipetakan tersebut dianalisis dengan cara overlay atau tumpang

peta dan dilakukan penggabungan peta sekaligus data atribut 

pendukungnya yang dikenal dalam proses Union.  Adapun hasil dari 

proses union dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Gambar 5.24.  Peta Pola Spatial Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

 

5.5.   Keterhubungan Variable Pembangunan ekonomi, Pembangunan 

Manusia dan Sosial, dengan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.

Untuk dapat menjelaskan keterhubungan variable pembangunan 

ekonomi, variable pembangunan manusia dan soial dengan kemiskinan 

rovinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis faktor utama yaitu 

Principle Component Analysis  (PCA).  Hasil dari analisis PCA 

selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda 
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n) ke 5 variable yang telah 

s dengan cara overlay atau tumpang tindih 

peta dan dilakukan penggabungan peta sekaligus data atribut 

pendukungnya yang dikenal dalam proses Union.  Adapun hasil dari 

Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 

5.5.   Keterhubungan Variable Pembangunan ekonomi, Pembangunan 

dengan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. 

Untuk dapat menjelaskan keterhubungan variable pembangunan 

ekonomi, variable pembangunan manusia dan soial dengan kemiskinan 

s faktor utama yaitu 

Hasil dari analisis PCA 

selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda 
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dengan tujuan untuk mengetahui variable variable mana yang 

berpengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri.  Principal Component 

Analysis (PCA) atau Analisis Komponen Utama digunakan untuk 

mengelompokkan variabel-variabel penentu beberapa faktor-faktor 

utama yang lebih sedikit dari jumlah variabel awalnya, namun masih 

memuat sebagian besar varian/informasi dari data aslinya..   

 Adapun maksud dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan 

beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan satu faktor, 

sehingga dimungkinkan dari beberapa atribut yang mempengaruhi suatu 

komponen variable dapat diringkas menjadi beberapa faktor utama yang 

jumlahnya lebih sedikit. Menurut Saefulhakim (2006) ada dua tujuan 

dasar dari PCA, yaitu:  

1. Ortogonalisasi Variabel: mentransformasikan suatu struktur data 

dengan variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi 

struktur data baru dengan variabel-variabel baru (yang disebut 

sebagai Komponen Utama atau Faktor) yang tidak saling 

berkorelasi.   

2. Penyederhanaan Variabel: banyaknya variabel baru yang 

dihasilkan, jauh lebih sedikit dari pada variabel asalnya, tetapi 

total kandungan informasinya (total ragamnya) relatif tidak 

berubah.   

  Variable pembangunan ekonomi dicirikan oleh 5 penciri utama 

yaitu PDRB, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, 

dan jumlah kopersi. Variable pembangunan manusia dan sosial 

dicirikan oleh 3 penciri utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia, 
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Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan.  Sedangkan penciri 

kemiskinan yaitu penduduk miskin, kepadatan penduduk, kepemilikan 

tempat tinggal (status), partisipasi sekolah dan tenaga kerja. Variable 

penciri tersebut dapat dilihat pada tabel 5.20. 

 Hasil analisis PCA dalam penelitian ini bahwa variable variable 

yang dapat digunakan dalam membangun komponen utama apabila 

nilai anti image corelasinya mempunyai nilai > 0.5.  Berdasarkan hasil 

nilai anti image corelasi nya variable PDRB dengan nilai 0.453 

sehingga tidak dapat digunakan dalam menyusun pembentukan 

komponen utama nilai anti image korelasi dapat dilihat pada lampiran 

7.  Selanjutnya analisis PCA dapat dilanjutkan apabila nilai Kaiser-

Meyer Okin (KMO) nya > 0.5 dan nilai sig (ρ) < 0.05.  Dari hasil analisis 

PCA pada penelitian ini variable yang digunakan layak untuk 

difaktorkan karena mempunyai nialai KMO 0.763 > 0.5 dan nilai sig (ρ) 

0.000 < 0.05 seperti pada tabel 5.22 dibawah ini. 

Tabel 5.22.  Nilai KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 611.280 

df 66 

Sig. .000 

 
 Hasil extraksi pada penelitian ini, terhadap variable penyusun 

component utama dapat dijelaskan bahwa nilai extraksi PCA 

merupakan nilai peranan variable terhadapa faktor yang terbentuk atau 

initial mencerminkan peranan atau sumbangan kalau variabel 

penyusun faktor secara individual membentuk faktor tersebut, 

sedangkan extraction menjelaskan persentase peranan atau 
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sumbangan masing-masing dimensi atau sub-variabel penyusun faktor 

secara individual terhadap faktor yang terbentuk. Berdasarkan tabel 

5.23 dapat dijelaskan bahwa  nilai peranan variable penyusun tertinggi 

adalah jumlah partisipasi kerja sebesar 0.975 atau 97,5% yang berarti 

peranan sangat tinggi dalam pembentuk faktor nya, diikuti oleh variable 

jumlah orang miskin 0.964 atau 96.4%. Sementara nilai peranan 

terkecil dihasilkan variable sektor perikanan sebesar 0.166 atau 16.6%  

dan vatiable indeks pembangunan manusis sebesar 0.566 atau 56.6% 

memberi peranan dalam pembentukan faktor. 

Tabel 5.23 Communalities (peranan Varible) 

 Initial Extraction 

Jumlah 0rang miskin 1.000 .964 

PartisKerja 1.000 .975 

Parisipasi Sekolah 1.000 .942 

Kepadatan Penduduk 1.000 .692 

Kepemilikan Rumah 1.000 .947 

Produksi Pertanian 1.000 .837 

Produksi Peternkan 1.000 .859 

Produksi Perikanan 1.000 .166 

Indek pembangunan 

Manusia 
1.000 .566 

Indek Kesehatan 1.000 .926 

Indeks Pendidikan 1.000 .836 

Jumlah Koperasi 1.000 .905 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabel 5.24.  Variable Penciri Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Timur 
 

No 
Variable 
Utama 

Variable Penciri 
Nilai/Jumlah 

penciri 
Indeks variable penciri 

     
1 Kemiskinan Jumlah Orang mIskin Jlh_ormiksin Jlh_ormiskin/Tot_jlh_ormiskin 
  Kapadatan Penduduk Jlh_pdat Jlh_pdat/Tot_jlh_pdt 
  Tempat Tinggal (status) Jlh_tmpatTin Jlh_tmpatTin/Tot_ Jlh_tmpatTin 
  Parisipasi Sekolah Jlh_parsekol Jlh_parsekol/Tot_ Jlh_parsekol 
  Parisipasi Tenaga Kerja Jlh_parkerj Jlh_parkerj/Tot_ Jlh_parkerj 
     

2 Pembangu
nan 
Manusia 

Indeks Kesehatan Ind_kesehatan Ind_kesehatan/Tot_ Ind_kesehatan 

  Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

Ind_IPM Ind_IPM/Tot_ Ind_IPM 

  Indeks Pendidikan Ind_didik Ind_didik/Tot_ Ind_didik 
     

3 Pembangu
nan 
Ekonomi 

PDRB PDRB PDRB/Tot_ PDRB 

  Sektor Pertanian Prodksi Pertanian Prodksi Pertanian/Tot_ Prodksi Pertanian 
  Sektor Peternakan Prodksi Ternak Prodksi Ternak/Tot_ Prodksi Ternak 
  Sektor Perikanan Prodksi Ikan Prodksi Ikan/Tot_ Prodksi Ikan 
  Koperasi Jlh_koperasi Jlh_koperasi/Tot_ Jlh_koperasi 
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  Melihat total varian explained  didapatkan bahwa komponen 

utama yang terbentuk dari 12 variable penciri terbentuk 3 komponen 

utama, hal ini dilihat dari tolal varian explained yang nilai eigenvalue  > 1, 

yaitu pada 3 faktor teratas dengan nilai 6.304 komponent 1, component 2  

dengan nilai 2.217 dan 1.096 untuk komponen 3.  Nilai komulatif dari total 

varian dapat menjelaskan bahwa ke 3 komponen terbentuk tersebut di 

atas memberikan sumbangan 80.14% menduga atau yang 

mempengaruhi apa yang diteliti dalam hal ini keterhubungan variable 

pembangunan ekonomi, pembangunan manusia dan sosial dengan 

kemiskinan.  Sedangkan 19,86% lagi dipengaruhi oleh komponen lain 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.25.  

 

 

Tabel 5.25.  Tabel Total Variance Explained (sumbangan terhadap component) 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulat

ive % 

Total % of 

Variance 

Cumulat

ive % 

1 6.304 52.531 52.531 6.304 52.531 52.531 5.013 41.773 41.773 

2 2.217 18.475 71.006 2.217 18.475 71.006 2.724 22.700 64.473 

3 1.096 9.132 80.138 1.096 9.132 80.138 1.880 15.666 80.138 

4 .933 7.779 87.917       

5 .598 4.986 92.903       

6 .404 3.363 96.266       

7 .162 1.353 97.619       

8 .140 1.169 98.788       

9 .103 .857 99.645       

10 .031 .258 99.903       

11 .009 .077 99.980       

12 .002 .020 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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  Adapun variable masing -,masing ke 3 komponent Utama yang 

terbentuk tersebut yaitu komponent 1 dibentuk oleh variable jumlah 

orang miskin 0.90, partisispasi tenaga kerja 0.83, partisipasi sekolah 

0.878, kepemilikan rumah 0.832, sektor pertanian 0.727, dan jumlah 

koperasi 0.927.  Komponen 2 dibentuk oleh variable Indeks 

PembangunanManusia (IPM) 0.655, Indek Kesehatan 0,961 dan indek 

pendidikan sebesar 0.784 dan komponen 3 dibentuk oleh variable 

kepadatan penduduk 0.776, dan sektor  peternakan 0.71.  Syarat bahwa 

variable pembentuk komponen itu apabila nilai dari komponen matrik 

nya lebih besar dari 0.5 yang berada dalam satu komponen.  Nilai 

komponen matrix masing-masing variable lebih jelasanya dapat dilihat 

pada tabel 5.26 dan pada gambar 5.25 

 

 
 

 

 

  

 
 

  

Tabel 5.26.  Tabel Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

Jumlah 0rang miskin .900 -.347 -.185 

PartisKerja .830 -.454 -.283 

Parisipasi Sekolah .878 -.410  

Kepadatan Penduduk -.230 .193 .776 

Kepemilikan Rumah .832 -.372 -.342 

Produksi Pertanian .727  -.555 

Produksi Peternkan .542 .248 .710 

Produksi Perikanan .391 -.116  

Indek pembangunan 

Manusia 
-.272 .655 .252 

Indek Kesehatan  .961  

Indeks Pendidikan -.297 .784 .365 

Jumlah Koperasi .927 .111 .185 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.25. Variable Penyususun ke 3 Komponen Utama

 
   Keterhubungan variable 

pembangunan manusia dan sosial dengan kemiskinan dapat dili

nilai koefisien komponen utama.  Nilai  

bentuk keterhubungan atau model atau persamaan antara faktor dengan 

variable penyusunnya.

tersebut dapat disebut sebagai konstanta atau koefesien yang serupa 

dengan koefisien rekgresi (β)  pada persamaan regresi berganda.  

Adapun nilai koefisien matrik ke 3 komponen seperti pada tabel 5.24.  
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Gambar 2.25. Variable Penyususun ke 3 Komponen Utama 

Keterhubungan variable penciri pembangunan ekonomi, 

pembangunan manusia dan sosial dengan kemiskinan dapat dili

oefisien komponen utama.  Nilai  koefisien  matrik menerangkan 

bentuk keterhubungan atau model atau persamaan antara faktor dengan 

variable penyusunnya. Nilai koefisien matrik pada komponen utama 

tersebut dapat disebut sebagai konstanta atau koefesien yang serupa 

dengan koefisien rekgresi (β)  pada persamaan regresi berganda.  

Adapun nilai koefisien matrik ke 3 komponen seperti pada tabel 5.24.  

g koefisien  matrik bertanda negative (-) mempunyai arti bahwa 

variable tersebut pada komponen utama sebagai variable yang 

positif atau mengurangi nilai dari faktor yang dibentuk.
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penciri pembangunan ekonomi, 

pembangunan manusia dan sosial dengan kemiskinan dapat dilihat dari 

koefisien  matrik menerangkan 

bentuk keterhubungan atau model atau persamaan antara faktor dengan 

Nilai koefisien matrik pada komponen utama 

tersebut dapat disebut sebagai konstanta atau koefesien yang serupa 

dengan koefisien rekgresi (β)  pada persamaan regresi berganda.  

Adapun nilai koefisien matrik ke 3 komponen seperti pada tabel 5.24.  

) mempunyai arti bahwa 

utama sebagai variable yang 

atau mengurangi nilai dari faktor yang dibentuk. 
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  Nilai faktor untuk setiap variabdel tersebut disebut dengan nilai 

skor faktor (SF) dan setiap nilai skor faktor merupakan data baru yang 

menyusun sebuah variabel baru dari sub-variabel penyusun atau 

dimensi atau itemnya. Persamaan umum skor faktor  yaitu : 

     Rumus Skor faktor  F =  a1 ZX1 + a2 ZX2  +  . . .  +  ap ZXp  +  ej 

 

  
  Berdasarkan skor faktor tersebut diatas maka, persamaan skor 

faktor (komponen utama) dari peneltian ini yaitu : 

Skor PC1 = 0.172X1 + 0.135X2 + 0.164X3 +  …...………+ 0.258X12. 

Skor PC2 = -0.023X1 - 0.066X2 – 0.094X3 + ……………+ 0.139X12 

Skor PC3 = 0.001X1 – 0.044X2 + 0.106X3 + ……………+ 0.145X12  

 

Tabel 2.26.  Component Score Coefficient Matrix 

 Component 

1 2 3 

Jumlah 0rang miskin .172 -.023 .001 

PartisKerja .135 -.066 -.044 

Parisipasi Sekolah .164 -.094 .106 

Kepadatan Penduduk .003 -.129 .491 

Kepemilikan Rumah .144 -.004 -.107 

Produksi Pertanian .160 .251 -.364 

Produksi Peternkan .203 .025 .464 

Produksi Perikanan .083 -.013 .053 

Indek pembangunan 

Manusia 
.032 .262 -.006 

Indek Kesehatan .117 .534 -.269 

Indeks Pendidikan .048 .301 .040 

Jumlah Koperasi .258 .139 .145 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
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  Hasil analisis PCA tersebut nantinya digunakan dalam analisis 

regresi berganda linier untuk melihat dan menggambarkan bagaimana 

besaran pengaruh variable penciri tehadap  kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur.  Dalam analisisi regresi berganda ini yang menjadi variable tidak 

bebasnya (Y) adalah indekx rumah tangga miskin sedangkan variable 

bebasnya (X) menggunakan nilai hasil analisis PCA yaitu X1 berupa nilai 

PC1, X2 adalah nilai PC2 dan X3 menggunakan nilai PC3. 

 Regresi berganda dapat dijadikan persamaan yang layak apabila 

memenuhi beberapa criteria yaitu mempunyai sebaran normal, nilai F 

hitung> F tebel, Nilai Sig (ρ) <0.005.  Beberap criteria itu dapat dilihat 

pada Tabel Anova.   Hasil dari analisis regresi berganda pada penelitian 

ini berupa persamaan sebagai berikut : 

Y =  0,026 + 1.582PC1 – 1.338PC2 – 1.100PC3 

 Uji Anova didapat bahwa nilai F hitung> F tabel yaitu F hitung 

212.965 > F tabel 2.87, sementara nilai Sig (ρ) 0.00< 0.05 dan komponen 

variable bebasnya tersebar secara normal dapat dlihat pada gambar 5.26.  

Adapun secara jelasnya dapat dilihat tabel Anova hasil analisis regresi 

berganda seperti bawah ini. 

Tabel 5.27.  Tabel ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .009 3 .003 212.965 .000
b
 

Residual .000 34 .000   

Total .009 37    

a. Dependent Variable: jumlah rt miskin 

b. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 

2, REGR factor score   2 for analysis 1 

                                                                                                                        



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.26.  Grafik Sebaran Normal Variabel Bebas Terhadap Jumlah Rumah 

 Sementara itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable 

bebas yakni   komponen utama (PC1,PC2 dan PC3) terhadap kemiskinan 

(rumah tangga miskin) dapat dili

penelitian ini mempunyai nilai 0.949.  Yang artinya bahwa komponen PC1, PC2 

dan PC3 mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu  94.9% sementara 3.1% 

dipengaruhi oleh faktor atau komponen utama lainnya. Ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

  

Model R R 

Squar

e 

Adjusted R 

Square

1 .974
a
 .949 .945

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR 
factor score   2 for analysis 1 
b. Dependent Variable: jumlah rt miskin

Gambar 5.26.  Grafik Sebaran Normal Variabel Bebas Terhadap Jumlah Rumah 

Tangga Miskin 

 
Sementara itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable 

komponen utama (PC1,PC2 dan PC3) terhadap kemiskinan 

(rumah tangga miskin) dapat dilihat dari besarnya nilai R square (r2) 

penelitian ini mempunyai nilai 0.949.  Yang artinya bahwa komponen PC1, PC2 

dan PC3 mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu  94.9% sementara 3.1% 

dipengaruhi oleh faktor atau komponen utama lainnya. Ini dapat dilihat pada tabel 

Model Summary
b
 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 

.945 .0037296 .949 212.965 3 34 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR 

b. Dependent Variable: jumlah rt miskin 
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Gambar 5.26.  Grafik Sebaran Normal Variabel Bebas Terhadap Jumlah Rumah 

Sementara itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable 

komponen utama (PC1,PC2 dan PC3) terhadap kemiskinan 

 yang pada 

penelitian ini mempunyai nilai 0.949.  Yang artinya bahwa komponen PC1, PC2 

dan PC3 mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu  94.9% sementara 3.1% 

dipengaruhi oleh faktor atau komponen utama lainnya. Ini dapat dilihat pada tabel 

Durbin-

Watson Sig. F 

Chang

e 

.000 .914 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR 
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  Dari hasil analisi regresi terebut diatas diketahui bahwa komponen 

PC2 dan PC3 mempunyai dampak positif dalam pengurangan jumlah 

rumah tangga miskin, sedangkan komponen PC1 mempunyai pengaruh 

yang linier dengan rumah tangga miskin.  Keterhubungan positif dari PC2 

dan PC3 yakni variable-variable penyusun PC2 meliputi indeks 

Pembangunan Manusia, Indek Kesehatan dan Indeks Pedidikan.  

Sedangkan Komponen PC3 dibentuk dari variable  kepadatan penduduk 

dan sektor peternakan.  Variabel tersebut diatas berdasarkan hasil analisis 

regresi mempunyai keterhubungan  yang positif dengan pengurangan 

rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Timur.  

  Yakni untuk mengurangi rumah tangga miskin maka yang perlu 

dilakukan adalah meningkatkan variable pendukung dari PC2 (indek 

pembangunan manusia, Indeks pendidikan dan indeks kesehatan) dan 

PC3 (kepadatan penduduk dan sektor peternakan), misal apabila PC2 dan 

PC3 Naik 100% maka penurunan/pengurangan rumah tangga miskin  akan 

berkurang sebesar 2.41 atau 241.2% sementara apabila PC1 naik 100% 

maka jumlah rumah tangga miskin bertambah sebesar  1.61 atau 161 %.  

Oleh karena itu percepatan penanganan kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur dapat lakukan dengan peningkatan nilai variable pembentuk PC2  

(indek pendidikan, indeks kesehatan, indeks Pembangunan Manusia) dan 

PC3 (sektor peternakan, sektor pertanian ditingkatkan dan penurunan 

kepadatan penduduk) serta menurunkan nilai PC1 yaitu mengurangi jumlah 

individu miskin dengan peningkatan pada variable seperti sektor pertanian, 

partisipasi kerja,  partisipasi anak sekolah, dan jumlah koperasi.  
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  Menjadi hal yang umum diketahui bahwa rumah tangga miskin 

mempunyai karakterisitik individu-individu yang ada dalam rumah tersebut 

memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak dasar atas hidup layak.  

Keterbatasan tersebut diantaranya rumah yang ditempati berdasarkan 

status kepemilikannya adalah ngontrak ataupun milik sendiri tapi tidak 

memenuhi untuk layak tinggal, pendidikan dalam rumah tangga tersebut  

dapat dikatakan rendah, pekerjaan tidak tetap atau jelas apalagi 

pendapatan perbulan, kebutuhan kalori tidak atau belum tercukupi, pada 

umumnya bekerja sebagai petani, buruh kasar, nelayan ataupun pemulung 

dan banyak lagi karakteristik yang bisa mencirikan rumah tangga itu miskin.  

  Dari karakteristik tersebut diatas dapat dijelaskan untuk 

mempercepat penanganan kemiskinan, program penanganan kemiskinan 

dapat diawali dengan peningkatan karakteristik dari rumah tangga miskin 

itu sendiri.  Setalah itu baru dapat dilanjutkan dengan program peningkatan 

pemberdayaan dan kesetaraan serta kesempatan dalam pemenuhan 

kehidupannya dimasyarakat.  Dimana penduduk miskin ada perasaan 

minder tidak percaya diri dimasyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.   

  Sebagaimana diterangkan oleh Kartasasmita,1996, bahwa 

penyebab terjadinya   kemiskinan itu ada diakibat oleh berbagai faktor yang 

terdiri dari: pertama, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan 

pengembangan diri yang terbatas. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan 

dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan 

fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian 

produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah 

maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah bargaining position mereka 
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dalam hampirseluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah. Ketiga, terbatasnya 

lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih 

ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat 

dilakukan. Keempat, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau 

terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda 

perekonomiannya. 

  Sementara itu  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) 2004  mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana 

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

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang 

dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati 

kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan 

perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain 

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik 

bagi perempuan maupun laki-laki. 

  Dari kedua definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

dengan kaitan penelitian ini bahwa kemiskinan terjadi karena banyak faktor 

yaitu faktor utama adalah dari internal penduduk miskin itu sendiri dan 

selanjutkan faktor ekternal dari lingkungan maupun kebijakan keberpihakan 

pemerintah pada masyarakat miskin itu sendiri sehinga tidak terjadi 

keterbatasan akses disegala sektor/bidang kehidupan.  Sehingga program 
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penanganan kemiskinan dari hasil penelitian ini berupa peningkatan 

kharakteristik rumah tangga miskin itu sendiri yang diwakili oleh variable 

penduduk miskin itu sendiri, partsipasi kerja, partisipasi 

pendidikan/sekolah, kepemilikan rumah dan kepadatan penduduk yang 

terkelompokakn dalam komponen Utama PC1.  Selanjutnya penurunan 

rumah tangga miskin juga dapat dilakukan dengan peningkatan program 

pembangunan Manusia dengan meningkatkan variable indek 

pembangunan manusia, Indeks kesehatan dan Indeks pendidikan yang 

termasuk pada komponen Utama PC2.  Peningkatan sektor pertanian, 

sektor perikanan, sektor peternakan dan peningkatan jumlah koperasi 

sebagai upaya keberpihakan kebijakan pemerintah kepada 

penduduk/rumah tangga miskin dalam upaya percepatan penanganan 

kemiskinan sebagai faktor ekternal. 

 

5.6.  Arah Kebijakan Penangangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. 

   Dalam upaya penangangan kemiskinan Provinsi Jawa Timut telah 

melakukan segala upaya program penanganan kemiskinan.  Namun 

seperti terlihat program penangan kemiskinan sepertinya berjalan ditempat 

dan dapat dikatakan belum optimal  apa yang dihasilkan.  Untuk itu perlu 

adanya penyempurnaan program penangan kemiskinan disegala sektor 

pembangunan dimulai dengan updating data kemiskinan.  Sebagaimana 

telah diketahui persolaan klasik dalam penangan kemiskinan yaitu masih 

adanya keluarga ataupu masyarkat miskin yang belum terdata dan terdapat 

pula masyarkat yang mampu atau tidak layak dikatakan miskin masih 

terdata sebagai orang miskin.  Secara umum program-program 
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penanganan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat 

pengurangan penduduk miskin dengan mengadopsi isu utama MDGS.   

   Untuk mengimplementaiskan isu utama MDGS tersebut, Provinsi 

Jawa Timur menyusun 4 strategi pokok pembanguan dalam RPJMD 

2009-2014 yaitu:  

 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat, yang 

mengedepankan partisipasi rakyat dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang 

menyangkut hajat hidup mereka sendiri.  

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin. 

3.  Pengarusutamaan gender.  

4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, terutama melalui pengembangan agroindustri dan 

agrobisnis. 

 Dalam rangka mencapai tujuan penanganan/pengentasan 

kemiskinan Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai program 

pengentasan kemiskinan yang berbasis Sasaran (Klaster) dengan 

melibatkan berbagai sektor dan komponen, baik di pemerintahan daerah 

maupun masyarakat, sehingga diharapkan program tersebut lebih tepat 

sasaran (Daya Guna dan Tepat Guna). Ada 3  kluster yang menjadi 

perhatian diantaranya yaitu: 1) Klaster Pertama,  terdiri dari kelompok 

program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, 

yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi 

beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup 

keluarga miskin dengan sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM), 
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rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM). 

Program utamanya adalah Program Jalan Lain menuju Kesejahteraan 

Rakyat (Jalin Kesra), .kluster ini identik dengan program bantuan sosial, 

2). Klaster Kedua,  berupa program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan 

bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan 

sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin kluster ini identik 

dengan pemberdayaan masyarakat, 3). Klaster Ketiga, berupa program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi 

mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan 

akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Contoh 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan 

revitalisasi dari program Gerdu-Taskin yang sudah dilakukan sejak tahun 

2002  sampai dengan tahun 2009 terbukti telah mampu memberikan 

manfaat bagi rumah tangga miskinkluster ini identik dengan 

pemberdayaan UMKM. 

 Dari program penangan kemiskinan berbasis klaster ini capaian 

penurunan kemiskinan berdasarkan target MGDS untuk Jawa Timur  yaitu 

menurunkan sebesar 8,54%  pada tahun 2008 dan pada Tahun 2013 ini 

kemiskinan dapat ditangani atau mengalami penurunan sebasar 3,92 % 

berarti target tercapai meskipun target MGDS Tahun 2015 turun 10,30% 



126 
 

(Bapedda Prov.Jatim. 2014). Penangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur 

Tidak akan optitmal apabila tidak mengikutsertakan dan berkoordinasi 

dengan kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam menjalankan program 

kemiskinan.  Oleh sebab itu program penangan kemiskinan yang baik 

berupa program kemiskinan lintas wilayah atau administratif, sehingga 

penangan kemiskinan di kabupaten/kota sejalan dengan program 

kemiskinan di provinsi Jawa Timur. 

 Dari penelitian ini dimaksudkan memberikan masukan atau 

kebijakan seperti apa yang dapat digunakan dalam penangan kemiskinan 

di Proivinsi Jawa Timur,  sehingga terdapat percepatan dalam pencapaian 

penanganan kemiskinan dan akan lebih terintegrasi serta padu serasi 

(selaras) dengan program penangan kemiskinan di kabupaten/Kota.  Dari 

hasil pengolahan Pola Kemiskinan, Pola Pembangunan Manusia dan 

Sosial, dan  Pola Pembangunan Ekonomi dapat diperoleh beberapa arah 

percepatan penanganan kemiskinan yaitu : 

1. Mendorong Peningkatan Sektor Pertanian, Sektor Peternakan dan 

Sektor perikanan Karena terdapat hubungan adanya Tingkat 

Penduduk miskin tinggi berada pada pola pembangunan ekonomi 

rendah dan Pola Pembanguan Manusia rendah 

2. Mendorong Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, 

peningkatan jumlah koperasi karena berdasarkan pola kemiskinan 

jumlah orang miskin berada pada pola pembangunan ekonomi  

koperasi rendah.  Dengan peningkatan Koperasi akan memberikan 

peningkatan usaha atau peningatan kesempatan kerja. Sementara 
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pada pola pembangunan manusia indeks pendidikan dan indeks 

kesehatan rendah. 

3. Mendorong peningaktan PDRB Kabupaten/kota dimana pola 

kemiskinan tinggi dan rendah pun barada pada  pembangunan 

ekonomi dimana PDRB kabupaten/Kota rendah.  

4.  Mendorong Peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan 

manusia yang lebih baik karena masih terdapat jumlah penduduk 

miskin yang rendah tapi nilai pembangunan manusia yang rendah 

pula. 

5. Mempertahankan dan meningkatkan lagi pembangunan ekonomi 

PDRB, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Sektor Peternakan, dan 

Koperasi dimana masih terdapat pada pola kemiskinan rendah. 

 

  Berdasarkan arah kebijakan penanganan kemiskinan Provinsi 

Jawa Timur tersebut diatas maka kabupaten/kota yang masuk dalam arah 

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:: 

2) Kota Kediri, Kota Blitar,Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota 

Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Pacitan, Trenggalek, 

Situbondo, Magetan, Surabaya. 

1) Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, 

Pasuruan, ,Jombang, Nganjuk, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, 

Tuban, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota 

Pasuruan , Pacitan, Kota pasuruan, Kota Probolinggo, Trenggalek, 

Bangkalan, Pamekasan, Sampang,Sumenep 
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3) Pada umumnya kabupaten/Kota PDRB nya rendah kecuali Kota 

Surabaya dan Mojokerto. 

4) Sampang,  Lumajang, Pasuruan,Jember, Bondowoso, Ngawi, 

Bangkalan, Pamekasan, Sumenep 

5) Ponorogo, Tulungagung, Blitar,Kediri, Banyuwangi,Situbondo, 

Sidoarjo,Mojokerto,Nganjuk, Madiun, Magetan, Lamongan, Gresik, 

Kota Probolinggo, Kota Madiun, Surabaya, Batu 

  Dapat diterangkan lebih jelas dengan melihat  tabel 5.28 . 

Sedangkan berdasarkan analisis spasial (keruangan) arah kebijakan 

penanganan kemiskinan dapat dipetakan sebagaimana pada gambar 

5.27 . 
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Tabel 5.28.  Topologi Sebaran Kabupaten/Kota Berdasarkan Arah 
Kebijakan Penanganan Kemiskinan 

 Ked 
Nama  

Kabupaten 

Arahan Kebijakan Pemerintah 

Topologi  1 2 3 4 5 

01 PACITAN 2 
V 

 
V 

  

02 PONOROGO 4 
  

V 
 

V 

03 TRENGGALEK 2 V 
 

V 
  

04 TULUNGAGUNG 4 
  

V 
 

V 

05 BLITAR 4 
  

V 
 

V 

06 KEDIRI 4 
  

V 
 

V 

07 MALANG 3 V 
 

V 
  

08 LUMAJANG 3 V 
 

V V 
 

09 JEMBER 3 V 
 

V V 
 

10 BANYUWANGI 4 
  

V 
 

V 

11 BONDOWOSO 3 V 
 

V V 
 

12 SITUBONDO 4 
  

V 
 

V 

13 PROBOLINGGO 3 V 
 

V 
  

14 PASURUAN 3 V 
 

V V 
 

15 SIDOARJO 4 
  

V 
 

V 

16 MOJOKERTO 4 
  

V 
 

V 

17 JOMBANG 3 V 
 

V 
  

18 NGANJUK 4 
  

V 
 

V 

19 MADIUN 4 
  

V 
 

V 

20 MAGETAN 4 
  

V 
 

V 

21 NGAWI 3 V 
 

V V 
 

22 BOJONEGORO 2 V 
 

V 
  

23 TUBAN 2 V 
 

V 
  

24 LAMONGAN 4 
  

V 
 

V 

25 GRESIK 4 
  

V 
 

V 

26 BANGKALAN 3 V 
 

V V 
 

27 SAMPANG 3 V 
 

V V 
 

28 PAMEKASAN 3 V 
 

V V 
 

29 SUMENEP 3 V 
 

V V 
 

71 KOTA KEDIRI 3 V V V 
  

72 KOTA BLITAR 3 V V V 
  

73 KOTA MALANG 3 V V V 
  

74 KOTA PROBOLINGGO 3 
 

V V 
 

V 

75 KOTA PASURUAN 3 V V V 
  

76 KOTA MOJOKERTO 3 V V - 
  

77 KOTA MADIUN 3 
 

V V 
 

V 

78 KOTA SURABAYA 1 
 

V - 
 

V 

79 KOTA BATU    V  V   V 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

  Dari hasil pembahasan dan berdasarkan perumusan masalah 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yatiu 1) Pola 1 dengan jumlah 

penduduk miskin sedang dan kepadatan rendah meliputi kabupaten 

Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,Blitar, Situbondo, 

Madiun,Magetan,Kota Madiun dan Kota Batu, 2) Pola 2 dengan jumlah 

penduduk miskin sedang dengan kepadan tinggi meliputi Kabupaten 

Mojokerto dan kota Surabaya, 3) Pola 3 dengan jumlah penduduk 

miskin rendah sedangkan kepadatan rendah meliputi Kota Kediri, Kota 

Blitar,Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, 

dan 4) Pola 4  dengan jumlah penduduk miskin tinggi sedangkan 

kepadatan rendah meliputi Kediri, Malang, Lumajang, Jember, 

Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo,Jombang, 

Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, Dan Sumenep. 

2. Keterhubungan variable pembangunan ekonomi, pembangunan 

manusia dan sosial dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan 

analisis PCA diperoleh 3 kompunen Utama yaitu PC1 dicirikan oleh 6  

variable yaitu jumlah penduduk miskin, partisipasi kerja, partisipasi 

sekolah, kepemilikan rumah, sektor pertanian, Jumlah koperasi, PC2 

diciirkan oleh 3 variable yaiut  indek pembangunan manusia, indeks 
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kesehatan, dan indeks pendidikan dan PC3 dicirikan oleh 3  variable 

yaitu kepadatan penduduk, sektor peternakan, Sektor perikanan.  Dari 

hasil regresi brganda didapat bahwa komponen PC1 mempunyai 

pengaruh yang linear dengan kemiskinan, sedangkan PC2 dan PC3 

mempunyai pengaruh bertolak belakang (negative) dengan tanda (-). 

3. Arah kebijakan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai 

masukan bagi pemerintah yaitu 1) Peningkatan Sektor Perikanan, 

Sektor Peternakan dan Sektor Pertanian meliputi kabupaten Kediri, 

Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, 

,Jombang, Nganjuk, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kota 

Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Pasuruan , 

Pacitan, Kota pasuruan, Kota Probolinggo, Trenggalek, Bangkalan, 

Pamekasan, Sampang. 2) Peningkatan kesempatan kerja dan 

partisipasi sekolah meliputi Kota Kediri, Kota Blitar,Kota Malang, Kota 

Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Pacitan, 

Trenggalek, Situbondo, Magetan, Surabaya. 3). Peningkatan PDRB 

meliputi 36 kabupaten/Kota sementara Kota Surabaya dan Kota 

Mojokerto tinggi, 4)   Peningkatan indeks kesehatan, indeks pendidikan 

dan Indek pembangunan manusia meliputi  Sampang,  Lumajang, 

Pasuruan,Jember, Bondowoso, Ngawi, Bangkalan, Pamekasan, 

Sumenep. 
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6.2.  Saran. 

   Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka upaya 

yang dapat disarankan dalam perumusan kebijakan dalam program 

penanganan kemiskinan yaitu: 

1. Pemerintah lebih mendorong pembangunan yang berimbang antar 

wilayah sehingga percepatan penanganan kemisikinan lebih 

tercapai dan terpadu. 

2. Pemerintah dalam menjalakan program dan perencanaan 

penanganan kemiskinan mengikutsertakan kabupaten/kota 

sehingga percepatan penanganan kemiskinan tercapai. 

3. Pemerintah lebih memberikan kesempatan usulan atau rancangan 

penanganan kemiskinan dari bawah kabupaten/kota (buttom up) 

4. Pemerintah dapat mengoptimalakan peran Badan Koordinasi 

wilayah (Bakorwil) sebagai unjung tombah singkronisasi dan 

koordinasi dengan kabupaten/kota 

5. Dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan 

perekonomian masyarakat bawah sebaiknya pemerintah dapat 

memfasilitasi pengembangan usaha pertanian dan industri yang 

dikembangkan oleh pengusaha kecil dan keluarga miskin, melalui 

pembinaan aktivitas usaha, permodalan dan mendorong pendirian 

koperasi produktif guna mendorong pertumbuhan pendapatan 

keluarga miskin Pro Poor Growth. 
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Lampiran 1.  Tabel Variable Penciri Pola Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

ID_kab Kabupaten Jumlah RTSM 
Jmlh Orang 

miskin 
Index_ormskn Kriteria idx_rtsm Jum_an_sek Ind_ansekol Ktg_sek 

1 Pacitan 51,614 176,963 0.0140 sedang 0.014 25,707 0.013 rendah 

2 Ponorogo 89,667 307,847 0.0244 sedang 0.025 45,487 0.022 sedang 

3 Trenggalek 68,800 245,078 0.0194 sedang 0.019 35,638 0.017 rendah 

4 Tulungagung 73,469 268,786 0.0213 sedang 0.020 41,723 0.020 sedang 

5 Blitar 91,322 316,073 0.0250 sedang 0.025 47,630 0.023 sedang 

6 Kediri 143,450 521,495 0.0413 tinggi 0.040 81,744 0.040 tinggi 

7 Malang 185,811 641,642 0.0508 sangat tinggi 0.051 95,077 0.046 tinggi 

8 Lumajang 111,819 391,389 0.0310 sedang 0.031 52,210 0.026 sedang 

9 Jember 246,063 816,400 0.0646 sangat tinggi 0.068 125,664 0.061 sangat tinggi 

10 Banyuwangi 166,988 496,685 0.0393 tinggi 0.046 77,801 0.038 tinggi 

11 Bondowoso 126,836 380,310 0.0301 sedang 0.035 60,241 0.029 sedang 

12 Situbondo 80,082 219,345 0.0174 sedang 0.022 28,626 0.014 rendah 

13 Probolinggo 175,447 567,064 0.0449 tinggi 0.049 84,480 0.041 tinggi 

14 Pasuruan 152,353 504,880 0.0400 tinggi 0.042 77,344 0.038 tinggi 

15 Sidoarjo 99,492 375,061 0.0297 sedang 0.028 72,849 0.036 tinggi 

16 Mojokerto 90,238 331,988 0.0263 sedang 0.025 55,795 0.027 sedang 

17 Jombang 130,108 455,271 0.0360 tinggi 0.036 81,726 0.040 tinggi 

18 Nganjuk 110,755 438,032 0.0347 tinggi 0.031 71,014 0.035 tinggi 

19 Madiun 74,885 233,015 0.0184 sedang 0.021 36,827 0.018 sedang 

20 Magetan 53,739 197,042 0.0156 sedang 0.015 28,507 0.014 rendah 

21 Ngawi 115,076 382,512 0.0303 sedang 0.032 57,589 0.028 sedang 

22 Bojonegoro  149,574 521,933 0.0413 tinggi 0.041 79,387 0.039 tinggi 
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Kode Kabupaten Jumlah RTSM 
Jmlh Orang 

miskin 
Index_ormskn Kriteria idx_rtsm Jum_an_sek Ind_ansekol Ktg_sek 

23 Tuban 122,120 441,352 0.0349 tinggi 0.034 65,000 0.032 sedang 

24 Lamongan 130,131 507,627 0.0402 tinggi 0.036 84,765 0.041 tinggi 

25 Gresik 97,426 378,813 0.0300 sedang 0.027 67,868 0.033 tinggi 

26 Bangkalan 105,088 403,129 0.0319 sedang 0.029 73,282 0.036 tinggi 

27 Sampang 134,706 530,562 0.0420 tinggi 0.037 105,915 0.052 sangat tinggi 

28 Pamekasan 107,574 418,035 0.0331 sedang 0.030 81,081 0.040 tinggi 

29 Sumenep 146,256 449,853 0.0356 tinggi 0.041 65,331 0.032 sedang 

71 Kota Kediri 14,859 56,506 0.0045 rendah 0.004 10,713 0.005 rendah 

72 Kota Blitar 5,787 23,183 0.0018 rendah 0.002 4,519 0.002 rendah 

73 Kota Malang 21,557 92,708 0.0073 rendah 0.006 17,648 0.009 rendah 

74 Kota Probolinggo 19,449 74,629 0.0059 rendah 0.005 13,889 0.007 rendah 

75 Kota Pasuruan 12,102 47,852 0.0038 rendah 0.003 9,763 0.005 rendah 

76 Kota Mojokerto 6,685 25,363 0.0020 rendah 0.002 4,926 0.002 rendah 

77 Kota Madiun 7,102 26,196 0.0021 rendah 0.002 5,079 0.002 rendah 

78 Kota Surabaya 82,837 335,167 0.0265 sedang 0.023 67,024 0.033 tinggi 

79 Kota Batu 8,097 34,902 0.0028 rendah 0.002 6,262 0.003 rendah 

  Jumlah  3,609,364 12,634,688       2,046,131     
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Lampiran 2.  Tabel Variabel Penciri Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 

Kod 
Nama  

Kabupaten 

Variabel Pembangunan Ekonomi 
  

Koperasi index_kop Kat 
Sek 

Perikanan 
idx_ikan Kategori 

Sek 
Peternakan 

idx_ter
nak 

Kategori 

01 PACITAN                481  0.016 rendah 9,606.4 0.010 rendah 799,208 0.003 rendah 

02 PONOROGO 
             

1,002  0.033 rendah 2,441.2 0.003 rendah 536,805 0.002 rendah 

03 TRENGGALEK                472  0.016 rendah 39,312.5 0.041 rendah 3,697,774 0.014 rendah 

04 TULUNGAGUNG                938  0.031 sedang 29,663.8 0.031 rendah 7,984,037 0.031 rendah 

05 BLITAR                881  0.029 sedang 11,226.8 0.012 rendah 8,237,491 0.032 rendah 

06 KEDIRI 
             

1,034  0.034 tinggi 11,749.1 0.012 rendah 8,302,652 0.032 rendah 

07 MALANG 
             

1,180  0.039 tinggi 28,019.5 0.029 rendah 21,020,698 0.080 tinggi 

08 LUMAJANG                619  0.021 sedang 7,138.5 0.007 rendah 5,750,049 0.022 rendah 

09 JEMBER 
             

1,737  0.058 sangat tinggi 13,681.8 0.014 rendah 8,152,543 0.031 rendah 

10 BANYUWANGI                794  0.026 sedang 73,100.0 0.075 sedang 3,667,231 0.014 rendah 

11 BONDOWOSO                739  0.024 sedang 1,834.7 0.002 rendah 3,352,805 0.013 rendah 

12 SITUBONDO                558  0.018 rendah 11,297.3 0.012 rendah 3,994,582 0.015 rendah 

13 PROBOLINGGO                703  0.023 sedang 15,129.2 0.016 rendah 7,727,070 0.030 rendah 

14 PASURUAN 
             

1,005  0.033 sedang 21,932.3 0.023 rendah 10,673,003 0.041 rendah 

15 SIDOARJO 
             

1,424  0.047 tinggi 104,217.8 0.108 sedang 27,833,284 0.107 tinggi 

16 MOJOKERTO                787  0.026 sedang 530.5 0.001 rendah 2,525,141 0.010 rendah 

17 JOMBANG                837  0.028 sedang 15,749.8 0.016 rendah 12,629,721 0.048 sedang 

18 NGANJUK                884  0.029 sedang 11,869.9 0.012 rendah 1,697,645 0.007 rendah 

19 MADIUN                663  0.022 sedang 2,801.0 0.003 rendah 2,300,336 0.009 rendah 
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Ko Kabupaten/Kota Koperasi index_kop Kat 
Sek 

Perikanan 
idx_ikan Kategori 

Sek 
Peternakan 

idx_ter
nak 

Kategori 

20 MAGETAN                715  0.024 sedang 974.2 0.001 sedang 3,592,721 0.014 rendah 

21 NGAWI                745  0.025 sedang 2,191.5 0.002 rendah 1,197,976 0.005 rendah 

22 BOJONEGORO 
             

1,133  0.038 tinggi 3,483.5 0.004 sedang 2,689,835 0.010 rendah 

23 TUBAN 
             

1,060  0.035 tinggi 31,789.4 0.033 sedang 11,591,517 0.044 rendah 

24 LAMONGAN 
             

1,130  0.037 tinggi 112,384.4 0.116 tinggi 11,499,950 0.044 rendah 

25 GRESIK 
             

1,168  0.039 tinggi 118,609.0 0.122 tinggi 8,053,262 0.031 rendah 

26 BANGKALAN                848  0.028 sedang 25,773.6 0.027 rendah 3,497,169 0.013 rendah 

27 SAMPANG                496  0.016 rendah 12,379.7 0.013 rendah 2,390,328 0.009 rendah 

28 PAMEKASAN                565  0.019 rendah 22,443.2 0.023 rendah 2,972,923 0.011 rendah 

29 SUMENEP 
             

1,119  0.037 tinggi 216,858.3 0.224 sangat tinggi 1,580,745 0.006 rendah 

71 KOTA KEDIRI                470  0.016 sedang 190.0 0.000 rendah 1,336,016 0.005 rendah 

72 KOTA BLITAR                327  0.011 rendah 168.2 0.000 rendah 2,293,633 0.009 rendah 

73 KOTA MALANG                743  0.025 sedang 39.7 0.000 rendah 13,205,482 0.051 sedang 

74 KOTA PROBOLINGGO                280  0.009 rendah 13,719.0 0.014 rendah 633,094 0.002 rendah 

75 KOTA PASURUAN                311  0.010 rendah 2,488.0 0.003 rendah 992,923 0.004 rendah 

76 KOTA MOJOKERTO                217  0.007 rendah 188.1 0.000 rendah 2,029,742 0.008 rendah 

77 KOTA MADIUN                347  0.011 rendah 145.9 0.000 rendah 640,596 0.002 rendah 

78 KOTA SURABAYA 
             

1,589  0.053 sangat tinggi 8,371.4 0.009 rendah 48,506,266 0.186 
Sangat 
Tinggi 

79 KOTA BATU                182  0.006 rendah 7,495.9 0.008 rendah 1,543,183 0.006 rendah 
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Laanjutan lampiran 2 

Kod 
Nama  

Kabupaten 

Variabel Pembangunan Ekonomi 

Sek _Pertani Idx_tani Kat PDRB idx_PDRB Kat 

01 PACITAN 288680 0.010 rendah                 2,011  0.0023 Rendah 

02 PONOROGO 648611 0.023 sedang                 3,742  0.0044 Rendah 

03 TRENGGALEK 242292 0.010 rendah                 8,405  0.0098 Rendah 

04 TULUNGAGUNG 522431 0.015 sedang                 6,646  0.0078 Rendah 

05 BLITAR 563023 0.016 sedang               18,338  0.0214 Rendah 

06 KEDIRI 581460 0.016 sedang               13,785  0.0161 Rendah 

07 MALANG 770977 0.026 sedang               17,479  0.0204 Rendah 

08 LUMAJANG 554402 0.022 sedang               35,675  0.0416 Rendah 

09 JEMBER 1348882 0.054 sangat tinggi               15,583  0.0182 Rendah 

10 BANYUWANGI 827330 0.040 tinggi               28,389  0.0331 Rendah 

11 BONDOWOSO 508905 0.018 sedang               26,367  0.0308 Rendah 

12 SITUBONDO 592687 0.016 sedang                 7,830  0.0091 Rendah 

13 PROBOLINGGO 629815 0.017 sedang                 9,283  0.0108 Rendah 

14 PASURUAN 840034 0.035 tinggi               16,762  0.0196 Rendah 

15 SIDOARJO 180319 0.010 sedang               17,656  0.0206 Rendah 

16 MOJOKERTO 438830 0.018 sedang               64,465  0.0753 Sedang 

17 JOMBANG 629526 0.024 sedang               20,766  0.0242 Rendah 

18 NGANJUK 642737 0.023 sedang               15,946  0.0186 Rendah 

19 MADIUN 495154 0.026 sedang               12,305  0.0144 Rendah 

20 MAGETAN 382065 0.017 sedang                 7,777  0.0091 Rendah 

21 NGAWI 920655 0.044 sangat tinggi                 8,278  0.0097 Rendah 

22 BOJONEGORO 973067 0.045 sangat tinggi                 8,116  0.0095 Rendah 
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Kod 
Nama  

Kabupaten 
Sek _Pertani Idx_tani Kat PDRB idx_PDRB Kat 

  935113 0.028 tinggi               27,616  0.0322 Rendah 

24 LAMONGAN 1107981 0.047 sangat tinggi               21,431  0.0250 Rendah 

25 GRESIK 488987 0.021 sedang               13,461  0.0157 Rendah 

26 BANGKALAN 422705 0.017 sedang               43,377  0.0506 Rendah 

27 SAMPANG 326600 0.012 tinggi                 8,382  0.0098 Rendah 

28 PAMEKASAN 244001 0.008 rendah                 6,438  0.0075 Rendah 

29 SUMENEP 565325 0.012 rendah                 5,615  0.0066 Rendah 

71 KOTA KEDIRI 7173 0.000 rendah               12,617  0.0147 Rendah 

72 KOTA BLITAR 17731 0.001 rendah               65,322  0.0763 Sedang 

73 KOTA MALANG 12222 0.001 rendah                 2,273  0.0027 Rendah 

74 KOTA PROBOLINGGO 38621 0.001 rendah               34,226  0.0400 Rendah 

75 KOTA PASURUAN 15128 0.001 rendah                 5,313  0.0062 Rendah 

76 KOTA MOJOKERTO 3768 0.000 rendah                 2,971  0.0035 Rendah 

77 KOTA MADIUN 16425 0.001 rendah                 3,210  0.0037 Rendah 

78 KOTA SURABAYA 11279 0.001 rendah             235,034  0.2744 Sangat Tinggi 

79 KOTA BATU 44982 0.002 rendah                 3,698  0.0043 Rendah 
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Lampiran 3. Tabel Variable Penciri Pembangunan Manusia dan Sosial Provinsi Jawa Timur 

Ked 
Nama  

Kabupaten 

Pembangunan  Sosial 

IPM 
Indek 

kesehatan 
Indek 

daya beli  
Index 

Pendidikan 
Kategori IPM 

Kategori 
Kesehatan 

Kategori 
Pendidikan 

01 PACITAN 73.36 78.63 54.71 76.68 tinggi sangat tinggi tinggi 

02 PONOROGO 72.61 76.41 65.80 76.22 tinggi sangat tinggi tinggi 

03 TRENGGALEK 74.44 78.88 66.10 78.33 tinggi sangat tinggi tinggi 

04 TULUNGAGUNG 74.79 78.37 55.01 80.99 tinggi sangat tinggi tinggi 

05 BLITAR 74.92 78.00 58.88 77.87 tinggi sangat tinggi tinggi 

06 KEDIRI 73.29 76.08 64.60 79.21 tinggi sangat tinggi tinggi 

07 MALANG 72.34 74.50 65.97 76.56 tinggi sangat tinggi tinggi 

08 LUMAJANG 69.50 71.59 64.68 72.24 sedang sangat tinggi sedang 

09 JEMBER 56.60 64.40 54.42 70.98 rendah sangat tinggi sedang 

10 BANYUWANGI 71.02 72.63 55.37 75.08 tinggi sangat tinggi tinggi 

11 BONDOWOSO 65.39 54.92 53.91 67.36 sedang tinggi sedang 

12 SITUBONDO 85.73 64.92 65.91 66.37 sangat tinggi sangat tinggi sedang 

13 PROBOLINGGO 85.19 51.83 55.74 57.99 sangat tinggi tinggi rendah 

14 PASURUAN 59.77 66.36 66.50 76.45 rendah sangat tinggi tinggi 

15 SIDOARJO 78.18 77.39 64.05 88.01 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

16 MOJOKERTO 72.26 76.88 57.65 81.24 tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

17 JOMBANG 74.47 76.07 66.45 80.88 tinggi sangat tinggi tinggi 

18 NGANJUK 72.49 74.70 55.07 77.71 tinggi sangat tinggi tinggi 

19 MADIUN 71.46 74.47 53.30 76.62 tinggi sangat tinggi tinggi 

20 MAGETAN 74.36 78.26 66.34 78.42 tinggi sangat tinggi tinggi 
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Ked 
Nama  

Kabupaten 
IPM 

Indek 
kesehatan 

Indek 
daya beli  

Index 
Pendidikan 

Kategori IPM 
Kategori 

Kesehatan 
Kategori 

Pendidikan 

  58.32 76.62 63.94 73.02 rendah sangat tinggi sedang 

22 BOJONEGORO 70.86 71.35 51.92 71.70 tinggi sangat tinggi sedang 

23 TUBAN 70.04 72.84 64.77 72.49 tinggi sangat tinggi sedang 

24 LAMONGAN 71.81 73.30 65.44 76.70 tinggi sangat tinggi tinggi 

25 GRESIK 76.36 77.60 57.20 84.25 tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

26 BANGKALAN 56.19 55.03 65.48 68.07 rendah tinggi sedang 

27 SAMPANG 52.39 17.70 55.21 56.08 rendah rendah rendah 

28 PAMEKASAN 57.17 56.98 53.92 70.59 rendah tinggi sedang 

29 SUMENEP 56.89 57.48 57.96 55.23 rendah tinggi rendah 

71 KOTA KEDIRI 77.80 77.27 58.00 88.12 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

72 KOTA BLITAR 78.70 80.00 69.19 86.91 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

73 KOTA MALANG 78.78 76.90 69.65 89.79 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi  

74 
KOTA 
PROBOLINGGO 75.94 76.94 69.75 81.31 tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

75 KOTA PASURUAN 74.75 59.58 69.75 84.91 tinggi tinggi sangat tinggi 

76 KOTA MOJOKERTO 78.66 79.13 59.31 87.55 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

77 KOTA MADIUN 70.17 78.15 57.52 88.84 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

78 KOTA SURABAYA 78.97 78.54 70.28 88.09 sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 

79 KOTA BATU 77.09 75.53 57.49 85.04 tinggi sangat tinggi sangat tinggi 
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Lampiran 4.  Topologi Pola Kemiskinan di Proivnsi Jawa Timur 

ID_kab Kabupaten/Kota Kat_ormiskin Kat_anasek kat_rmh Kat_kerj Kat_padat 

1 PACITAN sedang rendah rendah sedang rendah 

2 PONOROGO sedang sedang sedang sedang rendah 

3 TRENGGALEK sedang rendah sedang sedang rendah 

4 TULUNGAGUNG sedang sedang sedang sedang rendah 

5 BLITAR sedang sedang sedang sedang rendah 

6 KEDIRI tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 

7 MALANG sangat tinggi tinggi  tinggi tinggi rendah 

8 LUMAJANG sedang sedang sedang sedang rendah 

9 JEMBER sangat tinggi sangat tinggi 
sangat 
tinggi sangat tinggi rendah 

10 BANYUWANGI tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 

11 BONDOWOSO sedang sedang tinggi sedang rendah 

12 SITUBONDO sedang rendah sedang sedang rendah 

13 PROBOLINGGO tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 

14 PASURUAN tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 

15 SIDOARJO sedang tinggi sedang sedang rendah 

16 MOJOKERTO sedang sedang sedang sedang sangat tinggi 

17 JOMBANG tinggi tinggi sedang sedang rendah 

18 NGANJUK tinggi tinggi sedang sedang rendah 

19 MADIUN sedang sedang sedang sedang rendah 

20 MAGETAN sedang rendah rendah sedang rendah 

21 NGAWI sedang sedang sedang tinggi rendah 

22 BOJONEGORO tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 
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ID_kab Kabupaten/Kota Kat_ormiskin Kat_anasek kat_rmh Kat_kerj Kat_padat 

23 TUBAN tinggi sedang sedang tinggi rendah 

24 LAMONGAN tinggi tinggi tinggi tinggi rendah 

25 GRESIK sedang tinggi sedang sedang rendah 

26 BANGKALAN sedang tinggi sedang tinggi rendah 

27 SAMPANG tinggi sangat tinggi tinggi tinggi rendah 

28 PAMEKASAN sedang tinggi sedang tinggi rendah 

29 SUMENEP tinggi sedang tinggi tinggi rendah 

71 KOTA KEDIRI rendah rendah rendah rendah sedang 

72 KOTA BLITAR rendah rendah rendah rendah sedang 

73 KOTA MALANG rendah rendah rendah rendah tinggi 

74 
KOTA 
PROBOLINGGO rendah rendah rendah rendah sedang 

75 KOTA PASURUAN rendah rendah rendah rendah sedang 

76 
KOTA 
MOJOKERTO rendah rendah rendah rendah tinggi 

77 KOTA MADIUN rendah rendah rendah rendah rendah 

78 KOTA SURABAYA sedang tinggi rendah sedang sangat tinggi 

79 KOTA BATU rendah rendah rendah rendah rendah 
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Lampiran 5.  Topologi Pola Pembangunan Ekonomi 

ID_kab Kabupaten/Kota Kat_koperasi Kat_PDRB 
kat_Prudok 
Pertanian 

Kat_Peternaka
n 

Kat_perikana
n 

Klaster Jarak  

1 PACITAN rendah Rendah rendah rendah rendah 4 .024 

2 PONOROGO rendah Rendah sedang rendah rendah 4 .025 

3 TRENGGALEK rendah Rendah rendah rendah rendah 4 .034 

4 TULUNGAGUNG sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .029 

5 BLITAR sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .016 

6 KEDIRI tinggi Rendah sedang rendah rendah 4 .019 

7 MALANG tinggi Rendah sedang tinggi rendah 1 .066 

8 LUMAJANG sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .024 

9 JEMBER sangat tinggi Rendah sangat tinggi rendah rendah 4 .053 

10 BANYUWANGI sedang Rendah tinggi rendah sedang 1 .048 

11 BONDOWOSO sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .015 

12 SITUBONDO rendah Rendah sedang rendah rendah 4 .012 

13 PROBOLINGGO sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .016 

14 PASURUAN sedang Rendah tinggi rendah rendah 4 .034 

15 SIDOARJO tinggi Rendah sedang tinggi sedang 1 .059 

16 MOJOKERTO sedang Sedang sedang rendah rendah 4 .057 

17 JOMBANG sedang Rendah sedang sedang rendah 4 .033 

18 NGANJUK sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .013 

19 MADIUN sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .015 

20 MAGETAN sedang Rendah sedang rendah sedang 4 .014 

21 NGAWI sedang Rendah sangat tinggi rendah rendah 4 .032 
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ID_kab Kabupaten/Kota Kat_koperasi Kat_PDRB 
kat_Prudok 
Pertanian 

Kat_Peternaka
n 

Kat_perikana
n 

Klaster Jarak  

22 BOJONEGORO tinggi Rendah sangat tinggi rendah sedang 4 .034 

23 TUBAN tinggi Rendah tinggi rendah sedang 4 .041 

24 LAMONGAN tinggi Rendah sangat tinggi rendah tinggi 1 .034 

25 GRESIK tinggi Rendah sedang rendah tinggi 1 .042 

26 BANGKALAN sedang Rendah sedang rendah rendah 4 .036 

27 SAMPANG rendah Rendah tinggi rendah rendah 4 .015 

28 PAMEKASAN rendah Rendah rendah rendah rendah 4 .020 

29 SUMENEP tinggi Rendah rendah rendah sangat tinggi 3 0.000 

71 KOTA KEDIRI sedang Rendah rendah rendah rendah 4 .025 

72 KOTA BLITAR rendah Sedang rendah rendah rendah 4 .062 

73 KOTA MALANG sedang Rendah rendah sedang rendah 4 .042 

74 
KOTA 
PROBOLINGGO rendah Rendah rendah rendah rendah 

4 .033 

75 
KOTA 
PASURUAN rendah Rendah rendah rendah rendah 

4 .029 

76 
KOTA 
MOJOKERTO rendah Rendah rendah rendah rendah 

4 .031 

77 KOTA MADIUN rendah Rendah rendah rendah rendah 4 .031 

78 KOTA SURABAYA sangat tinggi Sangat Tinggi rendah Sangat Tinggi rendah 2 0.000 

79 KOTA BATU rendah Rendah rendah rendah rendah 4 .030 
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Lampiran 6.  Topologi Pembangunan Manusia dan Sosial 

ID_kab Kabupaten/Kota Kat_IPM Kat_Kesehatan kat_Pendidikan Klaster Mean 

1 PACITAN tinggi sangat tinggi tinggi 4 11.62 

2 PONOROGO tinggi sangat tinggi tinggi 4 12.82 

3 TRENGGALEK tinggi sangat tinggi tinggi 4 9.64 

4 TULUNGAGUNG tinggi sangat tinggi tinggi 4 7.28 

5 BLITAR tinggi sangat tinggi tinggi 4 10.00 

6 KEDIRI tinggi sangat tinggi tinggi 4 10.19 

7 MALANG tinggi sangat tinggi tinggi 4 13.34 

8 LUMAJANG sedang sangat tinggi sedang 3 19.19 

9 JEMBER rendah sangat tinggi sedang 3 7.45 

10 BANYUWANGI tinggi sangat tinggi tinggi 4 15.91 

11 BONDOWOSO sedang tinggi sedang 3 9.07 

12 SITUBONDO sangat tinggi sangat tinggi sedang 1 15.55 

13 PROBOLINGGO sangat tinggi tinggi rendah 1 0.00 

14 PASURUAN rendah sangat tinggi tinggi 3 11.36 

15 SIDOARJO sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 2.88 

16 MOJOKERTO tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 9.13 

17 JOMBANG tinggi sangat tinggi tinggi 4 8.35 

18 NGANJUK tinggi sangat tinggi tinggi 4 12.30 

19 MADIUN tinggi sangat tinggi tinggi 4 13.74 

20 MAGETAN tinggi sangat tinggi tinggi 4 9.69 

21 NGAWI rendah sangat tinggi sedang 3 19.82 

22 BOJONEGORO tinggi sangat tinggi sedang 4 19.17 

23 TUBAN tinggi sangat tinggi sedang 4 18.28 
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ID_kab Kabupaten/Kota Kat_IPM Kat_Kesehatan kat_Pendidikan Klaster Mean 

24 LAMONGAN tinggi sangat tinggi tinggi 4 14.02 

25 GRESIK tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 4.28 

26 BANGKALAN rendah tinggi sedang 3 3.33 

27 SAMPANG rendah rendah rendah 2 0.00 

28 PAMEKASAN rendah tinggi sedang 3 0.00 

29 SUMENEP rendah tinggi rendah 3 15.37 

71 KOTA KEDIRI sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 3.12 

72 KOTA BLITAR sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 0.00 

73 KOTA MALANG sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 4.23 

74 KOTA PROBOLINGGO tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 6.95 

75 KOTA PASURUAN tinggi tinggi sangat tinggi 4 20.89 

76 KOTA MOJOKERTO sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 1.08 

77 KOTA MADIUN tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 8.94 

78 KOTA SURABAYA sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 1.90 

79 KOTA BATU tinggi sangat tinggi sangat tinggi 4 5.11 



152 
 

Lampiran 7.. Hasil Analisis Priciple Componet Analisys (PCA) 

 

 
 
 

 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Jumlah 0rang miskin .026321 .0153452 38 

PartisKerja .02632 .015570 38 

Parisipasi Sekolah .026289 .0153428 38 

Kepadatan Penduduk .027684 .0369310 38 

Kepemilikan Rumah .026211 .0167189 38 

Produksi Pertanian .017842 .0144063 38 

Produksi Peternkan .026342 .0348109 38 

Produksi Perikanan .027000 .0454580 38 

Indek pembangunan 

Manusia 
71.396316 8.0988155 38 

Indek Kesehatan 70.690263 11.9374635 38 

Indeks Pendidikan 76.944737 8.8015244 38 

Jumlah Koperasi .026313 .0121701 38 
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Anti-image Matrices 

 Jumlah 

0rang 

miskin 

Partis 

Kerja 

Parisipasi 

Sekolah 

Kepadat 

Penduduk 

Kepemilik

an Rumah 

Sek 

Pertanian 

Sek 

Ternak 

Sek Ikan IPM Indek 

Kesehat 

Indeks 

Pendidik 

Jumlah 

Koperasi 

Anti-image 

Covariance 

Jumlah 0rang miskin .003 -.003 -.005 -.003 -.005 .002 -.005 .019 -.008 -.007 -.001 -.003 

PartisKerja -.003 .011 .000 .011 -.001 .000 .005 -.015 .028 -.009 .019 
-3.739E-

005 

Parisipasi Sekolah -.005 .000 .011 .000 .008 -.004 -.001 -.027 .007 .024 -.011 .004 

Kepadatan Penduduk -.003 .011 .000 .555 .005 .042 -.014 .055 .008 .030 -.017 -.045 

Kepemilikan Rumah -.005 -.001 .008 .005 .014 -.014 .016 -.027 -.007 .014 -.001 .003 

Sektor  Pertanian .002 .000 -.004 .042 -.014 .224 .066 .089 .038 -.050 -.005 -.041 

Sektor Peternkan -.005 .005 -.001 -.014 .016 .066 .241 .014 -.087 .009 -.002 -.106 

Sektori Perikanan .019 -.015 -.027 .055 -.027 .089 .014 .583 -.021 -.065 .025 -.113 

IPM -.008 .028 .007 .008 -.007 .038 -.087 -.021 .371 -.068 .049 .043 

Indek Kesehatan -.007 -.009 .024 .030 .014 -.050 .009 -.065 -.068 .140 -.078 -.022 

Indeks Pendidikan -.001 .019 -.011 -.017 -.001 -.005 -.002 .025 .049 -.078 .094 -.006 

Jumlah Koperasi -.003 

-

3.739

E-005 

.004 -.045 .003 -.041 -.106 -.113 .043 -.022 -.006 .155 

Anti-image 

Correlation 

Jumlah 0rang miskin .732
a
 -.422 -.811 -.076 -.761 .069 -.187 .421 -.212 -.334 -.034 -.150 

PartisKerja -.422 .858
a
 -.033 .146 -.046 -.008 .096 -.186 .435 -.229 .606 -.001 
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Parisipasi Sekolah -.811 -.033 .734
a
 .005 .630 -.082 -.013 -.340 .113 .610 -.355 .092 

Kepadatan Penduduk -.076 .146 .005 .939a .058 .119 -.039 .097 .018 .106 -.074 -.152 

Kepemilikan Rumah -.761 -.046 .630 .058 .789
a
 -.241 .276 -.301 -.101 .312 -.030 .057 

Sektor Pertanian .069 -.008 -.082 .119 -.241 .891
a
 .283 .246 .131 -.282 -.034 -.218 

Sektor Peternkan -.187 .096 -.013 -.039 .276 .283 .595
a
 .036 -.290 .049 -.013 -.548 

Sektori Perikanan .421 -.186 -.340 .097 -.301 .246 .036 .504a -.045 -.227 .108 -.375 

IPM Manusia -.212 .435 .113 .018 -.101 .131 -.290 -.045 .783
a
 -.297 .264 .178 

Indek Kesehatan -.334 -.229 .610 .106 .312 -.282 .049 -.227 -.297 .553
a
 -.677 -.150 

Indeks Pendidikan -.034 .606 -.355 -.074 -.030 -.034 -.013 .108 .264 -.677 .745
a
 -.051 

Jumlah Koperasi -.150 -.001 .092 -.152 .057 -.218 -.548 -.375 .178 -.150 -.051 .823a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 8.  Hasil analisi Regresi Berganda 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 jumlah rt miskin REGR factor 

score   2 for 

analysis 1 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 2 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 2 

Pearson Correlation 

jumlah rt miskin 1.000 .142 -.341 -.243 

REGR factor score   2 for 
analysis 1 

.142 1.000 .630 .542 

REGR factor score   2 for 
analysis 2 

-.341 .630 1.000 .000 

REGR factor score   3 for 
analysis 2 

-.243 .542 .000 1.000 

Sig. (1-tailed) 

jumlah rt miskin . .197 .018 .071 
REGR factor score   2 for 
analysis 1 

.197 . .000 .000 

REGR factor score   2 for 
analysis 2 

.018 .000 . .500 

REGR factor score   3 for 
analysis 2 

.071 .000 .500 . 

N 

jumlah rt miskin 38 38 38 38 

REGR factor score   2 for 
analysis 1 

38 38 38 38 

REGR factor score   2 for 
analysis 2 

38 38 38 38 

REGR factor score   3 for 
analysis 2 

38 38 38 38 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .974a .949 .945 .0037296 .949 212.965 3 34 .000 .914 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 1 

b. Dependent Variable: jumlah rt miskin 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .009 3 .003 212.965 .000b 

Residual .000 34 .000   

Total .009 37    

a. Dependent Variable: jumlah rt miskin 

b. Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 

2, REGR factor score   2 for analysis 1 
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Coefficient Correlationsa 

Model REGR factor 

score   3 for 

analysis 2 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 2 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 1 

1 

Correlations 

REGR factor score   3 for 

analysis 2 
1.000 .523 -.698 

REGR factor score   2 for 

analysis 2 
.523 1.000 -.750 

REGR factor score   2 for 

analysis 1 
-.698 -.750 1.000 

Covariances 

REGR factor score   3 for 

analysis 2 
7.326E-007 4.150E-007 -6.584E-007 

REGR factor score   2 for 

analysis 2 
4.150E-007 8.587E-007 -7.660E-007 

REGR factor score   2 for 

analysis 1 
-6.584E-007 -7.660E-007 1.215E-006 

a. Dependent Variable: jumlah rt miskin 
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