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BAB 5 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

5.1. Gambaran Umum Obyek Studi 

5.1.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur   

 Provinsi Jawa Timur berada diantara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. 

Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian Selatan berbatasan dengan 

Samudera Hindia. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur 147.130,15 km2 terbagi atas, 

meliputi kawasan hutan seluas 12.261,64 km2 (26,02 persen), persawahan seluas 

12.286,71 km2 (26,07 persen), pertanian tanah kering mencapai seluas 11.449,15 km2 

(24,29 persen), kawasan pemukiman/kampung seluas 5.712,15 km2 (12,12 persen), 

perkebunan seluas 1.581,94 km2 (3,36 persen), tanah tandus/ rusak seluas 1.293,78 

km2 (2,75 persen), tambak/kolam seluas 737,71 km2 (1,57 persen), kebun campuran 

seluas 605,65 km2 (1,29 persen), selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput 

dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55 persen). Provinsi Jawa Timur memiliki 60 

buah pulau yang tersebar diseluruh wilayah dan pulau yang terbesar adalah Pulau 

Madura (BPS Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2011). 

 Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di 

seluruh wilayah Jawa Timur. Setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki 

potensi dan keunggulan masing-masing untuk mengatasi permasalahan perekonomian 
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meliputi masalah pendidikan yang sangat rendah, pertumbuhan ekonomi, kondisi 

tenaga kerja terserap, dan tingkat kemiskinan.  

5.1.2. Perkembangan Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari 

tingginya tingkat pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, 

yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga progam pendidikan 

mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosio-ekonomi suatu bangsa. Sejauh mana 

amanat ini dilaksakan tercermin dari profil pendidikan penduduk, meliputi status 

pendidikan formal dan nonformal, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan tingkat 

melek penduduk. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas SDM. 

Melalui pendidikan, keterampilan dan kemampuan berpikir seorang akan bertambah, 

dan pada akhirnya dapat dijadikan bekal memasuki dunia kerja. Dengan demikian, 

pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat 

dinikmati kemudian hari. Dan sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan 

menjadi salah satu bidang utama di samping kesehatan dan ekonomi. 

Pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal maupun non formal 

mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah. 

Ukuran dasar tingkat pendidikan adalah kemampuan penduduk 10 tahun ke atas 

untuk baca-tulis huruf latin atau huruf lainnya (melek huruf). Kemampuan baca- tulis 
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merupakan kemampuan intelektual minimum karena sebagian besar informasi dan 

ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca. 

Angka buta huruf merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

membandingkan tingkat kesejahteraan antar wilayah, mengingat buta huruf selalu 

identik dengan keterbelakangan serta ketidakberdayaan yang umumnya menjadi ciri 

masyarakat marginal. Pada tahun 2012, sekitar 9,65 persen penduduk Jawa Timur 

usia 10 tahun ke atas masih buta huruf (belum melek huruf). Secara umum, angka 

buta huruf laki-laki lebih rendah dibanding angka buta huruf perempuan, yaitu 5,75 

persen dibanding 13,39 persen. Keadaan ini menunjukkan adanya dampak masa lalu 

terkait marginalisasi pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. 

Berdasarkan Susenas tahun 2012 (Gambar 5.1 halaman 79) penduduk Jawa 

Timur usia 10 tahun keatas yang sedang sekolah sebesar 17,08 persen  sedang 

bersekolah. Sedangkan kalau dilihat penduduk yang sedang sekolah menurut 

kelompok umur, pada usia 5-6 tahun yang sebesar 20,31 persen, usia 7-12 tahun 

98,66 persen, 13-15 tahun sebesar 91,71 persen, usia 16-18 tahun sebesar 61,68 

persen dan usia 19-24 tahun sebesar 30,11 persen. 

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) 

merupakan indikator pokok kualitas SDM, yaitu semakin tinggi ijazah yang dimiliki 

oleh rata-rata penduduk suatu daerah mencerminkan tingkat inteektual penduduk 

daerah tersebut. Pada tahun 2012, penduduk usia 10 tahun keatas di Jawa Timur 

sebagian besar masih tamatan SD sederajat yaitu sebesar 30,11 persen. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ALIF ENDY PAMUJI 



ANALISIS KEMISKINAN DI  ...

79 
 

Salah satu penunjang pendidikan yang saat ini banyak digunakan adalah 

pemanfaatan fasilitas internet yaitu untuk mencari segala informasi baik skala 

nasional maupun internasional. Pada tahun 2012, penduduk yang pernah mengakses 

internet dalam tiga bulan terakhir baru sekitar 14,18 persen dengan perbandingan 

laki-laki sebesar 16,01 persen dan perempuan sebesar 12,42 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS (2012) 

Gambar 5.1 
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidkan Tertinggi Yang 

Ditamatkan tahun 2012(%) 
 

5.1.3. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja  

Provinsi Jawa Timur dihuni oleh 37.687.622 jiwa (BPS, 2011 : 136) yang 

merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa 

Barat. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kota Surabaya, diikuti oleh kabupaten 

Malang dan kabupaten Jember. Ketiga daerah ini mempunyai jumlah penduduk di 

atas 2 juta jiwa. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Jatim berkisar 780 jiwa 
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per km2. Kota Surabaya merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling tinggi 

di Jawa Timur, yaitu mencapai 8.400 jiwa per km2. Komposisi penduduk Jawa Timur 

didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun), yang mencapai lebih dari 68 persen 

penduduk.  

Tabel 5.1 
Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur 2008-2012 

 

 

 

 
 
     
     Sumber: Kajian Regional BI 2012 
 

Pada Tabel 5.2 situasi  ketenagakerjaan di  Jawa  Timur  relatif membaik  

dibandingkan periode yang  sama pada tahun sebelumnya.  Jumlah angkatan  kerja  di  

Jawa Timur per agustus 2012 sebanyak  19,90  juta jiwa,  meningkat  dibandingkan 

data ketenagakerjaan dibulan Agustus 2011 (19,76 juta). Peningkatan ini 

menyebabkan menurunnya rasio penduduk yang menganggur dengan jumlah 

angkatan kerja yang biasa disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Pada periode tersebut tercatat, TPT mengalami penurunan dari 4,16 persen menjadi 

sebesar 4,12 persen. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang 

tinggi juga menjadi  faktor  pendorong  terjadinya  peningkatan  penyerapan  tenaga  

kerja.   
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Tabel 5.2 
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2008-2012 (jiwa) 
Kabupaten/Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata 
Pacitan 367.120 373.142 347.306 284.344 334.499 341.282,2 
Ponorogo 493.096 527.254 474.044 451.450 478.573 484.883,4 
Trenggalek 388.160 393.032 379.109 352.802 394.410 381.502,6 
Tulungagung 567.347 566.891 524.294 499.125 528.123 537.156 
Blitar 572.798 594.177 580.193 569.483 610.130 585.356,2 
Kediri 688.172 733.121 734.643 755.271 758.743 733.990 
Malang 1.237.453 1.192.722 1.199.542 1.235.266 1.255.668 1.224.130 
Lumajang 496.103 514.599 472.049 516.960 496.032 499.148,6 
Jember 1.183.197 1.191.068 1.130.595 1.160.941 1.084.407 1.150.042 
Banyuwangi 812.233 815.740 793.846 787.410 841.317 810.109,2 
Bondowoso 369.369 390.140 398.735 382.186 387.848 385.655,6 
Situbondo 353.434 361.424 349.306 337.065 340.878 348.421,4 
Probolinggo 566.398 588.561 591.038 551.374 611.181 581.710,4 
Pasuruan 748.197 756.445 764.381 759.016 752.597 756.127,2 
Sidoarjo 814.503 822.862 917.622 970.591 924.094 889.934,4 
Mojokerto 505.236 517.150 518.877 519.680 527.486 517.685,8 
Jombang 641.759 650.361 578.789 593.961 561.623 605.298,6 
Nganjuk 517.169 540.873 485.507 518.150 501.588 512.657,4 
Madiun 331.129 330.339 328.262 347.494 345.753 336.595,4 
Magetan 356.306 372.225 372.784 323.039 338.865 352.643,8 
Ngawi 423.638 471.239 425.885 430.631 404.819 431.242,4 
Bojonegoro 643.472 650.020 608.954 635.548 627.746 63.3148 
Tuban 556.834 576.331 582.059 580.508 550.144 569.175,2 
Lamongan 616.501 620.235 575.822 608.196 588.025 601.755,8 
Gresik 547.941 551.562 541.720 585.409 520.150 549.356,4 
Bangkalan 416.149 450.058 407.091 416.637 430.926 424.172,2 
Sampang 447.447 469.336 436.256 404.046 468.415 44.5100 
Pamekasan 441.279 459.019 422.583 387.964 448.177 431.804,4 
Sumenep 589.564 596.417 588.332 550.154 619.895 588.872,4 
Kota kediri 124.273 123.630 124.436 132.907 127.712 126.591,6 
Kota blitar 62.486 63.417 61.298 64.592 62.628 62.884,2 
Kota malang 361.902 374.328 358.415 404.992 382.126 376.352,6 
Kota probolinggo 96.976 100.721 73.981 95.092 103.683 94.090,6 
Kota pasuruan 76.561 84.097 76.405 89.259 89.534 83.171,2 
Kota mojokerto 53.650 55.934 56.836 59.365 60.144 57.185,8 
Kota madiun 75.180 76.995 79.297 85.684 78.124 79.056 
Kota surabaya 1.250.690 1.253.962 1.245.542 1.399.193 1.347.680 1.299.413 
Kota batu 88.555 95.629 92.274 94.555 98.261 93.854,8 
Jawa Timur 18.882.277 19.305.056 18.698.108 18.940.340 19.082.004 18.981.557 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (diolah). 
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 Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, dari 18,94 juta menjadi 19,08 

juta jiwa. Secara sektoral, distribusi penyerapan tenaga kerja terbesar di Jawa Timur 

pada triwulan   laporan  masih  didominasi  oleh  ketiga  sektor  unggulannya  yaitu  

pertanian dengan  proporsi  sebesar  39,30 persen  yang  diikuti  oleh  sektor  

perdagangan dengan proporsi sebesar 20,17 persen kemudian disusul oleh sektor 

industri yang menyerap sebesar 14,91 persen dari total tenaga kerja di Jawa Timur. 

Dominasi sektor pertanian menjadi ciri dari wilayah pedesaan yang merupakan 

wilayah terluas di Jawa Timur. 

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan 

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi 

dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat 

menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja 

berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan 

sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi 

dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya 

masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang 

menggambarkan / ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari 

kerja). Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas 

tenaga kerja. Kondisi kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam peneyerapan tenaga kerja 

dapat dilihat dalam Tabel 5.2 halaman 81.  

Tenaga kerja di Jawa Timur sebagian besar masih bergantung terhadap sektor agraris 

dan pertanian yang merupakan salah satu masalah struktural yang harus dipikirkan. Rasio 
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penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar 95,88 persen yang berarti bahwa dari 100 

orang jumlah angkatan kerja, terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,04 persen poin 

dibandingkan tahun 2011. 

Jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Timur bisa menjadi penggerak 

perekonomian bila tenaga kerja tersebut memiliki dan bekerja di sektor dengan 

produktivitas tinggi. Proporsi serapan tenaga kerja berdasarkan sektoral di Jawa 

Timur dari tahun ke tahun relatif stabil, dengan tidak banyak perubahan komposisi 

tenaga kerja di masing-masing sektor. Sebagian besar tenaga kerja di provinsi Jawa 

Timur terserap di sektor pertanian dengan proporsi sebesar 42,5 persen, sementara 

sektor ini memiliki produktifitas tenaga kerja paling rendah dibandingkan dengan 

sektor ekonomi lainnya.  

Kajian Kajian Regional Bank Indonesia tahun 2012 merekomendasikan 

bahwa, untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi 

membutuhkan strategi untuk memfasilitasi transisi tenaga kerja ke sektor yang 

memiliki produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas sektor 

pertanian dengan meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta mempromosikan 

pekerjaan untuk non-tani di pedesaan seperti industri pertanian dan industri pedesaan 

skala kecil untuk membantu petani-petani yang memiliki kemungkinan kecil 

(misalnya karena usia yang sudah lanjut dan pendidikan yang rendah) untuk pindah 

ke sektor non-pertanian. 
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5.1.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur secara umum 

memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi hal ini dapat dilihat 

dalam Tabel 5.3 halaman 85. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2009 

dicapai oleh Gresik sebesar 5.61 persen, sedangkan terendah pada Sumenep 4.1 

persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan tertinggi yaitu Bojonegoro sebesar 10.97 

persen dan terendahnya yaitu Sampang sebesar 5.4 persen. Bojonegoro merupakan 

daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011, sedangkan 

terendahnya yaitu Pamekasan sebesar 6.21 persen. Pertumbuhan tertinggi tahun 2012 

dicapai oleh kota Batu dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen, sedangkan terendah 

pada kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 5.82 persen.  

Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional 

secara cukup signifikan, yakni mencapai 14,8 persen terhadap total perekonomian 

Indonesia. Dengan ekonomi yang cukup besar tersebut, Jawa Timur menjadi pusat 

perekonomian bagi wilayah timur Indonesia. Jawa Timur memiliki sejumlah industri 

besar, di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di 

Surabaya, industri kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, pabrik 

kertas, pabrik rokok, dan pabrik semen. Sentra industri kecil tersebar di seluruh 

kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor, seperti industri 

kerajinan kulit berupa tas dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo adalah salah satu 

industri kecil yang sangat terkenal. 
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Tabel 5.3 
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Timur 2008-2012 (%) 

Kab dan Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Rata2 
Pacitan 5.33 5.1 6.66 6.85 6.77 6.14 
Ponorogo 5.58 5.01 5.89 6.25 6.67 5.88 
Trenggalek 5.64 5 6.16 6.55 6.72 6.01 
Tulungagung 5.87 5.15 6.65 7.24 6.99 6.38 
Blitar 6.01 5.03 6.12 6.54 6.44 6.03 
Kediri 4.91 4.4 6.07 7.21 6.99 5.92 
Malang 5.83 5.02 6.57 7.43 7.56 6.48 
Lumajang 5.45 5.04 5.94 6.29 6.47 5.84 
Jember 6.04 5.04 6.16 7 7.27 6.30 
Banyuwangi 5.63 5.36 6.26 7.22 7.29 6.35 
Bondowoso 5.18 4.96 5.69 6.2 6.47 5.70 
Situbondo 5.44 4.98 5.89 6.23 6.62 5.83 
Probolinggo 5.92 5.19 6.25 6.23 6.67 6.05 
Pasuruan 5.92 5.03 6.23 7.12 7.29 6.32 
Sidoarjo 4.58 4.53 5.92 7.04 7.23 5.86 
Mojokerto 5.76 5.01 6.87 7.14 7.29 6.41 
Jombang 5.93 5.01 6.65 6.93 6.99 6.30 
Nganjuk 5.58 5.29 6.32 6.4 6.72 6.06 
Madiun 5.29 5.01 5.96 6.71 6.58 5.91 
Magetan 5.5 5.04 5.81 6.14 6.51 5.80 
Ngawi 5.59 5.08 6.19 6.76 6.67 6.06 
Bojonegoro 12.32 6.07 10.97 9.24 5.82 8.88 
Tuban 6.61 5.75 6.3 7.24 6.19 6.42 
Lamongan 6.23 5.8 6.86 7.08 7.22 6.64 
Gresik 6.04 5.61 6.89 7.36 7.43 6.67 
Bangkalan 4.79 4.27 5.47 6.5 6.45 5.50 
Sampang 4.79 4.12 5.4 6.29 6.19 5.36 
Pamekasan 5.51 5.03 5.77 6.21 6.43 5.79 
Sumenep 4.5 4.1 5.51 6.24 6.49 5.37 
Kota. Kediri 4.89 4.5 5.99 7.02 7.67 6.01 
Kota.Blitar 6.6 5.52 6.66 6.57 6.84 6.44 
Kota.Malang 6.28 4.43 6.6 7.5 7.71 6.50 
Kota.Probolinggo 6.39 5.01 6.41 6.58 6.96 6.27 
Kota.Pasuruan 5.62 5.01 5.99 6.19 6.59 5.88 
Kota.Mojokerto 5.87 5.11 6.66 6.98 7.19 6.36 
Kota.Madiun 6.76 5.92 6.97 7.18 7.88 6.94 
Kota.Surabaya 6.5 5.14 7.47 7.72 7.76 6.92 
Kota.Batu 6.86 6.1 7.16 8.01 8.26 7.28 
Jawa Timur 5.88 5.07 6.40 6.88 6.93 6.23 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  Tahun  2008-2012 (Diolah). 
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Pola pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi kewilayahan di Jawa Timur 

menunjukkan adanya wilayah yang sangat maju dan wilayah yang masih tertinggal. 

Pertumbuhan yang tinggi terpusat di perkotaan seperti kota Surabaya dan sekitarnya 

(Sidoarjo dan Gresik, Pasuruan, Probolinggo), serta kabupaten Malang. Kota-kota 

tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 

50 persen terhadap total ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010.  

Kajian Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (DPEJT, 2011) 

mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang ini tidak 

memerlukan intervensi khusus untuk memindahkan kegiatan ekonomi ke daerah-

daerah tertinggal. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa aglomerasi di 

daerah perkotaan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika ditunjang 

dengan fasilitas dan infrastruktur yang tepat. Sehingga yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan menerapkan program pembangunan yang bersifat umum 

dan netral secara spasial, seperti misalnya dengan meningkatkan akses pendidikan 

dan kesehatan untuk memungkinkan penduduk daerah tertinggal memaksimalkan 

manfaatnya dan bergerak ke arah peluang yang lebih baik serta diiringi dengan 

pembangunan infrastruktur yang menghubungkan secara spasial untuk meningkatkan 

arus barang, orang, dan informasi ke pusat-pusat ekonomi. Peningkatan infrastruktur 

tersebut juga dapat memperluas perdagangan antar dan dalam provinsi. 
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5.1.5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan mengandung pengertian ketidakmampuan untuk memenuhi 

standar dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Masyarakat 

dikatakan miskin apabila berpendapatan kurang dari Rp. 193.180,00 per kapita per 

bulan di pedesaan dan Rp. 425.583,00 per kapita per bulan di perkotaan selama satu 

tahun. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2012. Kondisi tingkat 

kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama 

tahun 2008-2012 berbeda-beda, hal ini dapat kita lihat pada Tabel 5.4 halaman 88. 

Secara umum tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur sangat tinggi. Kisaran angka tingkat kemiskinan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah 4,5 persen-50 persen  lebih. Daerah 

dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi atau parah selama tahun 2008-2012 

meliputi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, 

Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo. Tingkat kemiskinan yang tinggi 

berhubungan erat dengan rendahnya kualitas hidup, tingkat pendidikan rendah, angka 

melek huruf rendah, kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang rendah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan meliputi: jumlah penduduk, luas 

wilayah, kondisi geografis, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sumberdaya 

alam, faktor ekonomi seperti kondisi keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran. 
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Tabel 5.4 
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

 Tahun 2008-2012 (%) 
Kab dan Kota 2008 2009 2010 2011 2012 Rata2 Kategori *) 
Pacitan 21.17 19.01 19.5 18.13 17.29 19.02 Sedang 
Ponorogo 16.62 14.63 13.22 12.29 11.76 13.70 Sedang 
Trenggalek 20.64 18.27 15.98 14.9 14.21 16.80 Sedang 
Tulungagung 12.41 10.6 10.64 9.9 9.4 10.59 Sedang 
Blitar 14.53 13.19 12.14 11.29 10.47 12.32 Sedang 
Kediri 18.85 17.05 15.52 14.44 13.71 15.91 Sedang 
Malang 15.08 13.57 12.54 11.67 11.04 12.78 Sedang 
Lumajang 18.17 15.83 13.98 13.01 12.4 14.68 Sedang 
Jember 17.74 15.43 13.27 12.44 11.81 14.14 Sedang 
Banyuwangi 13.91 12.16 11.25 10.47 9.97 11.55 Sedang 
Bondowoso 22.23 20.18 17.89 16.66 15.81 18.55 Sedang 
Situbondo 18.02 15.99 16.23 15.11 14.34 15.94 Sedang 
Probolinggo 30.13 27.69 25.22 23.48 22.22 25.75 Tinggi 
Pasuruan 18.04 15.58 13.18 12.26 11.58 14.13 Sedang 
Sidoarjo 8.35 6.91 7.45 6.97 6.44 7.22 Sedang 
Mojokerto 14.61 13.24 12.23 11.38 10.71 12.43 Sedang 
Jombang 16.46 14.46 13.84 12.88 12.23 13.97 Sedang 
Nganjuk 19.77 17.22 14.91 13.88 13.22 15.80 Sedang 
Madiun 18.5 16.97 15.45 14.37 13.7 15.80 Sedang 
Magetan 15.67 13.97 12.95 12.01 11.5 13.22 Sedang 
Ngawi 20.86 19.01 18.26 16.74 15.99 18.17 Sedang 
Bojonegoro 23.87 21.27 18.78 17.47 16.66 19.61 Sedang 
Tuban 25.84 23.01 20.19 18.78 17.84 21.13 Tinggi 
Lamongan 22.51 20.47 18.7 17.41 16.7 19.16 Sedang 
Gresik 21.43 19.14 16.42 15.33 14.35 17.33 Sedang 
Bangkalan 32.7 30.45 28.12 26.22 24.7 28.44 Tinggi 
Sampang 34.53 31.94 32.47 30.21 27.97 31.42 SangatTinggi 
Pamekasan 26.32 24.32 22.48 20.94 19.61 22.73 Tinggi 
Sumenep 29.46 26.89 24.61 23.1 21.96 25.20 Tinggi 
Kota. Kediri 11.71 10.41 9.31 8.63 8.14 9.64 Sedang 
Kota.Blitar 9.34 7.56 7.63 7.12 6.75 7.68 Sedang 
Kota.Malang 7.22 5.58 5.9 5.5 5.21 5.88 Sedang 
Kota.Probolinggo 23.29 21.06 19.03 17.74 10.92 18.41 Sedang 
Kota.Pasuruan 11.2 9.34 9 8.39 7.9 9.17 Sedang 
Kota.Mojokerto 8.88 7.19 7.42 6.89 6.48 7.37 Sedang 
Kota.Madiun 6.69 5.93 6.11 5.66 5.37 5.95 Sedang 
Kota.Surabaya 8.23 6.72 7.07 6.58 6.25 6.97 Sedang 
Kota.Batu 6.18 4.81 5.11 4.74 4.47 5.06 Sedang 
Jawa Timur 17.93 15.98 14.84 13.82 12.92 15.10 Sedang 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011.  
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Sumberdaya manusia dapat menjadi subyek dan obyek dalam pembangunan 

daerah dan kegiatan perekonomian daerah. Indikator kualitas hidup mampu untuk 

menggambarkan potensi sumberdaya manusia sebagai subyek pembangunan pada 

satu sisi. Indikator kualitas hidup juga mampu untuk menggambarkan pencapaian 

pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek 

pembangunan pada sisi yang lain.    

 Pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat secara ekonomi, memberikan efek pembangunan berkelanjutan dari dua 

sisi. Secara ekonomi baik dilihat dari sisi demand maupun sisi supply. Pada sisi 

demand, dengan semakin berkurangnya masyarakat miskin akan mendorong 

peningkatan effective demand. Pada sisi supply, penurunan angka kemiskinan akan 

mendorong peningkatan kualitas hidup manusia sehingga memungkinkan untuk 

meningkatkan produktivitasnya. 

 Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada di 

masyarakat dan membutuhkan waktu secara jangka panjang untuk mengatasinya. 

Tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat sejalan dengan pertambahan jumlah 

penduduk. Penduduk dapat digunakan sebagai modal untuk pembangunan daerah.  

 

5.2. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

5.2.1. Analisis Model 

Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan pada 
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masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2012. 

Studi ini menggunakan model regresi data panel dan uji simultan untuk mengolah 

data, data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross section, 

sedangkan uji simultan merupakan hasil estimasi (reduce form) dari hipotesis 

sebelumnya untuk diestimasi pada hipotesis akhir.  

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode panel terdiri dari tiga 

tahap tes yaitu Pooled Least Square (PLS), pendekatan Fixed Effects Model (FEM) 

dan terakhir pendekatan Random Effects Model (REM). Penentuan model terbaik 

yang selanjutnya akan digunakan dalam menguji hubungan antar variabel, yang 

terdiri dari variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan baik secara 

parsial maupun secara bersama-sama.  

 Tahap awal pengolahan data adalah melakukan regresi data panel terhadap 

persamaan berikut: 

Yit =βo+β1X1it + β2X2it + β3X3it +….+βnXnit + uit...................................................................... (5.1) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemilihan model terbaik melalui uji 

Restricted F-Test dan uji Hausman Test. Penggunaan uji F digunakan untuk memilih 

model terbaik antara Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effects Model (FEM), 

selanjutnya penggunaan uji Hausman untuk memilih model terbaik antara Fixed 

Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM). Langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji R2 serta menguji dan melihat pengaruhnya baik secara parsial dan 

bersama-sama. 
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5.2.1.1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi  

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Pooled Least Square 

(PLS) ada pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode PLS 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X                  
 

-27.69575 
4.153067 

2.576182 
0.305879 

-10.75069 
213.5775 

 

0.0000 
0.0000 

R-Squared                               0.495097 
Adjusted R-Squared                0.492411 
S.E. of regression                    0.56033 

F-statistic                                184.3484 
Prob. (F-statistic)                    0.000000 
Durbin-Watson                       2.12755 

Sumber:Hasil pengolahan Eviews 8 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Pooled Least 

Square (PLS) pada Tabel 5.5 menunjukkan cross section tidak muncul pada hasil 

estimasi dan cenderung ada korelasi error term antar waktu dalam sebuah subyek. 

Hasil estimasi dengan menggunakan metode Pooled Least Square (OLS) memiliki 

nilai R-squared yang rendah sebesar 0.495097, hal ini menunjukkan kemampuan 

variabel bebas secara bersama-sama untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari 

perubahan variabel terikat sangat lemah, seharusnya nilai R-squared mendekati angka 

1.  

Variabel bebas pendidikan dengan nilai koefisien sebesar 4.153067, 

menunjukkan hasil estimasi yang sesuai dengan teori terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang menyatakan bahwa dengan banyaknya rata-rata pendidikan yang tinggi akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.. 
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 Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effects 

Model (FEM) ada pada tabel 5.6 di bawah ini. 

Tabel 5.6 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X 
 

-27.69575 
4.153067 

2.874531 
0.341303 

-9.634875 
12.16828 

0.0000 
0.0000 

 
Effects Specification 
Cross-Section fixed (dummy variables) 
Weighted Statistics 
R-Squared                                                0.495097 
Adjusted R-Squared                                0.368035 
F-Statistic                                                3.896501 
Prob (F-statistic)                                     0.000000 
Durbin-Watson Stat                                2.12755 
Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effects 

Model (FEM) pada Tabel 5.6 menunjukkan pada model Fixed Effects Model (FEM) 

dapat menampilkan nilai coefficient dari semua cross section pada studi, yang 

nilainya tidak berubah seiring waktu studi. Hasil estimasi metode Fixed Effects Model 

(FEM) mempunyai nilai R-squared sebesar 0.495097, yang menunjukkan kemampuan 

variabel bebas secara bersama-sama untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari 

perubahan variabel terikat cukup lemah. Variabel bebas pendidikan memiliki nilai 

koefisien yang menunjukkan hasil estimasi sesuai dengan teori pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Pengujian pertama yang dilakukan dalam studi ini adalah uji statistik F atau F-

Test  untuk memilih model yang terbaik antara Pooled Least Square (PLS) dan Fixed 

Effects Model (FEM). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho: Model Pooled Least Square (PLS), (restricted) 

H1:   Model Fixed Effects Model (FEM), (unrestricted) 

Berdasarkan hasil dari pengujian jika diperoleh Fhitung  > Ftabel  pada tingkat 

derajat keyakinan (α) tertentu maka hipotesis Ho yang menyatakan teknik model 

Pooled Least Square (PLS) ditolak, sehingga menerima H1 yang menyatakan harus 

menggunakan model Fixed Effects Model (FEM) sebagai teknik estimasi dalam studi 

ini. 

Pemilihan teknik estimasi model regresi data panel antara Pooled Least 

Square (OLS) dengan Fixed Effects Model (FEM), berdasarkan pada hasil 

perhitungan uji Chow yang telah dilakukan maka menghasilkan hasil perhitungan 

seperti yang nampak pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7 
Pemilihan Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel Antara OLS dan FEM 

Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Berdasarkan pada Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung  > Ftabel, sehingga 

Ho diterima dan menolak H1 yang artinya dengan tingkat derajat keyakinan (α=5%) 

dan nilai Chi-square hitung menunjukkan 1,000 yang mana tidak signifikan pada 

(α=5%)  maka teknik model estimasi yang dipilih adalah metode Pooled Least 

Square (PLS). 

 

Nilai Chi-Square hitung Nilai Fhitung Model Estimasi Terpilih 

1,0000 -37151 Pooled Least Square 
(PLS) 
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Pengaruh Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja  

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Pooled Least Square 

(PLS) ada pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode PLS 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X                  
 

-27.69575 
4.153067 

12179.14 
1446.07 

-4.102036 
13.17738 

0.0000 
0.0000 

R-Squared                               0.480151 
Adjusted R-Squared                0.477386 
S.E. of regression                    2374.071 

F-statistic                                173.6435 
Prob. (F-statistic)                    0.000000 
Durbin-Watson                       3.332404 

Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Pooled Least 

Square (PLS) pada Tabel 5.8 menunjukkan cross section tidak muncul pada hasil 

estimasi dan cenderung ada korelasi error term antar waktu dalam sebuah subyek. 

Hasil estimasi dengan menggunakan metode Pooled Least Square (OLS) memiliki 

nilai R-squared yang rendah sebesar 0.480151, hal ini menunjukkan kemampuan 

variabel bebas secara bersama-sama untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari 

perubahan variabel terikat sangat lemah, seharusnya nilai R-squared mendekati angka 

1.  

Variabel bebas pendidikan dengan nilai koefisien sebesar 4.153067, 

menunjukkan hasil estimasi yang sesuai dengan teori terhadap tenaga kerja terserap 

yang menyatakan bahwa dengan banyaknya rata-rata pendidikan yang tinggi akan 

meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat 

ditekan. 
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 Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effects 

Model (FEM) ada pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode FEM 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X 
 

-49959.27 
17077.65 

12179.14 
1446.07 

-4.102036 
11.8097 

0.0001 
0.0000 

 
Effects Specification 
Cross-Section fixed (dummy variables) 
Weighted Statistics 
R-Squared                                                0.480151 
Adjusted R-Squared                                0.349328 
F-Statistic                                                3.670236 
Prob (F-statistic)                                     0.000000 
Durbin-Watson Stat                                3.332404 
Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effects 

Model (FEM) pada Tabel 5.9 menunjukkan pada model Fixed Effects Model (FEM) 

dapat menampilkan nilai coefficient dari semua cross section pada studi, yang 

nilainya tidak berubah seiring waktu studi. Hasil estimasi metode Fixed Effects Model 

(FEM) mempunyai nilai R-squared sebesar 0.480151, yang menunjukkan kemampuan 

variabel bebas secara bersama-sama untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari 

perubahan variabel terikat cukup lemah. Variabel bebas pendidikan memiliki nilai 

koefisien yang menunjukkan hasil estimasi sesuai dengan teori pendidikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Pengujian pertama yang dilakukan dalam studi ini adalah uji statistik F atau F-

Test  untuk memilih model yang terbaik antara Pooled Least Square (PLS) dan Fixed 

Effects Model (FEM). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho: Model Pooled Least Square (PLS), (restricted) 

H1:   Model Fixed Effects Model (FEM), (unrestricted) 

Berdasarkan hasil dari pengujian jika diperoleh Fhitung  > Ftabel  pada tingkat 

derajat keyakinan (α) tertentu maka hipotesis Ho yang menyatakan teknik model 

Pooled Least Square (PLS) ditolak, sehingga menerima H1 yang menyatakan harus 

menggunakan model Fixed Effects Model (FEM) sebagai teknik estimasi dalam studi 

ini. 

Pemilihan teknik estimasi model regresi data panel antara Pooled Least 

Square (OLS) dengan Fixed Effects Model (FEM), berdasarkan pada hasil 

perhitungan uji Chow yang telah dilakukan maka menghasilkan hasil perhitungan 

seperti yang nampak pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10 
Pemilihan Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel Antara OLS dan FEM 

Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Berdasarkan pada Tabel 5.10, menunjukkan bahwa nilai Fhitung  > Ftabel, 

sehingga Ho diterima dan menolak H1 yang artinya dengan tingkat derajat keyakinan 

(α=5%) dan nilai Chi-square hitung menunjukkan 1,000 yang mana tidak signifikan 

pada (α=5%)  maka teknik model estimasi yang dipilih adalah metode Pooled Least 

Square (PLS). 

 

Nilai Chi-Square hitung Nilai Fhitung Model Estimasi Terpilih 

1,0000 -37151 Pooled Least Square 
(PLS) 
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5.2.1.2. Identifikasi Hasil Estimasi Persamaan Regresi Data Panel 

Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Identifikasi hasil estimasi persamaan regresi data panel dalam studi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2008-2012. Hasil estimasi persamaan regresi data panel yang terpilih untuk 

studi ini adalah dengan menggunakan metode Pooled Least Square (PLS). Hasil 

estimasi persamaan regresi data panel pada studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.11 di 

bawah ini: 

Tabel 5.11 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode PLS 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X                  
 

-27.69575 
4.153067 

2.576182 
0.305879 

-10.75069 
213.5775 

 

0.0000 
0.0000 

R-Squared                               0.495097 
Adjusted R-Squared                0.492411 
S.E. of regression                    0.56033 

F-statistic                                184.3484 
Prob. (F-statistic)                    0.000000 
Durbin-Watson                       2.12755 

Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Berdasarkan Tabel 5.11 menunjukkan hasil estimasi persamaan regresi data panel 

yang diperoleh dalam studi ini adalah: 

Y1 = -27,69575 + 4,153067X + et 

Dalam model PLS ini, secara statistik variabel X signifikan.Pada contoh diatas, p-

value dari variabel X adalah 0,0000. Artinya, pada α = 1%, 5%, dan 10% hipotesis 

H0 ditolak. Artinya, dengan berbagai keyakinan tersebut X memiliki hubungan 

dengan Y1 sehingga parameter dapat dijadikan estimator.  
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Pengaruh pendidikan terhadap tenaga kerja terserap 

Identifikasi hasil estimasi persamaan regresi data panel dalam studi ini dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendikan terhadap tenaga kerja terserap 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Hasil 

estimasi persamaan regresi data panel yang terpilih untuk studi ini adalah dengan 

menggunakan metode Pooled Least Square (PLS). Hasil estimasi persamaan regresi 

data panel pada studi ini dapat dilihat pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.12 
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode PLS 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
X                  
 

-27.69575 
4.153067 

12179.14 
1446.07 

-4.102036 
13.17738 

0.0000 
0.0000 

R-Squared                               0.480151 
Adjusted R-Squared                0.477386 
S.E. of regression                    2374.071 

F-statistic                                173.6435 
Prob. (F-statistic)                    0.000000 
Durbin-Watson                       3.332404 

Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Berdasarkan Tabel 5.12 menunjukkan hasil estimasi persamaan regresi data panel 

yang diperoleh dalam studi ini adalah: 

Y2 = -27,69575 + 4,153067X + et 

Dalam model PLS ini, secara statistik variabel X signifikan.Pada contoh 

diatas, p-value dari variabel X adalah 0,0000. Artinya, pada α = 1%, 5%, dan 10% 

hipotesis H0 ditolak. Artinya, dengan berbagai keyakinan tersebut X memiliki 

hubungan dengan Y2 sehingga parameter dapat dijadikan estimator. 
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5.2.2. Pemilihan Model Estimasi Uji Simultan 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap tingkat 

kemiskinan 

  Setelah dilakukan uji hubungan antara variabel yaitu pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan  terhadap tenaga kerja terserap di masing-

masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Pada model ini 

menggunakan metode Pooled least square (PLS) dengan data pool karena merupakan 

hubungan antara data time series dan data cross section.  

Pada tahap selanjutnya, digunakan metode two stages least square (TSLS) dalam 

bentuk data panel. Variabel yang akan dilakukan pada tahap two stages least square 

diperoleh dari regresi variabel endogen tahap sebelumnya, kemudian dijadikan 

sebagai variabel ekosgen prediktor, setelah itu eksogen prediktor tersebut digunakan 

sebagai variabel eksogen untuk tahap regresi berikutnya. 

a. Model Persamaan Simultan 

Model persamaan yang akan dibuat dalam studi adalah sebagai berikut dibawah ini : 

Y1 = α0 + α1 *X1 +  e ..............................................................................................(5.2) 

Y2 = β0 + β1 *X1 +  e ...............................................................................................(5.3) 

Dimana : 

Y1 = pertumbuhan ekonomi 

Y2 =  tenaga kerja terserap 

X1  =  pendidikan 
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Pada saat membuat model Two Stage Least Square (TSLS) dalam bentuk data panel 

diperlukan beberapa tahap yaitu: 

1. Mengestimasi bentuk ringkas (reduce form) untuk memperoleh nilai perkiraan 

(estimasi) variabel endogen 

2. Mengestimasi model persamaan struktural dengan menggantikan variabel 

endogennya dengan variabel hasil estimasi pada bentuk ringkas.  

Penurunannya reduced form :  

Y3 = β0 + β1(Y1) + β2(Y2) + e .................................................................................(5.4) 

Y3 = β0 + β1Ŷ1 + β2Ŷ2 + e .....................................................................................(5.5) 

Dimana : 

Y1 = pertumbuhan ekonomi 

Y2 = tenaga kerja terserap 

Y3 = tingkat kemiskinan 

Ŷ1 = pertumbuhan ekonomi setelah dimasukan kedalam persamaan 

Ŷ2 = tenaga kerja terserap setelah dimasukan kedalam persamaan 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) ada pada Tabel 5.13 halaman 101. 
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Tabel 5.13 
Hasil Estimasi Regresi Uji Simultan 

Variabel Koefisien SE t - Stat Prob.   
C 43.11426 3.697639 11.65994 0.0000 
Ŷ1 -2.413489 0.501304 -4.814418 0.0001 
Ŷ2 -0.0000299 0.00000359 -8.322412 0.0000 

R-squared 0.790069 F-statistic 41.3982 
Adjusted R-squared 0.770984     Durbin-Watson stat 1.813906 
S.E. of regression 1.689562 Prob(F-statistic) 0.00000 

     Sumber: hasil pengolahan Eviews 8 

Y3 = 43.11426  - 2.413489Ŷ1  - 0.0000299Ŷ2 + et 

Hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan metode Two Stages Least 

Square (TSLS) pada Tabel 5.12. menunjukkan cross section tidak muncul pada hasil 

estimasi dan cenderung ada korelasi error term antar waktu dalam sebuah subyek. 

Hasil estimasi dengan menggunakan metode Uji Simultan memiliki nilai R-squared 

yang cukup tinggi sebesar 0.790069, hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas 

secara bersama-sama mampu menjelaskan lebih lanjut variasi dari perubahan variabel 

terikat lebih kuat, seharusnya nilai R-squared mendekati angka 1.  

Variabel bebas pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -2.413489 dan 

tenaga kerja terserap dengan nilai koefisien sebesar -0.0000299, menunjukkan hasil 

estimasi sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tenaga kerja terserap 

yang mampu meningkatkan kesempatan kerja penuh (full employment). Dengan 

demikian, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja mempengaruhi tingkat kemiskinan 

di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 
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 Pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa regresi dapat mengestimasi 

dengan tepat, yang dilakukandengan menggunakan beberapa uji asumsi klasik. 

Berikut hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan: 

1. Uji Multikolinieritas 

 Model dikatakan bebas multikolinieritas jika variabel bebas memiliki nilai 

korelasi kurang dari 0,8. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh variabel 

bebas mempunyai nilai korelasi kurang dari 0,8. Model dalam studi ini dapat 

dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas.  

Tabel 5.14 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 Y3 Ŷ1 Ŷ2 
Y3 1 -0.298939 0.065888 
Ŷ1 -0.298939 1 0.05718 
Ŷ2 0.065888 0.05718 1 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 8 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Gujarati (2003) dalam Basic Econometrics, permasalahan tersebut 

dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS (Generalized Least Square). 

Metode GLS telah diberikan perlakuan “white heteroskedasticity consisten 

covariance” untuk mengantisipasi data yang  tidak homoskedastisitas. Dari 

tabel 5.18 menunjukkan bahwa p-value Obs*R-squared adalah 6,201 dengan 

tingkat keyakinan (5%) tidak terdapat Heteroskedastisitas. 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS ALIF ENDY PAMUJI 



ANALISIS KEMISKINAN DI  ...

103 
 

Tabel 5.15 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 
 
 

3. Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson dengan nilai 

sebesar 1.813906. Nilai ini belum mendekati range angka 2, namun 

berdasarkan dari pendapat Santosa (2000:120) mengatakan model tidak terjadi 

autokorelasi jika nilai Durbin Watson kurang dari 2.   

5.2.2.1. Koefisien Determinasi (R2) 

 Hasil analisis regresi data panel dalam studi ini diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R2) yang menunjukkan kemampuan semua variabel bebas secara 

bersama-sama mampu untuk menjelaskan lebih lanjut variasi dari perubahan variabel 

terikat. Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0.790069. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat 

dalam model studi ini dapat dijelaskan sebesar 79,0069 % oleh variabel bebas dalam 

model studi yaitu pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model pada studi sebesar 20,9931 %.  

5.2.2.2. Uji F (secara bersama-sama) 

 Pembuktian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil perhitungan uji F 

diperoleh nilai Fhitung sebesar  36,40183,sedangkan nilai Ftabel sebesar 1,46 dengan 

Obs*R-Squared Probabilitas 

0.955779 0.6201 
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numerator  = 40 dan denumerator = 149, dengan tingkat derajat keyakinan (α=5%). 

Angka dari hasil perhitungan menunjukkanFhitung  > Ftabel, sehingga menunjukkan Ho 

ditolak dan H1diterima dengan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Hasil 

ini menunjukkan secara bersama-sama variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi 

dan tenaga kerja terserap berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. 

5.2.2.3. Uji T (parsial) 

 Pembuktian hasil analisis regresi data panel secara parsial pada variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan tingkat derajat keyakinan (α=5%) dalam studi ini 

melalui koefisien parsial uji t dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut: 

Tabel 5.16 
Hasil Regresi Uji Simultan Uji t 

 
Variabel Bebas Prob t-statistik Signifikansi (α=5%) 

 
Pertumbuhan Ekonomi (Ŷ1 ) 
 
Tenaga Kerja Terserap (Ŷ2 ) 

 
0,0001 

 
 

0,0000 

 
Signifikan (α=5%) 

 
 

Signifikansi (α=5%) 
Sumber: Hasil Perhitungan Eviews 8 
 
 Berdasarkan pada Tabel 5.16 maka dapat dilihat bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap, secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada masing-

masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 dengan tingkat 

signifikansi (α=5%).  
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5.2.3. Pembuktian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis pada perhitungan regresi yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka pembuktian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama, menduga bahwa variabel pendidikan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Hipotesis ini 

diterima karena berdasarkan probababilitas pada variabel pendidikan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. 

2. Hipotesis kedua, menduga bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tenaga kerja terserap pada masing-masing kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Hipotesis ini diterima karena 

berdasarkan probabilitas pada variabel pendidikan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tenaga kerja terserap pada masing-masing kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. 

3.  Hipotesis ketiga, menduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga 

kerja terserap secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2008-2012. Hipotesis ini diterima karena berdasarkan 

signifikansi uji F pada variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja 

terserap secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2008-2012. 

4. Hipotesis keempat, menduga bahwa pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja 

terserap secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2008-2012. Hipotesis ini tidak diterima karena berdasarkan signifikansi 

uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-

2012.  

 

5.3. Pembahasan 

5.3.1 Pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi  

Berdasarkan perhitungan hasil estimasi persamaan model regresi data panel 

dalam studi ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 

0,495097 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu variabel pendidikan dalam 

studi ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan sebesar 

49,5097 %, sedangkan sisanya sebesar 0,504903 % diterangkan oleh variabel-

variabel selain variabel pada model dalam studi ini. Variabel pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2008-2012. Hasil estimasi persamaan regresi data panel yang 

diperoleh dalam studi ini adalah: 
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Y1 = -27,69575 + 4,153067X1………………………………………................... (5.6) 

Variabel bebas pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel terikat, setiap 

kenaikan 1 persen pada pendidikan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 4,153067 persen.  

 Hasil studi ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Rasidin dan Bonar 

yang mana investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 

seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan 

keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas 

kerjanya, selanjutnya secara tidak langsung peningkatan output akan terjadi di 

masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. 

 Hasil studi ini juga mendukung studi Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang di 

dalam studinya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk 

yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan 

signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa 

pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan 

determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. 

 Peran variabel pendidikan dalam studi ini sangat kecil yaitu sebesar 4,15 

persen, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan bukan merupakan variabel 

yang dapat langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya 

pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.  
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Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih dipengaruhi oleh 

investasi, baik investasi pemerintah maupun swasta. Hal ini merupakan tantangan 

jangka panjang pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan 

investasi terhadap pendidikan. Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan 

masyarakat, maka akan meningkatkan tingkat efesiensi dari pekerja, sehingga akan 

semakin meningkatkan tingkat produksi yang akan meningkatkan output terhadap 

perusahaan. Dan pada akhirnya, peningkatan output perusahaan inilah yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Timur juga dipengaruhi oleh 

tingginya tingkat kemiskinan. Studi yang dilakukan Johannes  Muller  (1980),  

kemiskinan  dan  ketimpangan  struktur  institusional  adalah variabel  utama  yang  

menyebabkan  kesempatan  masyarakat, khususnya  anak‐anak  untuk memperoleh  

pendidikan  menjadi  terhambat.  Sejumlah  studi  lain  juga  menyimpulkan  bahwa 

kemiskinan merupakan faktor pendorong yang paling mendasar (White, 1973, 

Irwanto dkk., 1995, Daliyo dkk., 1996, Suyanto dkk., 1997). Studi yang dilakukan 

White (1973), misalnya, memberikan bukti nyata. Di lingkungan rumah tangga desa 

di Jawa, anak‐anak dari keluarga miskin terpaksa ikut bekerja dan mencari nafkah, 

entah sebagai pembantu di rumahnya sendiri atau pekerja di usaha  lain.  Biasanya,  

jika  tenaga  kerja  wanita (istri) dipandang  belum  dapat  memecahkan masalah  

ekonomi  yang  dihadapi,  maka  anak‐anak  yang  belum  dewasapun  tak  

segan‐segan diikutsertakan dalam menopang kegiatan ekonomi rumah tangga. Di 

sini, anak‐anak tersebut tidak terbatas hanya bekerja membantu orang tua saja, 
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melainkan juga bekerja di sektor publik sebagai buruh upahan (Mulandar (ed.), 

1996).  
 

5.3.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Tenaga Kerja Terserap 

Berdasarkan uraian perhitungan hasil estimasi persamaan model regresi data 

panel dalam studi ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 

sebesar 0,480151 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu variabel pendidikan 

dalam studi ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tenaga kerja terserap 

sebesar 48,0151 %, sedangkan sisanya sebesar 0,519849 % diterangkan oleh variabel-

variabel selain variabel pada model dalam studi ini. Variabel pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap tenaga kerja terserap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2008-2012. Hasil estimasi persamaan regresi data panel yang 

diperoleh dalam studi ini adalah: 

Y2 = -27,69575 + 4,153067X2 ………………………...……………................... (5.7) 

Variabel bebas pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel terikat tingkat 

kemiskinan, setiap kenaikan 1 persen pada pendidikan maka akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 4,153067 %.  

Hasil studi ini mendukung studi yang dikemukakan oleh Duflo (2001) di 

mana kebijakan pendidikan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hubungan antara penyerapan tenaga 

kerja dengan tingkat pendidikan sangat signifikan. Dengan semakin meningkatnya 
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perkembangan ekonomi dunia dan perubahan struktur perekonomian maka kebutuhan 

akan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi  semakin besar.  

Varibel pendidikan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesempatan tenaga 

kerja, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten 

dan kota di Jawa Timur. Rendahnya penyerapan tenaga kerja terdidik dikarenakan 

rendahnya penerimaan lapangan kerja terhadap tenaga kerja terdidik yang memiiki 

tingkat pendidikan yang tinggi. Banyak industry yang meyerap banyak tenaga kerja 

di Jawa Timur masih mengandalkan lulusan SMA dan sederajat untuk menjadi 

pekerja. Hal tersebut dikarenakan sektor industri di Jawa Timur tidak berkenan untuk 

membayar upah yang tinggi yang diterima oleh pekerja yang mempunyai tingkat 

pendidikan yang lebih baik dengan alasan efisiensi.  

Ketidaksiapan industri untuk menerima tenaga kerja yang lebih baik tingkat 

pendidikannya menyebabkan banyak penduduk yang mapan secara pendidikan 

memilih untuk mencari pekerjaan di laur provinsi Jawa Timur. Sehingga banyak 

masyarakat yang lebih baik tingkat pendidikan memilih bekerja diluar Jawa Timur 

dan hal inilah yang menyebabkan rendahnya hubungan variabel pendidikan terhadap 

penyerapan tenga kerja di Jawa Timur. 

Selain hal tersebut, upah buruh yang setiap tahun mengalami kenaikan juga 

menyebabkan rendahnya pengaruh variabel pendidikan. Upah buruh yang setiap 

tahun mengalami kenaikan menjadi ancaman tersendiri pada sektor industri. Sehingga 

banyak dari sektor industry tersebut yang beralih ke padat modal daripada padat 

karya dengan alasan efisiensi biaya produksi. Sehingga dapat disimpulkan upah juga 
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menjadi faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan varibel 

pendidikan merupan variabel lain yang lebih kecil pengaruhnya terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. 

  

5.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap 

Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan pada uraian perhitungan hasil estimasi persamaan model regresi 

data panel dengan uji simultan dalam studi ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah sebesar 0,790069 yang memiliki arti bahwa variabel bebas 

yang terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap dalam studi 

ini mampu menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan sebesar 79,0069 %, 

sedangkan sisanya sebesar 0,209931 % diterangkan oleh variabel-variabel selain 

variabel pada model dalam studi ini. Variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja 

terserap berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Hasil estimasi persamaan 

Uji Simultan yang diperoleh dalam studi ini adalah: 

Y3 = 43.11426 - 2.413489Ŷ1  - 0.0000299Ŷ2 ……………….............................. (5.8) 

Variabel bebas pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel 

terikat tingkat kemiskinan, setiap kenaikan 1 persen pada pertumbuhan ekonomi 

maka akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,413489 %.  Sedangkan, 

Variabel bebas tenaga kerja terserap berpengaruh negatif terhadap variabel terikat 
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tingkat kemiskinan, setiap kenaikan 1 persen pada tenaga kerja terserap maka akan 

mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0, 0000299 %. Dengan demikian, walaupun 

tenaga kerja terserap mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan akan 

tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar karena nilainya mendekati 0% sehingga yang 

terjadi masih terdapat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.   

Hasil studi ini mendukung studi yang dikemukakan oleh studi 

Wongdesmiwati (2009) dan Hermanto siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007), 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan 

ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.  

Hasil studi ini mendukung studi Dollar dan Kraay (2001) yang dilakukan di 

92 negara mengatakan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat 20% termiskin naik 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti oleh 

peningkatan penyerapan tenaga kerja yang mana dengan meningkatnya produktivitas 

tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat meningkat. 

Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota memiliki tantangan di bidang sosial 

yaitu adanya kesenjangan sosial, kondisi sebagian masyarakat yang masih 

menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan tingginya 

pengangguran serta kualitas sumberdaya manusia yang masih belum siap bersaing di 

era global yang makin kompetitif (Perda Provinsi Jawa Timur No.1, 2009: 20). 
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Kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan 

yang akan memperburuk kualitas sumberdaya manusia dan rendahnya pertumbuhan 

ekonomi di sektor riil (Perda Provinsi Jawa Timur No.1, 2009: 20). Pengangguran 

dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil karena relatif rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan 

publik dan hilangnya kesempatan masyarakat miskin untuk meningkatkan serta 

memperbaiki taraf hidupnya, sehingga memperburuk kemiskinan dan meningkatkan 

kemiskinan yang sudah ada (Lukman, 2011). 

Kemudahan akses ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses 

masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa 

dibebani persyaratan yang menyulitkan (RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025). 

Peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin 

melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, seperti pendidikan dan kesehatan (RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025). 

Langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur, yaitu dijalankan program-program yang dilakukan pemerintah daerah 

antara lain: Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan 

(P2SLBK), Pro Poor Award, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Lomba 

Desa dan Kelurahan, Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa, Sistem Informasi 

Pemberdayaan Profil Desa dan Kelurahan, PKPKM (Bapemas Provinsi Jawa Timur, 

2011). Pengelolaan belanja modal pada APBD untuk mendorong pembangunan 

dengan bertumpu pada tiga komponen utama yaitu: percepatan perbaikan kualitas 
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sumberdaya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat 

meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi antar daerah, percepatan transformasi 

struktural melalui industrialisasi yang berbasis pada pertanian dan sumberdaya alam 

lainnya (Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur, 2011). 

Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yaitu melalui kebijakan : 

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, menjamin 

pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin, meningkatkan 

produktivitas, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pembangunan 

infrastruktur, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, percepatan pembangunan 

masyarakat pinggiran hutan, pengembangan kawasan petani. Implimentasi program 

pengentasan kemiskinan di Jawa Timur tingkat keberhasilannya dipengaruhi kualitas 

pengelolaan terhadap faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, 

standard an sasaran kebijakan, serta kondisi sosial politik, adanya peningkatan 

pendapatan perkapita, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penataan sistem 

birokrasi.    

Berdasarkan Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-

2012 Menurut rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan rata-rata Tingkat Kemiskinan 

seperti Tabel 5.16 halaman 112 menunjukkan dari 38 kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur terdapat 5 kabupaten/kota yang masuk di kuadran I yaitu kabupaten/kota 

yang memiliki hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
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kemiskinan. Kabupaten/kota tersebut antara lain : Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, 

Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Probolinggo. 

Tabel 5.17 
Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 Menurut 

rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan rata-rata Tingkat Kemiskinan 

Sumber : BPS Jawa Timur, Data diolah  

           Pertumbuhan 

Kemiskinan 

Pertumbuhan Tinggi Pertumbuhan Rendah 

Kemiskinan Tinggi  Kuadran I 
Kab. Bojonegoro 
Kab. Tuban 
Kab. Lamongan 
Kab. Gresik 
Kota Probolinggo 

Kuadran III 
Kab. Pacitan 
Kab. Trenggalek  
Kab. Kediri 
Kab. Bondowoso 
Kab. Situbondo 
Kab. Probolinggo 
Kab. Nganjuk  
Kab. Madiun 
Kab. Ngawi 
Kab. Bangkalan 
Kab. Sampang 
Kab. Pamekasan 
Kab. Sumenep 

Kemiskinan Rendah Kuadran II 
Kab. Tulungagung 
Kab. Malang  
Kab. Jember 
Kab. Banyuwangi 
Kab, Pasuruan  
Kab. Mojokerto 
Kab. Jombang  
Kota Blitar 
Kota Malang 
Kota Mojokerto 
Kota Madiun 
Kota Surabaya 
Kota Batu 

Kuadran IV 
Kab. Ponorogo 
Kab. Blitar 
Kab. Lumajang 
Kab. Sidoarjo 
Kab. Magetan 
Kota Kediri 
Kota Pasuruan 
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Hasil analisis Tabel 5.17 halaman 115, menunjukkan terdapat 13 daerah 

kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kuadran II, yaitu daerah yang memiliki 

tingkat kemiskinan rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Kabupaten/kota 

tersebut antara lain : Kab. Tulungagung, Kab. Malang,  Kab. Jember, Kab. 

Banyuwangi, Kab, Pasuruan,  Kab. Mojokerto, Kab. Jombang,  Kota Blitar, Kota 

Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu. 

 Kabupaten/kota pada kategori kuadran IV terdiri dari 7 daerah. 

Kabupaten/kota pada kategori ini memiliki tingkat kemiskinan rendah dan 

pertumbuhan ekonomi rendah. Daerah pada kuadran ini memiliki pola hubungan 

yang negatif antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/kota 

diantaranya adalah  Kab. Ponorogo, Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Sidoarjo, Kab. 

Magetan, Kota Kediri dan Kota Pasuruan. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

lebih banyak berada pada kuadran II dan III (masing-masing 13 kabupaten/kota) yang 

mengindikasikan berada pada tingkat kemiskinan tinggi dan rendahnya pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan hasil studi ini dapat ditentukan dasar kebijakan yang 

digunakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

yaitu dengan strategi pro-poor growth. Konsep pro poor growth yang terbukti secara 

statistik, namun pada tataran empiris kebijakan ekonomi tersebut belum memberikan 

kontribusi yang besar terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan 

karena mayoritas penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagian besar 

diantaranya merupakan pekerja yang berketerampilan rendah dan tingkat pendidikan 

lulusan SD atau lebih rendah.  
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