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Bab 1 

Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang kompleks, bukan hanya 

diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang 

atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin 

(GAPRI, 2003). Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman 

tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana penyebab kemiskinan 

dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. 

Permasalahan kemiskinan di suatu negara perlu menjadi perhatian khusus 

bagi pemerintah, karena menjadi salah satu target kebijakan pembangunan 

(GAPRI, 2003). Pemberantasan kemiskinan telah menjadi tantangan utama 

pembangunan dewasa ini, karena hakikat pembangunan ekonomi bukan terletak 

pada pendapatan yang dihasilkan suatu wilayah, tetapi pada peningkatan kualitas 

hidup penduduk. Kemiskinan dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah 

lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. 

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan dapat diukur berdasarkan perubahan 

pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).  

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal pada suatu negara, misalnya 

di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Upaya menurunkan tingkat 

kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an di antaranya melalui program 

Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya 

tersebut mengalami tahap jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang berarti 

upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah 

orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Di samping itu kecenderungan 

ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar 

kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). 

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya penanggulangan terhadap 

kemiskinan pada suatu wilayah adalah kurangnya informasi terhadap persebaran 

penduduk miskin dalam suatu wilayah tertentu. Hasil studi yang dilakukan 

Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2011 tentang kemiskinan spasial 

perkotaan serta hubungan antara perencanaan tata ruang kota dan upaya 

penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa pemahaman para pemangku 

kepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengenai 

hubungan antara unsur perencanaan spasial dan upaya penanggulangan 

kemiskinan masih terbatas. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan masih 
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cenderung menitikberatkan pendekatan programatis dan berpijak pada mata 

anggaran, dan belum secara langsung menyentuh perencanaan spasial kota 

(SMERU, 2012). 

Data persebaran jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kepulauan 

di Indonesia berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 

September 2013, tercatat persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di pulau 

Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24.24 persen, sementara persentase penduduk 

miskin terendah di pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6.66 persen. Jika dilihat dari 

jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di pulau Jawa (15,54 

juta orang) sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di pulau 

Kalimantan (0,97 juta orang), seperti yang ditunjukkan Tabel 1.1 (BPS, 2014). 

 

Tabel 1.1 Kemiskinan Menurut Kepulauan di Indonesia, September 2013 

No Pulau 
Jumlah Penduduk Miskin 

(000) 

Persentase Penduduk Miskin 

(%) 

1 Sumatera 6,190.06 11.53 

2 Jawa 15,546.94 10.98 

3 Bali dan Nusa Tenggara 1,998.12 14.49 

4 Kalimantan 978.72 6.66 

5 Sulawesi 2,139.58 11.75 

6 Maluku dan Papua 1,700.55 24.24 

 Indonesia 28,553.97 11.47 

Sumber: Diolah dari data SUSENAS September 2013 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pulau Jawa memiliki jumlah penduduk 

miskin yang paling banyak jika dibandingkan dengan pulau yang lainnya di 

Indonesia. Sehingga pulau Jawa dapat menjadi salah satu fokus wilayah 

penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah. Di pulau Jawa Terdapat 6 (enam) 

Provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, dan Banten. Data jumlah dan persentase penduduk miskin pada ke 6 

(enam) provinsi tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2 yang merupakan 

ringkasan dari jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi pada 

September 2013 sebagai berikut. 

 

Tabel 1.2 Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Jawa, September 2013 

No Provinsi 
Jumlah Penduduk Miskin 

(000) 

Persentase Penduduk Miskin 

(%) 

1 DKI Jakarta 375.70 3.72 

2 Jawa Barat 4,382.65 9.61 

3 Jawa Tengah 4,704.87 14.44 

4 DI Yogyakarta 535.19 15.03 

5 Jawa Timur 4,865.82 12.73 

6 Banten 682.71 5.89 

 Indonesia 28,553.97 11.47 

Sumber: Diolah dari data SUSENAS September 2013 
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Data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 1996-

1999 meningkat sebesar 2.338 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 6.418 

juta orang pada tahun 1996 menjadi 8.755 juta orang pada tahun 1999. Persentase 

penduduk miskin meningkat dari 21.61 persen menjadi 28.46 persen pada periode 

yang sama. Pada periode tahun 2002-2005 jumlah penduduk miskin cenderung 

menurun dari 7.308 juta orang pada tahun 2002 menjadi 6.534 juta orang pada 

Februari 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin 

dari 23.06 persen pada tahun 2002 menjadi 20.49 persen pada Februari 2005. Pada 

tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu dari 6.534 juta orang 

(20.49 persen) pada Februari 2005 menjadi 7.101 juta orang (22.19 persen) pada 

Maret 2006. Peningkatan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari Februari 

2005 ke Maret 2006 disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada 

1 September 2005, yang kemudian memicu kenaikan harga barang kebutuhan 

lainnya. Namun mulai tahun 2007 sampai tahun 2013 jumlah maupun persentase 

penduduk miskin kembali mengalami kecenderungan menurun (BPS Jateng, 

2014). 

Grafik jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari 

tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

 
Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 1996-2013 (BPS 

Jateng, 2014) 

 

Meskipun persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 

kecenderungan menurun, tetapi Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-2 

sebagai provinsi termiskin dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,704,870 

orang setelah Jawa Timur (4,865,820 orang) di pulau Jawa dan Indonesia (BPS, 

2014). Pada hakikatnya, penduduk atau rumah tangga miskin memiliki peluang 

yang berbeda untuk menjadi miskin. Chaudhuri (2003) menyatakan bahwa 
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kemiskinan merupakan fenomena stokastik dan tingkat kemiskinan rumah tangga 

saat ini belum tentu menjadi sebuah panduan yang baik mengenai kemiskinan 

rumah tangga pada masa yang akan datang. Fenomema stokastik dalam 

kemiskinan mengandung arti bahwa setiap penduduk ataupun rumah tangga 

memiliki kemungkinan atau peluang menjadi miskin, sehingga rumah tangga yang 

miskin saat ini dapat berasal dari rumah tangga miskin atau juga berasal dari 

rumah tangga tidak miskin pada periode sebelumnya. 

Faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi 

miskin tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, tetapi juga menyangkut pangan, 

sandang, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, fasilitas tempat tinggal dan 

lainnya (SMERU, 2002). Secara makro, faktor penyebab kemiskinan dapat 

menjadi sebuah profil kerentanan kemiskinan di suatu wilayah. Untuk mendukung 

strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah, perlunya 

menciptakan pemantauan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dengan 

perencanaan pembangunan dengan memungkinkan pengambilan kebijakan untuk 

mendukung masyarakat miskin agar memiliki peluang untuk terus menerus 

memperbaiki kehidupannya sehingga bebas dari kondisi yang rentan, dalam 

jangka pendek misalnya dengan menyediakan data dan informasi persebaran 

kemiskinan berbasis spasial atau melakukan prediksi kerentanan daerah untuk 

periode yang akan datang agar program bantuan dari pemerintah dapat disalurkan 

tepat pada sasaran.  

Memprediksi kerentanan daerah dengan memberikan informasi yang akurat 

dapat mengantisipasi dan membantu penanggulangan kemiskinan di wilayah Jawa 

Tengah. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan dengan mengukur kerentanan kemiskinan. 

Pengukuran kerentanan kemiskinan tidak sama dengan pengukuran kemiskinan. 

Dercon (2002), memaparkan bahwa dalam konteks strategi resiko, pengukuran 

kerentanan kemiskinan merupakan pengukuran ex ante, yaitu pengukuran 

terhadap sesuatu yang belum terjadi, sehingga strategi yang disusun diharapkan 

dapat mencegah terjadinya kemiskinan. Sementara itu, pengukuran kemiskinan 

merupakan pengukuran ex post, yaitu pengukuran terhadap sesuatu yang telah 

terjadi, sehingga strategi yang disusun hanya bertujuan untuk mengurangi dampak 

kemiskinan. Dan Chaudhuri (2003) juga menekankan dibutuhkannya pengukuran 

kerentanan kemiskinan tidak hanya karena kerentanan adalah sebuah dimensi 

yang tidak dapat dipisahkan dari kesejateraan, tetapi juga karena pengukuran ini 

memiliki fungsi penting, yaitu menginformasikan rancangan strategi ke depan 

(forward-looking) penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, analisis 

dinamika kemiskinan serta pengukuran kerentanan kemiskinan perlu dilakukan. 

Dalam melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan pada periode 

yang akan datang di Jawa Tengah sangat tergantung pada ketepatan 
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mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin dan area miskin, yaitu perlu 

diketahui tingkat kerentanan kemiskinan daerah pada periode yang akan datang 

melalui profil kemiskinan atau peninjauan kemiskinan secara makro. Sebuah 

profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonomi, sosial budaya, dan 

demografi. Penggunaan terpenting dari profil kemiskinan adalah untuk 

mendukung usaha-usaha bagi penentuan sasaran sumber daya pembangunan 

terhadap wilayah miskin yang bertujuan menurunkan kemiskinan secara makro 

melalui sasaran wilayah geografis (BPS, 2008). Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk penanggulangan kemiskinan adalah memprediksi kerentanan 

daerah dengan memodelkan data variabel makro sebagai faktor penyebab 

kemiskinan. 

Dalam kurun waktu tertentu tingkat kemiskinan wilayah di Provinsi Jawa 

Tengah memiliki kecenderungan naik ataupun turun (lihat Gambar 1.1) yang 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Suatu kejadian yang terjadi pada kurun 

waktu tertentu dapat direkam dalam bentuk numerik deret waktu (Raharja, 

Angraeni, dan Vinarti, 2010). Deret waktu atau time series digunakan untuk 

memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Dalam memprediksi 

data variabel makro dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan time series 

yang meliputi proyeksi nilai-nilai yang akan datang dari variabel yang sepenuhnya 

didasarkan pada observasi masa lalu dan masa kini dari variabel tersebut (Hakim, 

2001). Metode prediksi untuk deret data yang memiliki kecenderungan (tren) 

seperti kerentanan kemiskinan di Jawa Tengah adalah double exponential 

smoothing (NIST, 2003).  

Menentukan kerentanan daerah tidak cukup hanya dengan memprediksi data 

variabel makro sebagai faktor penyebab kemiskinan, tetapi perlu juga diketahui 

daerah mana saja yang paling rentan miskin di masa yang akan datang. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kerentanan daerah pada 

masa yang akan datang adalah dengan metode Fuzzy MCDM. Metode Fuzzy 

MCDM akan memetakan sejumlah masukan untuk menjadi suatu luaran yang 

tepat (Kahar dan Fitri, 2011). Sehingga data hasil prediksi variabel makro dapat 

secara tepat dipetakan menjadi suatu luaran data daerah rentan pada periode yang 

akan datang. 

Visualisasi kerentanan daerah dilakukan dengan menggunakan teknologi 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Karena Akinyemi (2010) menjelaskan 

bahwa dalam menilai kemiskinan secara kewilayahan dapat menggunakan 

kerangka spasial berbasis SIG. Selain itu, dengan adanya SIG dapat membantu 

para pengambil kebijakan sebagai stakeholders dalam melaksanakan strategi 

penanggulangan kemiskinan melalui sasaran wilayah geografis dengan 

mendistribusikan program bantuan tepat sasaran (Hidayat, 2008). 
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Menganalisa permasalahan yang telah disampaikan, maka penelitian ini 

akan membuat model prediksi variabel makro yaitu data pendidikan (angka 

partisipasi sekolah 7-12 tahun dan angka partisipasi sekolah 12-15 tahun), data 

status bekerja (persentase penduduk bekerja di sektor informal dan persentase 

penduduk bekerja di sektor formal), dan data kesehatan (persentase penduduk 

pengguna kontrasepsi) sebagai faktor penyebab kemiskinan wilayah pada 29 

Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan kombinasi metode 

Double Exponential Smoothing dan Fuzzy MCDM. Model prediksi variabel 

makro bertujuan memberikan informasi kerentanan kemiskinan melalui sasaran 

wilayah geografis kepada stakeholder dengan mengetahui jika suatu wilayah 

memiliki persentase masing-masing variabel makro rendah maka tingkat 

kerentanan tinggi. Dan juga diharapkan model prediksi variabel makro dapat 

memberikan kontribusi untuk membantu pengambilan keputusan tepat sasaran 

dengan memanfaatkan SIG sebagai visualisasi informasi kerentanan daerah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membuat suatu model prediksi variabel makro 

untuk menentukan kerentanan daerah yang akan miskin pada periode mendatang 

menggunakan kombinasi metode Double Exponential Smoothing dan Fuzzy 

MCDM untuk 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode Double 

Exponential Smoothing digunakan untuk memprediksi data variabel makro yaitu 

data pendidikan (angka partisipasi sekolah 7-12 tahun dan angka partisipasi 

sekolah 12-15 tahun), data status bekerja (persentase penduduk bekerja di sektor 

informal dan persentase penduduk bekerja di sektor formal), dan data kesehatan 

(persentase penduduk pengguna kontrasepsi). Selanjutnya data variabel makro 

hasil prediksi akan dievaluasi dengan menggunakan metode Fuzzy MCDM untuk 

menentukan daerah yang rentan miskin pada masa yang akan datang. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang akan dicapai dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Untuk membuat sebuah model prediksi variabel makro dalam menentukan 

kerentanan daerah pada masa yang akan datang berdasarkan data variabel 

makro yaitu data pendidikan (angka partisipasi sekolah 7-12 tahun dan angka 

partisipasi sekolah 12-15 tahun), data status bekerja (persentase penduduk 

bekerja di sektor informal dan persentase penduduk bekerja di sektor formal), 

dan data kesehatan (persentase penduduk pengguna kontrasepsi) di Provinsi 

Jawa Tengah. 
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 Untuk mengetahui kerentanan daerah pada masa yang akan datang menurut 

sumber data yang ada melalui visualisasi hasil dari model prediksi yang dibuat 

dengan memanfaatkan teknologi berbasis SIG. 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi terhadap 

beberapa bidang sebagai berikut: 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan prediksi tentang kerentanan daerah 

dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dalam pengambilan kebijakan terhadap penanggulangan 

kemiskinan wilayah. Selain itu, dapat menjadi ilmu terapan dari pengembangan 

teknologi informasi. 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

perencanaan tata ruang dan wilayah dalam melakukan perencanaan 

pembangunan, karena terkait dengan perencanaan spasial suatu wilayah dan 

persebaran kemiskinan dalam suatu wilayah sebagai bentuk dari solusi untuk 

mengintegrasikan aspek penanggulangan kemiskinan spasial suatu daerah 

dengan perancanaan pembangunan spasial. 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dibidang 

penerapan teknologi berbasis SIG yaitu dengan menyediakan visualisasi 

informasi geografis kerentanan daerah sehingga membantu pengambil 

keputusan dalam perencanaan spasial pembangunan suatu wilayah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini diberikan pembatasan masalah agar terfokus pada topik yang 

diteliti, yaitu: 

 Membuat model prediksi variabel makro yaitu: data pendidikan (angka 

partisipasi sekolah 7-12 tahun dan angka partisipasi sekolah 12-15 tahun), data 

status bekerja (persentase penduduk bekerja di sektor informal dan persentase 

penduduk bekerja di sektor formal), dan data kesehatan (persentase penduduk 

pengguna kontrasepsi). 

 Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 

digunakan sebanyak 8 (delapan) periode dalam bentuk series tahunan dari 

2005-2012 

 Model prediksi variabel makro yang dibuat untuk menentukan kerentanan 

daerah menggunakan kombinasi metode Double Exponential Smoothing dan 

Fuzzy MCDM. 

 Visualisasi informasi geografis kerentanan daerah menggunakan peta 

administratif wilayah Jawa Tengah per Kabupaten/Kota dengan memanfaat 

teknologi berbasis SIG. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1. Pendahuluan 

Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, batasan masalah atau ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

 

Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Tinjauan pustaka memuat penjelasan ringkas tentang teori/metode/praktek-

praktek yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang relevan 

dengan topik. Sedangkan landasan teori memuat teori-teori yang relevan 

dengan topik. 

 

Bab 3. Metodologi Penelitian dan Percobaan Pendahuluan 

Memuat uraian tentang bagaimana tahapan/proses yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 1. Identifikasi Data Variabel Makro; 2. Pembuatan 

Model Prediksi; dan 3. Representasi Informasi Geografis. 

 

Bab 4. Hasil dan Pembahasan 

Memuat hasil penelitian dan pembahasannya yang tidak dipecah menjadi 

subbab tetapi menjadi satu kesatuan hasil dan pembahasan. 

 

Bab 5. Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan dibuat dari hasil pembahasan sedangkan saran berdasarkan 

pengalaman dan pertimbangan penulis untuk pengembangan selanjutnya. 


