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Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 

Model prediksi variabel makro untuk mengetahui kerentanan daerah di 

Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan terlebih dahulu mencari metode terbaik. 

Proses pencarian metode terbaik dilakukan dengan cara data di plot ke grafik, 

selanjutnya memilih metode sesuai dengan pola data dan hasil dari prediksi 

divalidasi untuk mengetahui nilai galat. Metode prediksi terbaik adalah metode 

yang menghasilkan nilai galat terkecil kemudian diimplementasikan pada studi 

kasus yang ada. 

Sampel validasi hasil prediksi menggunakan MAPE, MSE, dan MAD  untuk 

metode Linear Trend (LT) dan Double Exponential Smoothing (DES) pada salah 

satu wilayah (Kabupaten Magelang) di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada 

Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Validasi Hasil Prediksi 

Indikator* 
Linear Trend Double Exponential Smoothing 

MAPE MSE MAD MAPE MSE MAD 

C1 0.692 1.088 0.680 0.112 0.002 0.112 

C2 8.158 70.66 5.493 0.161 0.018 0.106 

C3 13.64 145.2 9.429 0.236 0.044 0.164 

C4 41.45 95.90 6.767 0.526 0.025 0.103 

C5 3.912 7.978 2.543 0.051 0.002 0.033 

*C1= Angka Partisipasi Sekolah 7-12, C2= Angka Partisipasi Sekolah 12-15, C3= Persentase 

Penduduk Bekerja di Sektor Informal, C4= Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal, C5= 

Persentase Pengguna Kontrasepsi  

 

Berdasarkan Tabel 4.1, validasi metode DES menghasilkan nilai galat untuk 

MAPE, MSE, dan MAD kurang dari 1 sedangkan metode LT menghasilkan nilai 

galat rata-rata lebih dari 1. Melalui validasi hasil prediksi ini dapat dibuktikan 

bahwa metode DES lebih baik dari pada metode LT dalam melakukan prediksi 

data dengan pola tren. Maka dalam penelitian ini mengimplementasikan metode 

DES untuk melakukan prediksi. Pemilihan nilai konstanta (α dan β) pada metode 

DES dicari dengan pendekatan trial and error untuk mendapatkan nilai konstanta 

yang optimal. Pemilihan nilai konstanta yang optimal pada setiap kasus berbeda-

beda tergantung pada data. Dari hasil uji coba prediksi, jika nilai α (alpa) semakin 

besar atau mendekati angka 1 dan nilai β (beta) semakin kecil atau mendekati 

angka 0 maka nilai galat yang dihasilkan akan semakin besar. Tetapi jika 

pencarian nilai α (alpa) dan β (beta) dilakukan sebaliknya maka akan 

menghasilkan nilai galat yang kecil. Dan pada penelitian ini, didapat nilai optimal 

untuk α = 0.01 dan β = 0.9 untuk model prediksi menggunakan metode DES.
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Pseudocode menggunakan metode DES dengan pemisalan data aktual (Y) 

dan banyaknya data (n) sebagai berikut. 

 

 
 

Sampel hasil prediksi menggunakan metode DES dengan periode data aktual 

dari 2005-2012 pada salah satu wilayah (Kabupaten Magelang) di Provinsi Jawa 

Tengah ditunjukkan Tabel 4.2. Prediksi hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) periode 

ke depan yaitu tahun 2013 dan 2014, karena jika nilai tren pada data aktual 

terakhir bernilai negatif maka nilai prediksi akan cenderung menurun, sedangkan 

jika nilai tren pada data aktual terakhir bernilai positif maka nilai prediksi akan 

cenderung naik. Selain itu, jika melihat pergerakan data dalam deret data aktual, 

menunjukkan adanya pergerakan naik-turun pada hampir setiap periode data. 

 

Tabel 4.2 Prediksi dengan Double Exponential Smoothing  

Periode (Tahun) Indikator* 

C1 C2 C3 C4 C5 

Data Aktual 

2005 98.76 93.44 71.09 19.51 70.05 

2006 99.65 81.73 74.52 15.12 71.40 

2007 98.36 79.58 83.01 15.33 63.51 

2008 98.64 78.83 84.21 10.54 65.94 

2009 98.32 54.61 52.78 41.48 61.98 

2010 96.24 71.19 78.91 18.31 60.67 

Langkah 1 : menentukan pemulus (S) dan tren (b) untuk periode ke dua 

 

S2Y2;  

b2((Y2-Y1)+(Y3-Y2)+ (Y4-Y3))/3;  

 

Langkah 2 : menentukan  pemulus (S) dan tren (b) untuk periode ke tiga 

hingga periode ke n  

 

n=count(Y);  

for(i=3; i<n; i++) 

{ 

Siα*Yi+(1- α)*(Si-1 + bi-1);  

biβ*(Si - Si-1)+(1- β)*bi-1; 

}  

 

Langkah 3 : prediksi sebanyak m periode 

 

Fi+mSi + m*(bi); 
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2011 98.38 79.33 64.77 8.87 66.77 

2012 100.00 62.93 95.58 8.35 64.22 

Data Prediksi 

2013 100.00 59.26 99.33 6.66 63.39 

2014 100.00 55.45 100.00 4.99 62.54 

*C1= Angka Partisipasi Sekolah 7-12, C2= Angka Partisipasi Sekolah 12-15, C3= 

Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Informal, C4= Persentase Penduduk Bekerja di 

Sektor Formal, C5= Persentase Pengguna Kontrasepsi 

 

Dengan memprediksi data 5 (lima) variabel makro penyebab kemiskinan 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode mendatang, akan 

diketahui jika terjadi kenaikan atau penurunan persentase angka partisipasi 

sekolah, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal dan sektor formal, 

serta persentase pengguna kontrasepsi. Rentannya suatu wilayah terhadap 

kemiskinan pada periode mendatang akan terjadi bila persentase 5 (lima) variabel 

makro menunjukkan penurunan. Jika persentase data variabel makro 

menunjukkan penurunan artinya partisipasi penduduk yang tercatat pada bidang 

yang sesuai dengan variabel tersebut berkurang, misalnya berkurangnya penduduk 

yang berpartisipasi di sekolah, berkurangnya penduduk yang bekerja di sektor 

informal maupun formal, dan berkurangnya penduduk pengguna kontrasepsi. 

Visualisasi dalam bentuk grafik yang menunjukkan kenaikan atau 

penurunan data hasil prediksi 5 (lima) variabel makro dengan sampel Kabupaten 

Magelang sebagai wilayah yang rentan untuk hasil dari model prediksi periode 

pertama dan kedua, ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

 
*C1= Angka Partisipasi Sekolah 7-12, C2= Angka Partisipasi Sekolah 12-15, C3= Persentase 

Penduduk Bekerja di Sektor Informal, C4= Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal, C5= 

Persentase Pengguna Kontrasepsi 
Gambar 4.1 Visualisasi Hasil Prediksi 
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Penyelesaian masalah untuk menentukan kerentanan daerah setelah 

memprediksi data variabel makro penyebab kemiskinan wilayah dapat 

menggunakan metode Fuzzy MCDM (FMCDM), dimana data hasil prediksi pada 

setiap periodenya dievaluasi menggunakan metode ini dengan tahapan pertama 

yaitu membuat representasi masalah untuk setiap alternatif tujuan (A) dengan 

sejumlah kriteria (C). Alternatif tujuan yaitu A={A1,A2,A3,…,A35} yang secara 

berturut-turut dinyatakan A1=Kabupaten Cilacap, A2=Kabupaten Banyumas, 

A3=Kabupaten Purbalingga,…, A35=Kota Tegal dan kriteria keputusan yaitu 

C={C1,C2,C3,C4,C5} yang secara berturut-turut dinyatakan C1=angka partisipasi 

sekolah 7-12 tahun, C2=angka partisipasi sekolah 12-15 tahun, C3=persentase 

penduduk bekerja di sektor informal, C4=persentase penduduk bekerja di sektor 

formal, C5=persentase penduduk pengguna kontrasepsi. Tahapan kedua yaitu 

mengevaluasi himpunan fuzzy dari alternatif-alternatif keputusan (rating 

kepentingan dan derajat kecocokan). Dan yang terakhir melakukan seleksi 

terhadap setiap alternatif dengan mencari nilai integral (lihat bagian 3.6). 

Model prediksi ditentukan untuk memvisualisasikan 5 (lima) daerah rentan 

miskin di Provinsi Jawa Tengah. Kerentanan daerah dilihat dari terjadinya 

penurunan pada hampir semua variabel makro yang diprediksi pada periode 

mendatang, terutama pada variabel Angka Partisipasi Sekolah 12-15 tahun, 

Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Informal dan Sektor Formal. Karena 

faktor pendidikan dan pekerjaan berpengaruh terhadap produktivitas seseorang. 

Jika produktivitas meningkat maka diasumsikan pendapatan meningkat. 

Visualisasi hasil model prediksi untuk menentukan kerentanan daerah 

dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang 

sedemikian banyak dan berseri dikelola dengan 3 tahap yaitu: tahap masukan data, 

tahap proses data, dan tahap luaran data. Pada tahap masukan data, dilakukan 

dengan memasukkan data ke basis data MySQL, pada tahap proses data dilakukan 

pengambilan data dari basis data MySQL untuk variabel persentase angka 

partisipasi sekolah 7-12 tahun, persentase angka partisipasi sekolah 12-15 tahun, 

persentase penduduk bekerja di sektor informal, persentase penduduk bekerja di 

sektor formal, dan persentase penduduk pengguna kontrasepsi berdasarkan 

Kabupaten/Kota. Dan pada tahap luaran, memberikan hasil berupa 

Kabupaten/Kota rentan miskin dengan wilayah berwarna merah, Kabupaten/Kota 

cukup rentan miskin dengan wilayah berwarna kuning, dan Kabupaten/Kota tidak 

rentan miskin dengan wilayah berwarna hijau di Provinsi Jawa Tengah.  

Hasil dari model prediksi untuk daerah rentan pada periode pertama (2013) 

adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal seperti visualisasi peta Provinsi Jawa 

Tengah yang ditunjukkan Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Visualisasi Wilayah Rentan Miskin tahun 2013 

 

Hasil dari model prediksi untuk periode ke dua (2014), lima daerah yang 

rentan miskin adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pemalang seperti yang ditunjukkan 

Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Visualisasi Wilayah Rentan Miskin tahun 2014 
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Dari hasil model prediksi periode pertama (2013) dan periode kedua (2014), 

terjadinya kerentanan kemiskinan karena data angka partisipasi sekolah usia 12-

15 tahun (C2), penduduk bekerja di sektor informal (C3), persentase penduduk 

bekerja di sektor formal (C4), dan persentase penduduk pengguna kontrasepsi 

(C5) menunjukkan penurunan pada setiap periode prediksi. Walaupun angka 

partisipasi sekolah 7-12 tahun (C1) di Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Semarang 

menunjukkan kenaikan, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kerentanan 

di wilayah-wilayah tersebut. Kerentanan yang terjadi dipengaruhi oleh 

menurunnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dan berkurangnya penduduk yang bekerja di sektor informal dan formal, karena 

tingkat pendidikan dapat mendorong tingkat produktivitas kerja untuk 

menghasilkan pendapatan. Hal inilah yang mengakibatkan persentase penduduk 

yang memiliki pendapatan tetap menurun. 

Pengujian model prediksi variabel makro untuk menentukan kerentanan 

daerah menggunakan kombinasi metode DES dan FMCDM dilakukan 

perbandingan dengan hasil laporan dari Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-

2013. Hasil laporan dari TKPKD menyebutkan bahwa wilayah yang memiliki 

tingkat kemiskinan di atas angka Provinsi (wilayah berwarna merah) adalah 

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten 

Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, 

Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kabupaten 

Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk 

wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional di bawah angka 

Provinsi (wilayah berwarna kuning) adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, 

Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kota 

Surakarta. Wilayah yang berwarna merah merupakan distribusi persentase 

penduduk miskin yang tinggi dan wilayah yang berwarna kuning merupakan 

distribusi persentase penduduk miskin yang cukup tinggi (Gambar 4.4). 

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (TKPKD Jawa 

Tengah, 2011). 
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Gambar 4.4 Persebaran Persentase Penduduk Miskin (TKPKD Jateng, 2010) 

 

Hasil laporan TKPKD menyebutkan Kabupaten Semarang dan Kabupaten 

Tegal merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah angka 

nasional (wilayah berwarna hijau). Sedangkan hasil model prediksi pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang dan Kabupaten Tegal 

adalah wilayah rentan miskin. Hal ini terjadi karena data variabel makro yang 

diprediksi yaitu angka partisipasi sekolah 12-15 tahun (C2), penduduk bekerja di 

sektor informal (C3), persentase penduduk bekerja di sektor formal (C4), dan 

persentase penduduk pengguna kontrasepsi (C5) menunjukkan penurunan di 

kedua wilayah tersebut sebesar ± 2.20 persen pada masing-masing variabel 

makro. Selain itu, terjadi anomali data  pada variabel persentase penduduk yang 

bekerja di sektor formal untuk Kabupaten Tegal yaitu pada periode ke 5 (2009) 

dimana data pada periode ke 4 (2008) yaitu 37.29, periode ke 5 (2009) yaitu 3.66 

dan periode ke 6 (2010) yaitu 37.89, karena pada penelitian ini menggunakan data 

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

Jika hasil dari model prediksi variabel makro menunjukkan penurunan 

persentase, maka suatu wilayah akan menjadi semakin rentan. Variabel yang 

paling berpengaruh terhadap kerentanan daerah adalah persentase penduduk yang 

mendapat akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (angka partisipasi sekolah 

12-15 tahun) dan penduduk bekerja di sektor formal. Jika seseorang memiliki 

produktivitas kerja tinggi maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita 

per bulan. 


