
1 

 

ANALISIS PENGARUH SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI 

PENGOLAHAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 

 

Agus Setyawan
1
, Rina Indiastuti

 2
, dan  Tati S. Joesron

3
 

1
 Mahasiswa,  MET -  Universitas Padjajaran 

2,3 
Dosen Pengajar,  MET - Universitas Padjajaran 

 

ABSTRACT 

Poverty is a fundamental issue that became the center of attention of the government in any country. In 

nearly all developing countries, living standards of mainly its inhabitants tending to very low, one of which 

eventuate in very low income levels or poverty. One of the problems of development in Central Java is slow 

declining poverty caused by lack of access to education, health, employment and capital. The other problems are 

ineffective agricultural productivity, poor farmers ' livelihoods and the lack of control over the function shifting 

of agricultural land into non agricultural land. This research was conducted to find the linkages between the 

agricultural sector, manufacturing sector, economic growth, education and population growth towards poverty 

in Central Java. Both descriptive and econometrics analysis have done through fixed effect approach on panel 

data of 35 regencies/cities in Central Java, from 2003 to 2010. Results showed evidence that manufacturing 

sector, economic growth and population growth have significant influences in lowering poverty. On the other 

side, agricultural sector and education have not been proven to be able to reduce poverty effectively. Therefore, 

the government needs to take the policy of agricultural modernization through development of agricultural 

technology, provision of materials and the means of production, as well as providing market for the agricultural 

products. Economic development based on SME’s and labor-intensive industries need to be encouraged, to 

provide more job opportunities. The government also needs to ensure that high economic growth can reach out 

to all classes of society. Granting of applicative skills needs to be improved, so the graduates are ready to 

entering the workforce. Government policy that sets compulsory nine years need to be maintained or even can be 

enhanced into twelve years. Education facilities should be widely distributed evenly, so they can be accessed by 

all levels of society. We also need to develop technologies that can increase labor productivity. Moreover, 

population growth that usually occur in poor families still need to be controlled. 
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I. Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah 

di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagaian besar 

penduduknya cenderung sangat rendah, tidak hanya jika dibandingkan dengan standar hidup orang-

orang di negara kaya, namun juga dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang 

rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau 

kemiskinan (Todaro, 2004). 

Salah satu permasalahan pembangunan di Jawa Tengah adalah lambatnya penurunan angka 

kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja 

dan permodalan. Masalah lainnya adalah belum optimalnya produktivitas pertanian, rendahnya 

kesejahteraan masyarakat petani serta kurangnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian (Bappeda Jateng, 2012). Masalah kemiskinan di Jawa Tengah juga menjadi isu 
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penting sebagaimana tersurat dalam visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RPJMD 

2008-2013, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera”. 

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang 

positif. Hal ini terlihat dari jumlah maupun persentase penduduk miskin yang mengalami pola yang 

menurun. Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Bila dibandingkan dengan provinsi 

lain yang ada di Pulau Jawa khususnya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah 

penduduk miskin yang sangat tinggi. Grafik 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa 

dari tahun 2003-2010. Bahkan jika dilihat dari persentase, Jawa Tengah hampir selalu menjadi 

provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin menurut 

provinsi di Pulau Jawa Tahun 2003-2010 dapat dilihat pada Grafik 2. 

 
Grafik 1. Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 

Tahun 2003-2010 (ribu orang) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah. 

 
Grafik 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 

Tahun 2003-2010 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah. 

Salah satu misi yang dicanangkan dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 adalah melaksanakan 

pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM dan industri padat karya 
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(Bappeda Jateng, 2012). Dengan demikian, sektor pertanian dan industri masih menjadi basis 

perencanaan perekonomian ekonomi di Jawa Tengah. 

Perkembangan sektor pertanian maupun industri pengolahan dapat dilihat salah satunya melalui 

pangsa kedua sektor tersebut pada PDRB. Pangsa sektor pertanian di Jawa Tengah cenderung 

menurun, khususnya pada periode 2003-2010. Pada 2003, sektor pertanian masih mampu 

menyumbang 21,03% dari PDRB. Setelah sempat mengalami sedikit kenaikan pada 2004, angka 

tersebut terus menurun hingga 2010 hanya menyumbang 18,69%. Grafik 3 memperlihatkan 

perkembangan pangsa sektor pertanian pada PDRB Jawa Tengah selama 2003-2010. 

 
Grafik 3. Pangsa Sektor Pertanian pada PDRB Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 (persen) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 

Perkembangan sektor industri pengolahan di Jawa Tengah sedikit berbeda dengan sektor 

pertanian. Jika sektor pertanian cenderung menurun, di sisi lain sektor industri pengolahan justru 

mengalami tren kenaikan, meskipun terjadi fluktuasi. Pada 2003, sektor industri pengolahan 

menyumbang 32,01% dari total PDRB. Setelah mengalami fluktuasi naik turun, angka ini mampu 

mencapai 32,83% pada 2010. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa sektor industri pengolahan 

telah menggeser peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang berkaitan dengan 

peralihan struktur perekonomian masyarakat Jawa Tengah dari orientasi pada sektor primer 

(pertanian) kepada orientasi sektor sekunder (industri). Perkembangan pangsa sektor industri 

pengolahan pada PDRB Jawa Tengah selama 2003-2010 dapat dilihat pada Grafik 4. 

 
Grafik 4. Pangsa Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 (persen) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan 

merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun 

syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, 

termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB Riil-nya. 

Selama periode 2003-2010, PDRB Riil Jawa Tengah mengalami tren yang positif. Pada Tahun 2003, 

PDRB Riil Jawa Tengah mencapai 102,79 triliun rupiah. Angka tersebut terus meningkat setiap 

tahunnya, hingga pada Tahun 2010 mampu mencapai 141,09 triliun rupiah. Perkembangan PDRB Riil 

Jawa Tengah selama 2003-2010 digambarkan pada Grafik 5. 

 
Grafik 5. PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Harga Konstan 2000 

Tahun 2003-2010 (juta rupiah) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Teori 

pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan 

pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk 

meningkatkan produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh 

rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 

2004). 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah dengan 

melihat persentase penduduk dengan pendidikan minimal SLTA. Saat ini, masih banyak perusahaan 

yang mensyaratkan pendidikan minimal SLTA dalam merekrut tenaga kerjanya. Di Jawa Tengah, 

angka persentase penduduk dengan pendidikan minimal SLTA cenderung meningkat, khususnya 

dalam periode 2003-2010. Pada tahun 2003, persentase penduduk dengan pendidikan minimal SLTA 

mencapai 14,37%. Angka tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 
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23,04% pada 2010. Persentase penduduk Jawa Tengah dengan pendidikan minimal SLTA periode 

2003-2010 dapat dilihat pada Grafik 6. 

 
Grafik 6. Persentase Penduduk dengan Pendidikan Minimal SLTA Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 

Pertumbuhan penduduk diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan 

ekonomi. Thomas Malthus menyatakan sebuah teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk 

dengan pembangunan ekonomi dimana jumlah populasi di suatu tempat akan meningkat sangat cepat 

dengan mengikuti deret ukur dan persediaan pangan hanya akan meningkat mengikuti deret hitung. 

Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak dapat mengimbangi kecepatan pertambahan penduduk, 

maka pendapatan per kapita akan cenderung menurun. Todaro (2004) juga menyatakan bahwa salah 

satu konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah meningkatnya kemiskinan 

dan ketimpangan pendapatan. Kenaikan penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat 

pertumbuhan per kapita di sebagian besar negara berkembang. 

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah periode 2003-2010 mengalami tren meningkat. 

Pada tahun 2003, penduduk Jawa Tengah berjumlah 32.052.840 orang. Hingga tahun 2010, jumlah 

penduduk telah mencapai angka 32.382.657 orang. Grafik 7 memperlihatkan perkembangan jumlah 

penduduk Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga 2010. 

 
Grafik 7. Jumlah Penduduk Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 (orang) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 
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Dari gambaran singkat beberapa indikator makro perekonomian Jawa Tengah di atas, terlihat 

bahwa telah terjadi fenomena penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Fenomena tersebut terjadi 

bersamaan dengan turunnya pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor industri 

pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dengan 

penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, analisis juga melibatkan faktor-faktor lain yang 

secara teoritis dianggap berpengaruh terhadap kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan 

serta pertumbuhan penduduk. 

 

II. Kajian Literatur 

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers dalam UNDP (2006) menyatakan bahwa 

kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) Kemiskinan 

(proper); 2) Ketidakberdayaan (powerless); 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of 

emergency); 4) Ketergantungan (dependence); dan 5) Keterasingan (isolation) baik secara geografis 

maupun sosiologis. 

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab kemiskinan, salah satunya adalah adanya 

keterbelakangan perekonomian pada suatu wilayah. Penduduk negara tersebut miskin karena 

menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi tradisional, serta sikap 

apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 2006). 

Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dipandang pasif dan hanya 

sebagai unsur penunjang. Berdasarkan pengalaman historis negara-negara barat, apa yang disebut 

sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap 

perekonomian, dari yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan 

masyarakat yang lebih kompleks. Akan tetapi, saat ini para pakar ekonomi pembangunan mulai lebih 

menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan pertanian pada khususnya ternyata tidak 

bersifat pasif. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian 

besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. 

Tanpa pembangunan daerah pedesaan dan pertanian yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan 

berjalan dengan lancar. Kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan 

berbagai ketimpangan internal dalam perekonomian. Selanjutnya, hal ini akan memperparah masalah 

kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran (Todaro, 2004). 

Pada umumnya negara berkembang memandang sektor industri sebagai sektor yang penting 

bagi pertumbuhan. Pandangan ini didasarkan pada penelitian-penelitian empiris bahwa negara-negara 

yang telah maju dan kaya ternyata lebih banyak menekankan pada sektor industri (Suryana, 2000). Di 

Indonesia, sebagaimana di banyak negara berkembang lainnya, sektor industri disiapkan untuk 
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menjadi motor yang menggerakkan kemajuan sektor-sektor lain. Karena itu, industrialisasi selalu 

mengiringi pembangunan ekonomi di Indonesia (Dumairy, 1996). 

Meningkatnya output pada sektor industri pengolahan akan meningkatkan output perekonomian 

secara keseluruhan, yang digambarkan dengan semakin tingginya PDRB suatu daerah. Meningkatnya 

PDRB, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa peningkatan pada 

kapasitas produksi pada perekonomian (Gebremariam, et al., 2004). Menurut Siregar dan Wahyuniarti 

(2008), adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja. 

Penduduk yang masih menganggur akan memperoleh peluang bekerja yang lebih besar, dan di sisi 

lain, para pekerja yang sudah bekerja tapi dengan gaji yang rendah, dapat mencari pekerjaan lain 

dengan pendapatan yang lebih besar. Pada akhirnya, para penduduk miskin berpendapatan rendah 

akan berkurang jumlahnya. 

Meningkatnya PDRB, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa 

peningkatan pada kapasitas produksi pada perekonomian (Gebremariam, et al., 2004). Meningkatnya 

output mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, dan mengurangi penduduk miskin 

(Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Hukum Okun juga menyatakan adanya hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan menurunkan jumlah 

penduduk yang berpendapatan rendah. Penduduk yang masih menganggur akan memperoleh peluang 

bekerja yang lebih besar, dan di sisi lain, para pekerja yang sudah bekerja tapi dengan gaji yang 

rendah, dapat mencari pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih besar. Pada akhirnya, para 

penduduk miskin berpendapatan rendah akan berkurang jumlahnya. 

Menurut United Nations dalam Todaro (2004), pendidikan adalah hal yang mendasar untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. World Bank 

juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan, menyerap dan 

menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata, dan 

golongan miskin paling sedikit memperoleh bagian. Pendidikan memegang peran kunci dalam 

membentuk kemampuan sebuah negara untuk berkembang dan menyerap teknologi modern dan 

mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan (Todaro, 2004). Pendidikan juga dapat 

meningkatkan peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan, dan mendapatkan penghasilan. 

Thomas Maltus mengemukakan sebuah teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk 

dengan pembangunan ekonomi. Malthus menyatakan bahwa jumlah populasi di suatu tempat akan 

meningkat sangat cepat dengan mengikuti deret ukur. Pada saat bersamaan, pertumbuhan persediaan 

pangan hanya akan meningkat mengikuti deret hitung. Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak 

dapat mengimbangi kecepatan pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan cenderung 

menurun. Selanjutnya, Malthus menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah 

rendahnya taraf hidup atau kemiskinan absolut tersebut adalah dengan menanamkan kesadaran moral 

kepada penduduk dan kesediaan untuk membatasi kelahiran. 
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III. Metode 

Penelitian ini mengambil lokasi di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan periode 

waktu 2003-2010. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah karena Jawa Tengah memiliki 

permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan kemiskinan provinsi lain di Pulau Jawa. Selain itu, kemiskinan menjadi isu 

penting yang dituangkan secara jelas dalam visi RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data agregat dari 35 kabupaten/ kota di Jawa 

Tengah yang meliputi data kemiskinan, pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri pengolahan 

pada PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Data penelitian 

ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Operasionalisasi variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika dengan data panel, yang dilakukan untuk 

mengkaji hubungan antara tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan dan 

faktor-faktor lainnya terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk menganalisis hubungan 

tersebut, akan digunakan model ekonometrika sebagai berikut: 

 
LOG_POVit = β0 + β1 AGRIit + β2 INDit + β3 LOG_PDRBit + β4 EDUit + β5 LOG_POPit + εit 

 

dimana: 

LOG_POVit = Log jumlah penduduk miskin kabupaten/ kota i tahun t; 

AGRIit = Pangsa sektor pertanian pada PDRB kabupaten/ kota i tahun t; 

INDit = Pangsa sektor industri pengolahan pada PDRB kabupaten/ kota i tahun t; 

LOG_PDRBit = Log PDRB riil kabupaten/ kota i tahun t; 

EDUit = Tingkat pendidikan kabupaten/ kota i tahun t; 

LOG_POPit = Log jumlah penduduk kabupaten/ kota i tahun t; dan 

εit = Residual 

 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No. Variabel Simbol Keterangan Satuan 

1 Kemiskinan LOG_POV 
Log jumlah penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan 
% 

2 Sektor Pertanian AGRI Persentase pangsa sektor pertanian pada PDRB % 

3 
Sektor Industri 

Pengolahan 
IND 

Persentase pangsa sektor industri pengolahan pada 

PDRB 
% 

4 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
LOG_PDRB Log PDRB dalam harga konstan 2000 % 

5 
Tingkat 

Pendidikan 
EDU 

Persentase penduduk yang memiliki pendidikan 

minimal SLTA 
% 

6 
Pertumbuhan 

Penduduk 
LOG_POP Log jumlah penduduk % 
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IV. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil regresi pengaruh sektor pertanian, sektor industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi, 

pendidikan serta pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, diperoleh hasil seperti 

pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Variabel Koefisien Keterangan 

AGRI -0,575052 Tidak signifikan 

IND -1,867650 Signifikan pada α=10% 

LOG_PDRB -1,083173 Signifikan pada α=1% 

EDU -0,035050 Tidak signifikan 

LOG_POP -0,562137 Signifikan pada α=5% 

 

Dari hasil regresi model penelitian pada Tabel 2 diperoleh kesimpulan bahwa variabel sektor 

pertanian (AGRI) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal 

ini dimungkinkan terjadi karena produktivitas di sektor pertanian masih rendah, sehingga belum cukup 

mampu untuk menjadi sumber penghasilan yang memadai bagi masyarakat petani, khususnya di Jawa 

Tengah yang pertaniannya masih bersifat tradisional. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro (2006) 

yang menyebutkan bahwa salah satu penjelasan mengenai penyebab kemiskinan adalah karena adanya 

penduduk yang masih menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten dan metode produksi 

tradisional. 

Koefisien variabel sektor industri pengolahan (IND) sebesar -1,867650 yang signifikan pada 

α=10% dapat diartikan bahwa adanya kenaikan pangsa sektor industri pengolahan pada PDRB 

sebanyak 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,87%, ceteris paribus. 

Meningkatnya output pada sektor industri pengolahan akan meningkatkan output perekonomian secara 

keseluruhan, yang digambarkan dengan semakin tingginya PDRB suatu daerah. Meningkatnya PDRB, 

dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa peningkatan pada kapasitas 

produksi pada perekonomian (Gebremariam, et al., 2004). Teori ekonomi juga menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja (Siregar dan 

Wahyuniarti, 2008). Penduduk yang masih menganggur akan memperoleh peluang bekerja yang lebih 

besar, dan di sisi lain, para pekerja yang sudah bekerja tapi dengan gaji yang rendah, dapat mencari 

pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih besar. Pada akhirnya, para penduduk miskin 

berpendapatan rendah akan berkurang jumlahnya. 

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (LOG_PDRB) sebesar -1,083173 yang signifikan 

pada α=1% dapat diartikan bahwa dengan adanya kenaikan PDRB sebesar 1% akan menurunkan 

jumlah penduduk miskin sebesar 1,08%, ceteris paribus. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator 

untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi 

pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi 

tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah 
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menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan 

Wahyuniarti, 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebar 

ke setiap golongan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga efektif dalam 

menurunkan jumlah penduduk miskin. 

 
Tabel 3. Intersep Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 

Kabupaten/ Kota Intersep 

Kab. Cilacap 260.820,50  

Kab. Banyumas 199.660,50  

Kab. Purbalingga 186.454,45  

Kab. Banjarnegara 149.220,70  

Kab. Kebumen 236.689,03  

Kab. Purworejo 121.863,50  

Kab. Wonosobo 159.406,40  

Kab. Magelang 97.516,90  

Kab. Boyolali 116.279,40  

Kab. Klaten 209.847,32  

Kab. Sukoharjo 127.132,40  

Kab. Wonogiri 127.238,50  

Kab. Karanganyar 128.699,00  

Kab. Sragen 143.629,70  

Kab. Grobogan 175.783,85  

Kab. Blora 96.800,00  

Kab. Rembang 134.282,90  

Kab. Pati 134.307,20  

Kab. Kudus 191.796,60  

Kab. Jepara 73.613,60  

Kab. Demak 147.740,60  

Kab. Semarang 99.219,10  

Kab. Temanggung 65.329,40  

Kab. Kendal 135.541,30  

Kab. Batang 90.079,80  

Kab. Pekalongan 140.006,70  

Kab. Pemalang 164.270,47  

Kab. Tegal 111.957,70  

Kab. Brebes 286.675,87  

Kota Magelang 124.451,60  

Kota Surakarta 175.225,08  

Kota Salatiga 117.890,60  

Kota Semarang 182.492,34  

Kota Pekalongan 105.028,20  

Kota Tegal 77.103,40  
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Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendidikan (EDU) berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini dimungkinkan terjadi karena karakteristik 

kemiskinan di Jawa Tengah yang bukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, akan tetapi 

lebih ditentukan oleh bekerja atau tidaknya orang tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan 

oleh banyaknya penduduk yang memiliki pendidikan sebatas SLTA, dengan kecenderungan lebih sulit 

memasuki dunia kerja. Lulusan SLTA seringkali belum memiliki kemampuan yang memadai untuk 

bekerja di bidang yang mensyaratkan skill tertentu, akan tetapi merasa enggan untuk melakukan 

pekerjaan kasar, sehingga pada akhirnya malah kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini didukung dengan 

dengan adanya data pengangguran Jawa Tengah berdasarkan pendidikan yang ditamatkan pada Grafik 

8, yang ternyata didominasi oleh lulusan SLTA. 

 
Grafik 8. Persentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan, 

Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2003-2010 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah. 

Koefisien pertumbuhan penduduk (LOG_POP) sebesar -0,562137 yang secara statistik 

signifikan pada α=5% dapat diartikan bahwa setiap terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1% 

akan menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin sebesar 0,56%, ceteris paribus. Temuan ini 

memperkuat salah satu kritik yang muncul terhadap pandangan Malthus tentang jebakan populasi, 

bahwa teori tersebut tidak mempertimbangkan adanya peranan dan dampak kemajuan teknologi yang 

bisa meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kemajuan teknologi diharapkan dapat mengimbangi 

efek negatif dari pertumbuhan penduduk. Selain itu, ada pula argumen yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah, tapi justru menjadi unsur penting  yang akan memacu 

pembangunan ekonomi. Populasi yang lebih besar dapat menjadi pasar potensial yang menjadi sumber 

permintaan berbagai macam barang dan jasa, yang kemudian akan menggerakkan berbagai kegiatan 

ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomis produksi yang menguntungkan semua pihak, 

menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber penawaran tenaga kerja dalam jumlah yang 

memadai hingga selanjutnya akan merangsang tingkat output yang lebih tinggi lagi (Todaro, 2004). 

Angka intersep kemiskinan masing-masing kabupaten/ kota yang ditunjukkan pada Tabel 3 

menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/ kota tersebut, 
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dengan asumsi tidak ada pengaruh dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan serta pertumbuhan penduduk (ketika koefisien masing-masing variabel 

independen bernilai nol). Dari Tabel 3 nampak bahwa masing-masing kabupaten kota memiliki 

intersep kemiskinan yang berbeda-beda. Pertumbuhan penduduk miskin tertinggi terdapat di 

Kabupaten Cilacap (2,58%), Kabupaten Brebes (2,11%) dan Kota Semarang (1,66%). Sebaliknya, ada 

beberapa kabupaten/ kota yang memiliki pertumbuhan penduduk miskin negatif. Kota Magelang (-

5%), Kota Salatiga (-4,68%) dan Kota Tegal (-3,61%) menjadi kabupaten/ kota dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk miskin terendah. 

 

V. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, dalam hal ini pangsa sektor pertanian 

pada PDRB Jawa Tengah, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meskipun tidak signifikan. Hal 

memberikan satu bukti bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk menjadi sektor yang 

diandalkan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kebijakan 

yang telah tertuang dalam salah satu misi RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-

2013, yakni pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis dan pertanian. Hanya saja, saat ini 

sektor pertanian di Jawa Tengah lebih banyak bersifat tradisional dengan tingkat produktivitas yang 

rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mengarah kepada modernisasi 

pertanian, di antaranya pengembangan teknologi pertanian, penyediaan bahan-bahan dan alat 

produksi, serta penyediaan pasar untuk hasil-hasil pertanian. Selanjutnya, diharapkan sektor pertanian 

akan menjadi sektor yang lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. 

Pengaruh negatif pangsa sektor industri pengolahan pada PDRB terhadap kemiskinan di Jawa 

Tengah yang diperoleh dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa sektor ini memiliki peranan yang 

penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini menjadi 

pengingat khususnya bagi pembuat kebijakan untuk memacu pembangunan di bidang industri 

pengolahan. Selaras dengan salah satu misi RPJMD 2008-2013 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan industri padat karya 

perlu digalakkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada 

masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Dengan kebijakan tersebut, 

diharapkan kemiskinan akan dapat dikurangi. 

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai 

salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi 

pengurangan tingkat kemiskinan. Untuk dapat efektif menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 

harus mampu menjangkau hingga ke lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah perlu 

memastikan agar kebijakan-kebijakan yang diambilnya mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. Selain itu, pemerataan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat 

menjangkau semua golongan masyarakat, termasuk penduduk berpenghasilan rendah. 



13 

 

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan 

menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan, menyerap 

dan menyebarluaskan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan dapat dilihat sebagai komponen 

pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan 

belum mampu untuk secara efektif menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan 

terjadi karena banyaknya penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SLTA, 

yang dianggap belum terlalu siap memasuki dunia kerja. Karena itu, pemerintah perlu menyusun 

kebijakan untuk memastikan bahwa penduduk yang akan memasuki dunia kerja memiliki kemampuan 

memadai untuk bekerja. Pemberian keterampilan yang sifatnya aplikatif perlu ditingkatkan, baik itu 

dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah ataupun melalui pelatihan-pelatihan di luar pendidikan 

formal. Kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar sembilan tahun perlu dipertahankan, 

atau bila perlu ditingkatkan menjadi dua belas tahun. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan 

harus tersebar secara merata, sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk 

masyarakat miskin. 

Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk justru mampu 

menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena 

pertumbuhan penduduk diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk maupun kemajuan teknologi, 

sehingga mampu meminimalisir efek negatif dari pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan 

yang terkait dengan pengembangan teknologi perlu dilakukan, terutama teknologi yang dapat 

meningkatkan produktivitas penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang biasanya banyak 

terjadi pada keluarga miskin, tetap perlu dikendalikan. 
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