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ABSTRAK 
 

Nugroho, Noviyanto Andi. 2009. Pengaruh Kepemilikan Aset, Pendidikan dan 
Pendapatan Terhadap Peningkatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh 
Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dra. Niswatin 
Rakub Pembimbing II:. Dr. P. Eko Prasetyo, SE, M.Si. 
Kata Kunci : Kepemilikan Aset, Pendidikan, Pendapatan, Rumah Tangga 
Miskin 
  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi 
peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (2) 
Bagaimana profil rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 
Semarang, (3) Apakah pengaruh kepemilikan asset, pendidikan, dan pendapatan 
terhadap peningkatan kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (4) 
Faktor apakah yang paling dominan menyebabkan kemiskinan di Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarang, (5) Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan yang 
terjadi di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengkaji: (1) penyebab meningkatnya rumah tangga miskin di 
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (2) profil rumah tangga miskin di 
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (3) engaruh kepemilikan asset, 
pendidikan, dan pendapatan terhadap peningkatan kemiskinan di Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarang, (4) faktor yang paling dominan menyebabkan 
kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (5) upaya pengentasan 
kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian verifikasi, dengan populasi 
semua rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebanyak 
6.096 orang dengan sampel 99 orang menggunakan teknik area random sampling. 
Ada 3 variabel yang diteliti yaitu: kepemilikan asset, pendidikan dan pendapatan.. 
Alat pengumpul data yang digunakan adalah dokumentasi, kuesioner dan angket. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase dan analisis 
Regresi Log Linear dengan alat bantu SPSS for windows release 12. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rumah tangga miskin karena 
adanya PHK dan perubahan kriteria kemiskinan. Faktor dominan yang 
mempengaruhi peningkatan rumah tangga miskin adalah kepemilikan asset yang 
termasuk kategori rendah yaitu sebesar 61,40%. Hasil analisis dengan model 
regresi logaritma natural diperoleh persamaan Y = 2,382+ 0,147 LnX1 + 0,121 
LnX2 – 0,73 LnX3. Dalam model tersebut hanya variabel kepemilikan asset yang 
berpengaruh signifikan.  

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset merupakan faktor dominan 
dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rumah tangga miskin di  
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Sedangkan pendidikan dan pendapatan 
tidak berpengaruh signifikan.Adapun saran program pengentasan kemiskinan 
yang telah ada hendaknya dilaksanakan seefektif mungkin, agar tingkat 
kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang berkurang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Inti pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup 

suatu masyarakat, yang biasanya terkait erat dengan tingkat pendapatan. Dalam 

kaitannya dengan pendapatan, maka kemiskinan menjadi masalah utama negara 

sedang berkembang, tak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan jika tidak 

ditanggulangi secara sungguh-sungguh selain dapat menimbulkan kerawanan 

sosial politik, juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Pengamatan dan pengukuran gejala kemiskinan harus terus dilakukan dari waktu 

ke waktu. 

Bertambahnya jumlah penduduk miskin tidak dapat dilepaskan dari 

terjadinya krisis ekonomi akibat terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dollar sejak 

bulan Juli 1997. Berikut jumlah dan persentase penduduk miskin di indonesia 

menurut daerah tahun 1996-2005.  
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Tabel 1.1 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah Tahun 

1996-2005 

 
 
Memasuki tahun-tahun berikutnya setelah krisis ekonomi terjadi telah 

tampak adanya perbaikan ekonomi masyarakat. Akan tetapi sejak adanya isu 

krisis global pada akhir tahun 2008 menjadikan perekonomian dunia termasuk 

perekonomian Indonesia kembali terpuruk. Banyak pelaku-pelaku usaha yang 

gulung tingkar dan merumahkan karyawannya. Berdasarkan data Depnakertrans 

Kabupaten Semarang jumlah tenaga kerja yang terkena PHK hingga akhir 11 

Desember 2009 mencapai 68.204 orang dan pekerja yang dirumahkan sebanyak 

27.860 orang. Disamping itu, terjadinya tingkat inflasi yang cukup tinggi selama 

krisis menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. 

Kemiskinan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, tetapi terkait 

dengan beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor 

internal terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksesibilitas terhadap 
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kelembagaan. Di sisi lain faktor eksternal terdiri dari luas penguasaan lahan, 

teknologi dan mata pencaharian alternatif (Amar, 2002). 

Di Indonesia pandangan tentang paradigma kulturalis dan strukturalis 

dapat dilihat dari pendapat Lukman Sutrisno (1995) yaitu pandangan agrarian 

populist dimana negara menjadi penyebab utama kemiskinan dan adanya 

pandangan dimana orang menjadi miskin karena pendapatan yang rendah, tidak 

memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa wiraswasta dan rendahnya pendidikan. 

Dimensi utama kemiskinan adalah politik, sosial budaya, psikologi dan 

ekonomi. Diantara dimensi tersebut saling terkait. Rendahnya tingkat pendapatan 

terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan 

modal, dalam hal ini pekerjaan sifatnya tidaklah teratur atau pekerjaan tidak 

memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar. Orang miskin 

umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, rendahnya 

pemilikan aset fisik termasuk lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan. 

Di Kabupaten Semarang jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 

sebanyak  991,740 jiwa dan pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami 

peningkatan sebesar  1.012.504 jiwa, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 

mengalami penurunan sebesar 1.033.645 jiwa sedangkan pada tahun 2008 jumlah 

penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 1.062.170 jiwa. (BKKBN). 

Sementara itu garis kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan 

BPS untuk Kabupaten Semarang pada tahun 2008 sebesar Rp 254.745,-

/kapita/bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2007 sebesar Rp 2.52.308.-

/kapita/bulan. 
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Tabel 1.2  

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Semarang  

Tahun 2005 – 2008 
Tahun Jumlah Penduduk Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 
2005 991.740 247.896.00 
2006 1.012.504 250.102.00 
2007 1.033.645 252.308.00 
2008 1.062.170 254.746.00 

     Sumber: BPS Kabupaten Semarang 2005 – 2008 diolah 

Tabel 1.3 
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang tahun 2008 

 

No. Kecamatan Jumlah Rumah 
Tangga Miskin 

1 Getasan 4.683 
2 Tengaran 4.660 
3 Susukan 3.805 
4 Kaliwungu 2.700 
5 Suruh 5.918 
6 Pabelan 4.410 
7 Tuntang 4.697 
8 Banyubiru 3.865 
9 Jambu 2.601 

10 Sumowono 2.253 
11 Ambarawa 2.546 
12 Bandungan 2.768 
13 Bawen 3.362 
14 Bringin 5.094 
15 Bancak 2.782 
16 Pringapus 3.981 
17 Bergas 3.758 
18 Ungaran Barat 2.495 
19 Ungaran Timur 2.902 

Jumlah 69.458 
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Semarang tahun 2008 

Dalam penelitian ini kecamatan yang diteliti adalah Kecamatan Suruh. 

Diantara 19 kecamatan di kabupaten Semarang, pada tahun 2008 jumlah keluarga 

miskin paling banyak terdapat di Kecamatan Suruh  Kabupaten Semarang sebesar 

5.918 jiwa. (BPS Kabupaten Semarang diolah) 
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Tabel 1.4 
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang  

tahun 2008 
 

No Desa/Kelurahan 2007 2008 
1 Kebowan 199 208 
2 Beji Lor 135 135 
3 Jatirejo 250 268 
4 Dersansari 200 217 
5 Purworejo 144 168 
6 Ketanggi 208 206 
7 Medayu 205 205 
8 Bonomerto 260 267 
9 Sukorejo 277 285 

10 Kedungringin 498 605 
11 Gn.Tumpeng 261 262 
12 Reksosari 408 408 
13 Suruh 706 723 
14 Plumbon 508 557 
15 Krandon Lor 403 407 
16 Cukilan 520 522 
17 Dadapayam 471 475 

Jumlah 5.653 5.918 
Sumber: BPS Kabupaten Semarang diolah 

Dengan melihat masih cukup tingginya jumlah keluarga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, maka diperlukan berbagai upaya untuk 

mengatasi berbagai penyebab terjadinya kemiskinan. Dengan semakin 

bertambahnya angka kemiskinan, maka akan menghambat program pembangunan 

kebijakan pemerintah. Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Faktor-Faktor penyebab  meningkatnya Rumah Tangga 

Miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa terjadi peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana profil rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang? 

3. Apakah kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap 

peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang? 

4. Faktor apakah yang paling dominan terhadap peningkatan rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang? 

5. Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi peningkatan rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang  

2. Untuk mengetahui profil rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. 

3. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan 

terhadap peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang. 
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4. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan menyebabkan kemiskinan di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

5. Untuk mengkaji upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diharapkan 

mempunyai kegunaan, baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan 

praktik: 

1. Kegunaan bagi pengembangan ilmu 

a. Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan mengenai profil rumah 

tangga miskin dan faktor-faktor penyebab kemiskinan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa dan para pemerhati di bidang sosial, 

ekonomi dan politik, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi kemiskinan. 

2. Kegunaan bagi kepentingan praktik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

kepada pemerintah untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam 

penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat 

dilaksanakan secara berkelanjutan. 

b. Memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi 

untuk dikembangkan ke topik yang lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kemiskinan 

Secara umum ada dua cara orang memandang kemiskinan. Sebagian orang 

berpendapat bahwa kemiskinan adalah proses, sedangkan sebagian lagi 

memandang kemiskinan adalah akibat atau fenomena didalam masyarakat. 

Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem 

masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada 

anggota masyarakatnya (Agus Pakpahan dan Hermanto dalam H.S.Dillon,1993). 

Kemiskinan dapat dipandang pula sebagai salah satu akibat kegagalan 

kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas 

secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Pandangan ini mengemukakan 

konsep tentang kemiskinan relatif atau yang sering pula dikenal sebagai 

kemiskinan struktural. Pandangan tentang kemiskinan sebagai suatu fenomena 

atau gejala dari suatu masyarakat melahirkan konsep kemiskinan absolut. Sejalan 

dengan konsep absolut ini, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (World 

Bank, 1990). 

Walaupun secara sepintas ada perbedaan pandangan tentang definisi 

kemiskinan, tetapi bila dilihat hubungan sebab akibat dari kemiskinan itu, maka 

kesimpulannya bahwa kedua konsep kemiskinan tersebut tidak dapat dipisahkan. 
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Apabila dalam suatu masyarakat terjadi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, 

maka sebagian anggota masyarakat yang posisinya lemah akan menerima bagian 

kekayaan terkecil. Oleh karena itu golongan masyarakat yang lemah ini akan 

menjadi miskin. Bila sebagian anggota masyarakat itu miskin, maka golongan ini 

akan mempunyai posisi yang lemah dalam menentukan pembagian kekayaan 

didalam masyarakat tersebut. (H.S.Dillon,1993:19). 

Ada empat kerangka teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kemiskinan menurut Keban (1995:40) : 

a. Kemiskinan dilihat sebagai produk kegagalan individu dan sikap 
yang menghambat niat memperbaiki nasib. Perspektif ini diambil 
dari pemikiran Banfield 

b. Kemiskinan merupakan akibat dari adanya kebudayaan kemiskinan. 
Kebudayaan tersebut meliputi sistem kepercayaan fatalistik, kurang 
mampu mengendalikan diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak 
mampu menunda kenikmatan atau gagal melakukan rencana demi 
masa depan, dan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang 
yang ada. Perspektif ini didasarkan atas karya Oscar Lewis. 

c. Kemiskinan merupakan akibat dari kurang tersedianya kesempatan 
(Luck of Opportuniy) untuk maju. Seseorang menjadi miskin karena 
kurang memiliki ketrampilan atau pendidikan tertentu. Pemikiran 
tersebut didasarkan atas karya Campbell dan Burkhead. 

d. Kemiskinan dilihat dari sudut pandang Karl Marx, yaitu kemiskinan 
merupakan akibat ulah kaum kapitalis dalam masyarakat melalui 
proses eksploitasi. 
 
Perspektif pertama dan kedua cenderung digolongkan dalam kelompok 

konsevatif karena selalu mengkambing hitamkan kaum miskin sebagai sumber 

kemiskinan. Kedua pandangan ini diklasifikasikan ke dalam paradigma 

“Kulturalis”. Perspektif ketiga dianggap sebagai pencerminan dari aliran liberal 

karena mereka melihat bahwa kemiskinan berasal dari ketidakmampuan struktur 

yang ada di dalam masyarakat. Sementara pandangan keempat berusaha 

memojokkan kaum kapitalis sebagai penyebab kemiskinan, karena itu disebut 
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sebagai aliran radikal. Kedua pandangan terakhir ini dikelompokkan ke dalam 

paradigma “Strukturalis” (Flanagan dalam Keban, 1995:410). 

Di Indonesia pandangan tentang paradigma kulturalis dan strukturalis 

dapat dilihat dari pendapat Lukman Sutrisno (1995:95) yaitu pandangan agrarian 

populist dimana negara menjadi penyebab utama kemiskinan dan pandangan 

budaya dimana orang menjadi miskin karena pendapatan yang rendah, tidak 

memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa wiraswasta dan rendahnya pendidikan. 

Kemiskinan menurut pendekatan ilmu sosial dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai 

dengan taraf  hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, 

mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut Emil Salim 

berpendapat bahwa mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila 

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok 

seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain  (Salim, 1982:41). 

Pengertian miskin menurut kamus yang disususn oleh WJS 

Porwadarminta, berarti “tidak berharta benda, serba kurang”. Sementara The 

Concise Oxford Dictionary memberikan definisi “Poor” sebagai “Lacking 

adequate money or means to live comfortably”. Dari kedua pengertian tersebut 

jelas sekali bahwa pengertian kemiskinan tidak semata-mata berhubungan dengan 

uang saja. Pengertian harta benda lebih luas dari sekedar uang. Demikian juga 

halnya dengan “means to live comfortably”.  Kemiskinan kemudian didefinisikan 

lebih luas dari sekedar miskin pendapatan. Menurut Reitsma dan Kleinpenning 
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kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik 

yang mencakup material maupun non-material. 

 (Syudas, 2009) 

Selanjutnya Gunawan (1997) membedakan kemiskinan ke dalam tiga 

pengertian, yaitu : 

a. Kemiskinan Absolut  
Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat 
pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah 
pendapatanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, 
antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan 
pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 
Rendahnya tingkat pendapatan itu terutama disebabkan oleh 
keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau 
miskin karena sebab alami. 

b. Kemiskinan Relatif atau  Kemiskinan Struktural 
Adalah pendapatan seseorang yang sudah di atas garis kemiskinan, 
namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat 
sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah 
pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat 
sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. 

c. Kemiskinan Kultural 
Kemiskianan kultural ini mengacu pada sikap seseorang atau 
masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau 
berurusan untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada 
usaha dari pihak luar untuk membantunya. 
 

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus 

menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). (Kartasasmita 

(1996:235); Sumodiningrat (1998:67); Baswir(1997:23) dalam Syaifulbahri 

(2003)). 

1) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya 
memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin 
karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya 
alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, 
atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya 
mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 
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21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 
faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau 
karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut 
Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu 
kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini 
pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya 
atau daerah yang terisolir.  

2) Kemiskinan kuktural mengacu pada sikap hidup seseorang atau 
kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan 
hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan 
tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak 
mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau 
berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. 
Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang 
dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 
Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti 
malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya. 

3) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 
faktor- faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak 
adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi 
serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan 
kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya 
Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya 
kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi 
kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam- macam 
program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak 
seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang 
tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak 
merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang 
timpang. Menurut Kartasasmita (1996: 236) hal ini disebut 
“accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu 
kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat. 
 

Dimensi utama kemiskinan adalah politik, sosial budaya dan psikologi, 

ekonomi, dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling 

mengunci/ membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat 

tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya 

tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, 

takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air 
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bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki 

rasa bebas (world bank). Maka ciri-ciri masyarakat miskin dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Secara politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut hidup mereka. 

2. Secara sosial : tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada 

3. Secara ekonomi : rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, 

ketrampilan yang berdampak pada penghasilan. 

4. Secara budaya dan tata nilai : terperangkap dalam budaya rendahynya kualitas 

SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek, dan fatalisme. 

5. Secara lingkungan hidup : rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset 

lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan.   

Pengertian kemiskinan menurut komite penanggulangan kemiskinan dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. BPS : Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya 
dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per 
kapita per hari. 

b. BKKBN : Kemiskinan adalah : 
1) Keluarga Pra Sejahtera 
 Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dsarnya 

secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan 
kesehatan.  

2) Keluarga Sejahtera I 
 Yaitu keluarga yang mempunyai indicator sebagai berikut : 

a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang 
dianut masing-masing. 

b. Pada umunya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari 
atau lebih. 

c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda 
untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 

d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. 
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e. Bila anak sakit dan ingin ber-KB dibawa ke petugas 
kesehatan serta diberi obat cara ber-KB modern. 

3) Keluarga Sejahtera II 
     Yaitu keluarga yang mempunyai indicator sebagai berikut : 

a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur 
menurut agama yang dianut masing-masing. 

b. Paling kurang satu kali seminggu keluarga menyediakan 
daging/ikan/telur sebagai lauk. 

c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu 
stel pakaian baru setahun terakhir. 

d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni 
rumah. 

e. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam 
keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas masng-
masing. 

f. Paling kurang satu keluarga yang berumur 15 tahun keatas 
mempunyai penghasilan tetap. 

g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa 
baca tulisan latin. 

h. Seluruh anak berusia 6-15 tahun bersekolah pada saat ini. 
i. Bila anak hidup 2 saat ini memakai kontrasepsi (kecuali 

sedang hamil). 
4) Keluarga Sejahtera III 

Yaitu keluarga yang mempunyai indikator : 
a. Keluarga mempunyai upaya untuk menignkatkan 

pengetahuan agama. 
b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk 

tabungan keluarga. 
c. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sehari dan 

kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara 
anggota keluarga. 
 

d. Keluarga ikut serta dala mkegiatan masyarakat di lingkungan 
tempat tinggalnya. 

e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah. 
5) Keluarga Sejahtera III Plus 

Yaitu keluarga yang mempunyai indicator : 
a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur dan sukarela 

memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat 
dalam bentuk materi. 

b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus 
perkumpulan atau yayasan atau instansi masyarakat. 
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Dari uraian di atas maka kelompok yang menjadi sasaran utama dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara maksimal. 

 

2.2  Pengukuran (Garis) Kemiskinan 

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negaa berbeda-beda. Hal 

ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. 

Tidaklah mudah untuk menarik suatu batas yang cukup jelas antara penduduk 

miskin dan yang tidak miskin. Langkah pertama untuk memperkirakan jumlah 

kaum miskin dengan mendefinisikan garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada 

dasarnya adalah standar minimum yang diperlukan oleh individu untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya, ternasuk jenis pangan dan bukan pangan. BPS menggunakan 

data pengeluaran sebagai representasi dari pendapatan untuk mendefinisikan titik 

dasar minimum standar ini bagi kebutuhan pangan dan bukan pangan. BPS 

mengartikan penduduk miskin sebagai penduduk yang tingkat pendapatannya 

masih dibawah kebutuhan minimum, bahkan mungkin dibawah Kebutuhan Fisik 

Minimumnya (KFM). Jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai 

tingkat kebutuhan minimumnya inilah yang lazim disebut sebagai “Garis 

Kemiskinan”. 

Pendekatan-pendekatan terhadap formulasi garis kemiskinan terletak 

dalam dua kategori umum, yaitu :  

a. Pendekatan yang berdasarkan pada beras, termasuk ukuran-ukuran lain atas 

dasar jumlah bahan makanan yang digunakan. 
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b. Pendekatan yang didasarkan pada pemasukan atau pengeluaran 

(Tjondronegoro dalam Husken, 1997: 194). 

Menurut Mohtar Mas’oed untuk mengukur kemiskinan di Indonesia 

dikenal tiga cara. Yang pertama adalah metode yang dikembangkan oleh Sajogjo, 

menurut metode ini orang miskin adalah yang tidak mampu memperoleh 

penghasilan per kapita setara 320 kg beras, untuk penduduk desa, atau 480 kg 

beras untuk penghuni kota.  

Garis kemiskinan Sajogjo secara khusus tidak dibuat untuk 

mendefinisikan kaum miskin dan non miskin. Dasar yang dirujuk sebagai garis 

kemiskinan Sajogjo adalah kandungan makanan dan gizi dalam kaitan dengan 

Program Pemajuan Gizi Keluarga Terapan. Konsep ini mengubah pengeluaran 

perkapita dengan padanan beras, yaitu pendapatan diekspresikan dalam jumlah 

beras yang dapat dibeli. 

Dengan kemajuan yang terus menerus dalam pembangunan ekonomi,  dan 

ketika kajian tentang gizi dilakukan, sekarang itu tidak mencukupi, lantaran ia 

tidak dapat manunjukkan pengeluaran bagi pemenuhan kebutuhan – kebutuhan 

seperti kesehatan, sekolah, dan perumahan di kawasan urban dan rural. 

Ketidakuntungan lebih jauh dari garis kemiskinan Sjogjo terletak pada fakta 

bahwa harga – harga beras telah naik dibandingkan dengan harga – harga 

komoditas lain yang diperlukan. 

Metode kedua dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dengan 

menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasar data Survei 

Sosial – Ekonomi Nasional (SUSENAS). Metode ketiga adalah kriteria 



17 

 

kesejahteraan yang disebut indeks Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), yaitu nilai 

barang dan jasa minimum yang diperlukan oleh satu keluarga kota per bulan, 

Indeks tidak didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Departemen Tenaga 

Kerja setiap enam bulan untuk menetapkan tingkat upah minimum buruh. KFM 

ditetapkan per propinsi (Mohtar Mas’oed dalam meikha, 2007)  

Metode BPS yang digunakan secara resmi menggunakan pendekatan 

basic needs approach atau kemiskinan yang dikonseptualisasikan sebagai ketidak 

mampuan memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini kemiskinan dipandang dari 

sisi ketidakmampuan ekonomi. BPS mendefinisikan garis kemiskinan pemenuhan 

kebutuhan minimal makanan 2100 kalori untuk setiap orang  per hari. Serta 

kebutuhan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, 

transportasi serta kebutuhan dasar bukan makanan lainnya). Untuk batas 

kecukupan makanan dihasilkan dari 52 jenis komoditi sedangkan untuk paket 

komoditi bukan makanan mencakup 51 jenis komoditi diperkotaan (27 sub 

kelompok pengeluaran) dan 47 jenis komoditi di pedesaan (27 sub kelompok 

pengeluaran). Tabel berikut ini merupakan perkembangan garis kemiskinan yang 

ditetapkan oleh BPS 

Tabel 2.1 
Garis Kemiskinan, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2006– 2008 

Tahun 

Garis Kemiskinan
(Rupiah) 

Persentase Penduduk 
Miskin 

Jumlah penduduk 
Miskin (juta) 

Kota Desa Kota Desa Kota + 
Desa Kota Desa Kota + 

Desa 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

91.632 
100.011 
130.499 
138.803 
143.455 

73.648
80.382
96.512

105.888
108.725

14,60
9,79

14,46
13,57
12,13

22,38
24,84
21,10
20,23
20,11

19,14
18,41
18,20
17,42
16,66

12,3 
8,6 

13,3 
12,2 
11,3 

24,8 
29,3 
25,1 
25,1 
24,8 

37,1
37,9
38,4
37,3
36,1

   Sumber : Statistik Indonesia, 2008 



18 

 

Sejak tahun 1998 (Desember) BPS telah menggunakan standar baru. 

Seperti sebelumnya, standar tersebut juga dinamis, menyesuaikan dengan 

perubahan pola konsumsi. Namun demikian perbedaan standar 1998 dari standar 

sebelumnya (1996) lebih dikarenakan oleh perluasan cakupan komoditi yang 

diperhitungkan dalam kebutuhan dasar. Standar tersebut diubah agar ukuran 

kemiskinan yang digunakan dapat mengukur tingkat kemiskianan secara lebih 

realistis. Berikut kriteria untuk menentukan rumah tangga miskin menurut BPS: 

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. 
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bamboo/ kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/ tembok tanpa diplester. 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
6. Sumber air minum berasal ndari sumur/ mata air tidak terlindung/ 

sungai/ air hujan. 
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ 

minyak tanah. 
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu. 
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun  
10. Hanya sanggup makan hanya satu/ dua kali dalam sehari. 
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik 
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 

500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan 
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- 
(Enam Ratus Ribu) per bulan 

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/ tidak tamat 
SD/ hanya SD 

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai 
minimal Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda 
motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang 
modal lainnya. 

Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah 
tangga miskin. (http://www.dinsos.pemda-diy.go.id) 

 

Sedangkan menurut (Abimanyu, 1997:103-106) beberapa indikator yang 

pernah dipakai di Indonesia antara lain: 
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a. Tingkat Konsumsi Beras 

Menurut Prof. Sayogyo dari IPB ada konsumsi beras tertentu untuk 

membedakan tingkat kemiskinan, dan dibedakan antara daerah pedesaaan dan 

perkotaan. 

Tabel 2. 2 
Indikator kemiskinan Menurut Konsumsi Beras 

 
Jenis Kemiskinan Pedesaan Perkotaan 

Paling miskin 180 kg 270 kg 
Miskin sekali 240 kg 360 kg 

Miskin 320 kg 480 kg 
       

b. Tingkat Pendapatan 

Menurut BPS (1993) ada perbedaan batas miskin di daerah pedesaan dan 

perkotaan. Dengan menggunakan konsep pengeluaran, BPS menentukan garis 

kemiskinan dengan cara melihat besarnya rupiah yang dikeluarkan atau 

dibelanjakan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori 

perkapitas perhari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum 

lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan 

bakar. 

c. Indikator Kesejahteraan Rakyat 

Pada publikasi United Nation yang berjudul International Definition and 

Measurement of Level of Living : An Interim Guide,menyarankan 9 komponen 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Komponen-komponen tersebut adalah 

kesehatan, konsumsi bahan bakar, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan 

kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan 

kebebasan manusia. 
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Menurut Soetomo dalam Arbiyah (2008) mengemukakan tiga 

pendekatan dalam mengukur tingkat kemiskinan yaitu: garis kemiskinan meliputi 

kebutuhan fisik minimum, indikator kesejahteraan meliputi pendidikan, 

kesehatan, dll dan pengukuran ketimpangan meliputi pendapatan yang diterima 

per rumah tangga. 

Baik BPS, Sajogjo maupun Bank Dunia telah mempergunakan 

pendekatan kebutuhan minimum pangan dan non pangan dalam menentukan 

posisi garis kemiskinan. Perkiraan BPS mengenai kebutuhan minimum pangan 

diterjemahkan dalam kebutuhan minimum gizi sebesar 2.100 kalori per kapita per 

hari. Sementara itu Sajogjo lebih menekankan kepada kebutuhan beras, baik bagi 

daerah kota maupun daerah pedesaan di Indonesia. Perkembangan garis 

kemiskinan terjadi sebagai akibat perubahan tingkat harga yang terjadi dan bukan 

karena perubahan kuantitas maupun kualitas paket kebutuhan minimum tersebut. 

 

2.3  Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan (The Vicious Circles) 

Lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-

kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan 

keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan menjalani banyak 

kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Sukirno, 

1985:217). Nurkse dalam Sukirno (1985:219) mengemukakan bahwa terdapat dua 

jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk 

mencapai tingkat pembangunan yang pesat ditinjau dari dua segi, penawaran 

modal dan permintaan modal. Dari sisi penawaran modal dapat digambarkan 
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sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat 

produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat tabungan masyarakat. 

Ini akan mengakibatkan tingkat pembentukan modal rendah. Keadaan ini 

menyebabkan suatu negara mengalami kekurangan barang modal dan dengan 

demikian tingkat produksi akan tetap rendah.  Dari segi permintaan modal dapat 

digambarkan sebagai berikut. Di negara-negara miskin perangsang untuk 

melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar yang terbatas, karena 

rendahnya pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh produksi yang rendah 

diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. 

Disamping kedua lingkaran kemiskinan yang dikemukanan oleh Nurske 

tersebut, Meier dan Baldwin dalam Sukirno (1985:220) mengemukakan satu 

lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul 

dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yang masih 

terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum 

dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam 

masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin 

dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Di negara-negara berkembang 

kekayaan alam belum sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tingkat 

pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, karena kurangnya tenaga-

tenaga ahli yang diperlukan dan karena terbatasnya mobilitas sumber daya. 

Kenyataan di berbagai negara menunjukkan bahwa makin kurang berkembang 

keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin lebih terbatas jumlah sumber daya 

dan kekayaan alam yang dimilikinya yang sudah dikembangkan. Sebaliknya, 
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karena kekayaan yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan, tingkat 

pembangunan masyarakat tersebut adalah rendah dan membatasi kemampuannya 

untuk mempertinggi tingkat pengetahuan dan keahlian penduduknya.  

Ketiga lingkaran perangkap kemiskinan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Kekayaan alam kurang dikembangkan 

 

 

Masyarakat masih terbelakang 

 

 

Kekurangan modal 

 

   Pembentukan modal rendah    Produktivitas rendah 

 

                      

Tabungan rendah 

 

  Pendapatan riil rendah 

Gambar 2.1. 
Perangkap Lingkaran Kemiskinan 

Sumber : Sukirno, 1985:222 
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2.4   Teori Neo-liberal dan Sosial Demokrat Mengenai Kemiskinan  

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada 

sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwayuh 

wajah, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. 

Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula 

penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemukenalan 

konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.  

Terdapat banyak sekali teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. 

Namun bila disederhanakan, setidaknya dalam konteks diskusi ini, maka terdapat 

dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan: yakni 

paradigma neo-liberal dan sosial demokrat yang memandang kemiskinan dari 

kacamata struktural dan individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam 

menganalisis kemesikinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program 

anti kemiskinan. 

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh 

Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa 

komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam 

bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, the Wealth of Nation (1776), 

dan Frederick Hayek, The Road to Serfdom (1944), dipandang sebagai rujukan 

kaum neo-liberal yang mengedepankan azas laissez faire, yang oleh Cheyne, 

O’Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan 

“mekanisme pasar bebas” dan mengusulkan “the almost complete absence of 

state’s intervention in the economy.” Secara garis besar, para pendukung neo-
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liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang 

disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang 

bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan 

pasar diperluas sebesar-besarnya dan prtumbuhan ekonomi dipacu setinggi-

tingginya. Secara langsung, strategi penaggulangan kemiskinan harus bersifat 

“residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok 

swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai 

“penjaga malam” yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas 

tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Cheyne, O’Brien dan Belgrave :1998). 

Penerapan program-program structural adjustment, seperti Program Jaringan 

Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari 

pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.  

Keyakinan yang berlebihan tehadap keunggulan mekanisme pasar dan 

pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi 

kemiskinan dan ketidakdilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat. 

Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung sosial 

demokrat menyatakan bahwa “a free market did not lead to greater social wealth, 

but to greater poverty and exploitation…a society is just when people’s needs are 

met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are 

eliminated” (Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998: 91 dan 97).  
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2.5  Rumah Tangga Miskin 

Istilah rumah tangga dan keluarga sering dicampur adukkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi, 

sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan 

lain sebagainya.  Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal 

dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah 

karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. BPS (2000) membagi 

rumah tangga menjadi dua yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. 

(Kinanti, 2006) 

1. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami 

sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal 

bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur 

adalah bahwa pembiayaan keperluan jika pengurusan kebutuhan sehari-hari 

dikelola bersama-sama.  

2. Rumah tangga khusus adalah sekelompok orang yang tinggal di asrama atau 

tempat tinggal yang pengurusan sehari-harinya diatur oleh yayasan atau 

badan, misalnya asrama mahasiswa, lembaga pemasyarakatan, orang-orang 

yang berjumlah lebih dari 10 orang yang kos dengan makan, asrama ABRI 

dan lain sebagainya.   

Dalam penelitian ini yang dimaksud rumah tangga adalah rumah tangga biasa 

yang ada di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.  

Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga 

untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. 
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Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba 

kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas 

kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang 

disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini rumah 

tangga miskin yang dianalisis adalah penduduk bukan individu. Pertama, 

kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan rumah tangga. Kedua, 

apabila ditemukan data-data rmah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah 

tangga akan lebih efektif dibanding intervensi kemiskinan terhadap individu yang 

cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik 

sebagai penyebab kemiskinannya. Ketiga, data-data tentang rumah tangga miskin 

lebih mudah untuk dikembangkan daripada data-data individu miskin. 

(Faturochman, 1994) 

Menurut BPS (2005) Penduduk dikatakan sangat miskin apabila mencapai 

1900 kalori per hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan 

Rp120.000,- per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan 

memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori 

per orang perhari plus kebutuhan kebutuhan dasar non makanan atau setara 

Rp150.000,- per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin mendekati miskin 

apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 

sampai 2300 kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp175.000,- 

per orang per bulan. 
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Menurut BPS (2005), bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki 

jumlah anggota rumah tangga (household size) rata-rata 4 orang, maka batas garis 

kemiskinan rumah tangga adalah: 

a. Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp120 ribu = Rp480 ribu per rumahtangga 

per bulan. 

b. Rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasarnya hanya mencapai 4 x Rp150 ribu = Rp600 ribu per rumah tangga 

per bulan, tetapi di atas Rp480 ribu. 

c. Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4 x Rp175 ribu = Rp700 ribu per 

rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp600 ribu. 

 

2.6  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga Miskin 

Menurut BPS (1999) faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga 

miskin yaitu Faktor internal yaitu luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, 

fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan 

bakar untuk memasak, frekwensi membeli daging, ayam, dan susu seminggu, 

frekwensi makan sehari, jumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke 

puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi rumah tangga, 

serta kepemilikan beberapa aset. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak 

usia sekolah, kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UKMKM). 
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Menurut Syamsul Amar (2002:109) Faktor internal terdiri dari tingkat 

pendidikan, tingkat kesehatan, aksesbilitas terhadap kelembagaan. Di sisi lain 

faktor eksternal terdiri dari luas penguasaan lahan, teknologi dan mata 

pencaharian alternatif. Menurut Lukman Sutrisno (1995) orang menjadi miskin 

karena pendapatan yang rendah, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa 

wiraswasta dan rendahnya pendidikan. Dari beberapa pendapat di atas faktor-

faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan. 

 

2.6.1 Kepemilikan aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. Aset dapat dikelompokan berdasarkan sifat dan jenisnya sebagai 

berikut : 

2.6.1.1 Pengelompokan berdasarkan sifat: 

1) Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi 

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk 

hak atas kekayaan intelektual.  
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2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat atau 

dimanfaatkan. 

2.6.1.2 Pengelompokan berdasarkan jenis: 

1) Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, 

atau dimiliki untuk dijual yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli 

dan disimpan untuk digunakan, misalnya perhiasan.  

2) Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak 

berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung atau yang 

digunakan. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang 

seperti tanah. 

2.6.1.3 Pengakuan aset 

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima 

atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

Kepemilikan aset dalam penelitian ini adalah aset yang dimiliki oleh rumah 

tangga miskin, meliputi lahan pertanian, rumah, kendaraan. 

2.6.2 Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. 

Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan 

yang tidak ada pada masa anak-anak dan kita membutuhkannya pada waktu 

dewasa (Idris, 1981:9). Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu 
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proses yang dilakukan secara sadar baik lansung maupun tidak langsung 

membantu dalam perkembangan kearah kedewasaan.  

Pendidikan ada berbagai jenis, dari berbagai jenis tersebut dapat dibeda-

bedakan antara lain : 

1) Menurut cara berlangsungnya pendidikan dibedakan antara lain pendidikan 

fungsional dan pendidikan intensional. Pendidikan fungsional yaitu pendidikan 

yang berlangsung secara naluriah tanpa rencana dan tujuan tetapi berlangsung 

dengan begitu saja. Pendidkan intensional adalah lawan dari pendidikan 

fungsional yaitu program dan tujuan yang telah dirumuskan. 

2) Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi 3 macam : 

a) Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar ataupun tidak sadar yang berlangsung 

sepanjang hayat. 

b) Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan disekolah 

melalui kegiatan belajar mengajar yang beerjenjang dan berkesinambungan. 

c) Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan diluar 

sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan 

berkesinambungan 

Jenjang pendidikan formal adalah tarafvatau tingkat dalam pendidikan 

sekolah, karena dalam lembaga pendidikan mengenalcadanya kegiatan-kegiatan 

tertentu dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat tinggi. 

Menurut pasal 12 UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional, jalur pendidikan sekolah formal dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan : 
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a. Tingkatan pendidikan dasar 
Dalam tingkatan ini pendidikan diselenggarakan untuk 
mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberi 
pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup 
masyarakat serta mempersiapkan perserta didik yang memenuhi 
syarat untuk mengikuti pendidikan menengah, misalnya Sekolah 
Dasar. 

b. Tingkat pendidikan menengah 
Tingkat pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan 
dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan anak didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 
mengadakan hubungan timbal balik dengan sosial budaya dan 
alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut 
dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi, misalnya SMP, SMA. 

c. Tingkat pendidikan tinggi 
Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan 
menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 
atau professional yang dapat menerapkan atau menciptakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi atau kesenian, misalnya, akademik atau 
perguruan tinggi. 

 

2.6.3 Pendapatan rumah tangga 

Pendapatan rumah tangga adalah segi bentuk balas jasa atau sumbangan 

seseorang terhadap proses produksi (Winardi,1991:45). Pendapatan adalah 

seluruh penerimaan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dinilai dengan jumlah uang atas harga yang berlaku saat ini (Mulyanto, 

1990:34). Pendapatan dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Pendapatan berupa uang menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 

1) pendapatan sangat tinggi pendapatan rata-rata lebih dari 

Rp1.000.000/bulan. 

2) Pendapatan tinggi yaitu pendapatan rata-rata Rp750.000 – 

Rp1.000.000/bulan 

3) Pendapatan sedang yaitu pendapatan rata-rata antara Rp500.000 – 
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Rp750.000/bulan.  

4) Pendapatan rendah yaitu pendapatan rata-rata antara Rp200.000–

Rp500.000 (UMR:2005). 

b.  Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang sifatnya regular dan biasa 

diterimakan dalam bentuk barang. 

Sedangkan BPS mengelompokkan pendapatan menjadi dua yaitu: 

a. Pendapatan sektor formal 

Pendapatan sektor formal yaitu pendapatan yang berupa uang atau jasa yang 

sifatnya regular dan diterima sebagai balas jasa yang meliputi: 

1) Pendapatan berupa uang seperti gaji, upah dan investasi 

2)  pendapatan berupa barang seperti transportasi, perumahan, rekreasi 

b. Pendapatan sektor informal meliputi: 

1) pendapatan dari usaha misalnya hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, 

penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

2) Pendapatan dari investasi misalnya deviden dari saham. 

Berdasarkan kajian tersebut, dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

menyebabkan kemiskinan adalah pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pendapatan yang berupa uang dari hasil bekerja kepala rumah 

tangga di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

 

2.7  Strategi Pengentasan Kemiskinan  

Ada beberapa strategi pengentasan kemiskinan. Diantaranya adalah 

dengan melalui beberapa teori berikut ini. 
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2.7.1 Teori sosial demokrat 

Teori Sosial democrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan 

individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya 

ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-

akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori 

yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (mixed economy) dan 

majemen ekonomi Keynesian ini, muncul sebagai jawaban terhadap depresi 

ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara 

kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara 

dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, 

perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi 

manajemen-permintaan” (demand-management economics) gaya Keynesian ini 

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum sosial 

demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil. Bahkan 

kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling 

efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara 

kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. “The welfare state acts as the 

human face of capitalism,” demikian menurut Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 

(1998:79).  

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan 

prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian 

kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu 

menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikian, kesehatan yang baik dan 
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pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar; 

melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (choices). Dengan kata 

lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, 

kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan 

gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya 

memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam 

transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan 

pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.  

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat 

institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial 

yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti 

kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang 

berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat 

meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan 

mana orang akan memiliki kemampuan (capabilities) untuk memenuhi kebutuhan 

dan menentukan pilihan-pilihannya (choices). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan 

dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karena dapat 

membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan 

menentukan pilihan-pilihannya.   

Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neoliberal 

memandang bahwa strategi penanganan kemiskinan yang melembaga merupakan 

tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, 
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pendukung sosial demokrat meyakini bahwa penangananan kemiskinan yang 

bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi 

yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan 

tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neoliberal 

melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum sosial 

demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan 

itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan 

bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-

pilihannya (choices). 

2.7.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan 

Sosial 

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus 

utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam 

proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan 

keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial 

(social functioning) (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; 1989; Morales, 1989; Suharto, 

1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” 

(capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran 

sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah 

subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat 

dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat 

menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada 

di sekitar dirinya. Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan 
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konsepsi “kesehatan”, psikolog dengan konsepsi “perilaku adekwat”, guru dengan 

konsepsi “pendidikan”, dan pengacara dengan konsepsi “keadilan”, keberfungsian 

sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan 

pembeda antara profesi pekerjaaan sosial dengan profesi lainnya. Morales dan 

Sheafor (1989:18) menyatakan:  

Social functioning is a helpful concept because it takes into 
consideration both the environment characteristics of the person and 
the forces from the environment. It suggests that a person brings to 
the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result 
of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that 
whatever is brought to the situation must be related to the world as 
that person confronts it. It is in the transactions between the person 
and the parts of that person’s world that the quality of life can be 
enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work 
 

Dengan demikian, jika keseluruhan konsepsi tersebut dipandang sebagai 

kontribusi setiap profesi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial 

dalam domain pembangunan nasional. Sesuai dengan konsepsi mengenai 

keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus 

pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas 

kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status 

merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan 

sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari 

lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan 

“person-in-environment dan person-in-situation”.  
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2.8  Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Pengarang 

Judul Variabel Metode Analisis Hasil 

 1 Arif Rahman 
(UNDIP,2008) 

Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Meningkatnya 
Rumah Tangga 
Miskin Di 
Kelurahan 
Gunung Pati 
Kota Semarang

- Variabel 
Dependen:  
Rumah 
Tangga 
Miskin 

- Variabel 
Independen: 
Pendapatan, 
Pendidikan, 
Kepemilikan 
Aset.  

Deskriptif 
Presentase 

-Diantara pendapatan, pendidikan, dan 
kepemilikan aset yang memberikan pengaruh 
paling besar terhadap rumah tangga miskin di 
Kelurahan Gunung Pati adalah pendapatan, 
kemudian diikuti oleh pendidikan dan yang 
terakhir adalah kepemilikan aset. Hal ini di 
sebabkan secara mendasar kebutuhan dari 
suatu keluarga hanya dapat dipenuhi dari 
pendapatan yang diperolehnya. 
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2.9  Kerangka Berpikir 

Umumnya manusia tidak ingin terperangkap ke dalam kondisi 

keminskinan. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat 

untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam dan kualitas 

sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas yang dihasilkan 

juga rendah. Dengan mempertimbangkan profil kemiskinan, rumah tangga miskin 

cenderung mempunyai kepemilikan aset yang relatif sempit, pendapatan yang 

rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan faktor-faktor tersebut 

kegiatan yang mereka lakukan relatif kecil dengan cara yang sangat sederhana.  

Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan 

saja tidak cukup, oleh karena itu, perlu  dipenuhi kebutuhan dasar selain makanan, 

seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa 

lainnya. Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan atau determinan kemiskinan  

dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human 

capital), modal fisik produktif (physical productive capital), status pekerjaan, dan 

karakteristik desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang 

mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan 

pendapatan. Dalam hal ini, indikator  yang sering digunakan adalah tingkat 

pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin 

tinggi tingkat pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi 

kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang 

lebih tinggi. 
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Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita dan 

kepemilikan  aset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan  lahan 

akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, 

rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan 

pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan 

memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk 

menghasilkan pendapatan keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki 

modal fisik terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran yang rendah dan tidak 

mempunyai alternatif untuk berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status 

pekerjaan, dimana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan 

dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. 

Dari pemikiran di atas maka dapat ditunjukkan dengan bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
Sumber: BPS (2002), Sutrisno (1995), Amar (2002:109) dimodifikasi 
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- Kepemilikan lahan 
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Pendapatan 
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Rumah Tangga Miskin 
- Ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan dasar 
- Ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan sosial psikologis 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini 

yaitu : Ada pengaruh faktor kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan 

terhadap rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikasi yaitu sebuah 

penelitian yang ingin mengecek kebenaran penelitian lain/ terdahulu yang 

berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan meningkatnya rumah tangga miskin 

di kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. (Chamidi) 

 

3.2  Obyek penelitian 

3.2.1 Populasi  

Populasi yang dimaksud menurut Arikunto (2006:130) adalah jumlah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah semua rumah tangga miskin pada tahun 2008 di Kecamatan Suruh dengan 

jumlah 6.096 jiwa. 
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Tabel 3.1 
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten tahun 2008 

 
No Desa/Kelurahan 2007 2008 
1 Kebowan 199 208 
2 Beji Lor 135 135 
3 Jatirejo 250 268 
4 Dersansari 200 217 
5 Purworejo 144 168 
6 Ketanggi 208 206 
7 Medayu 205 205 
8 Bonomerto 260 267 
9 Sukorejo 277 285 

10 Kedungringin 498 605 
11 Gn.Tumpeng 261 262 
12 Reksosari 408 408 
13 Suruh 706 723 
14 Plumbon 508 557 
15 Krandon Lor 403 407 
16 Cukilan 520 522 
17 Dadapayam 471 475 

Jumlah 5.653 5.918 
Sumber: BPS Kabupaten Semarang diolah 

Identifikasi dari populasi di atas adalah sebagai berikut : 

1) Mempunyai status yang sama yaitu rumah tangga miskin. 

2) Kepala rumah tangga di Kecamatan Suruh. 

3) Keluarga-keluarga tersebut mempunyai latar belakang kepemilikan aset, 

pendidikan dan pendapatan yang berbeda-beda. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan 

penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto, 2006: 132). 
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Arikunto menegaskan sekedar pedoman maka apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diteliti semuanya, penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya, jika jumlah subyeknya besar maka dapat diambil antara 10%-15% 

atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 2006:134) 

Pengambilan sampel tergantung pada: 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi kesempatan, dana, waktu, alat dan 

tenaga 

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data   

3) Besar kecilnya resiko yang tergantung oleh peneliti 

(Arikunto, 2006:134). 

Dalam menentukan besarnya sampel penelitian, peneliti berpedoman  pada 

rumus Slovin :  

 n = 21 Ne
N

+  

Dimana : 

n  =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir atau diujikan (Umar, 2000:189) 

Toleransi kesalahan dalam menetapkan sampel adalah 10% atau 0,10. 

Alasan dari pegambilan sampel 10% karena berdasar pendpat Gay (Umar, 

2000:129) yang menyatakan jika penelitian menggunakan metode deskriptif maka 

ukuran minimal sampel yang diterima 10% dari populasi. 
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n = 98,3 

n = 99 

Dengan jumlah populasi 5.918 rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan 

rumus tersebut diperoleh sampel sebanyak 99 rumah tangga miskin. Diasumsikan 

dengan diambilnya sampel sebesar 99 rumah tangga miskin dianggap sudah 

representatif. Rumah tangga miskin dalam penelitian ini diwakili oleh kepala 

keluarga dari tiap-tiap rumah tangga miskin. 

Untuk menghemat kesempatan, dana, waktu, alat dan tenaga maka teknik 

sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Area Random Sampling. Pengambilan Area Random Sampling ini dengan 

mengambil sampel wilayah secara acak, kemudian dari wilayah terpilih 

ditentukan sampelnya secara acak. Dari tabel 3.1 diketahui bahwa dari 17 

desa/kecamatan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang populasi yang  

jumlahnya lebih dari 500 rumah tangga adalah desa Kedungringin, Suruh, 

Plumbon dan Cukilan maka jumlah populasi dari ke empat desa tersebut akan 

ditentukan sampelnya sejumlah 99 orang secara acak. Dalam penelitian ini 

keempat desa penelitian mempunyai karakteristik  yang sama. Hal ini dapat 

ditunjukan dalam tabel 3.2  sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Jumlah Populasi dan Sampel Rumah Tangga Miskin 

di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
 

No Desa/Kelurahan 

Jumlah 
Populasi 
 (Rumah 
Tangga) 

fi 

Jumlah 
Sampel 
(Rumah 
Tangga) 

1 Kedungpringin 605 25,13 % 25 
2 Suruh 723 30,04 % 30 
3 Plumbon 557 23,14 % 23 
4 Cukilan 522 21,69% 21 

Jumlah 2407 100 % 99 
 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang bervariasi yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. (Arikunto, 2006:118). Variabel yang diteliti harus sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.  

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel penelitian, yaitu : 

3.3.1 Variabel bebas (X) 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

yang diselidiki pengaruhnya, adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

3.3.1.1 Kepemilikan aset (X1) 

Kepemilikan Aset dapat diartikan sumber daya ekonomi yang  dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. Dengan indikator: 

a) Kepemilikan lahan meliputi kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki oleh 

keluarga, jenis tanaman. 

b) Kepemilikan tempat tinggal meliputi status rumah yang ditempati, , sumber 

air dan perabotan rumah tangga yang dimiliki. 

c) Kepemilikan kendaraan meliputi kendaraan/alat transportasi yang dimiliki 

keluarga. 

3.3.1.2 Pendidikan (X2)  

Pendidikan dapat diartikan suatu proses yang dilakukan secara sadar baik 

langsung maupun tidak langsung membantu dalam perkembangan kearah 

kedewasaan. Dengan indikator: 

- Lulus Perguruan Tinggi/Sederajat (5 tahun) 

- Lulus SMA/ Sederajat (3 tahun) 

- Lulus SMP/ Sederajat (3 tahun) 

- Lulus SD/Sederajat (6 tahun) 

- Tidak lulus SD/Sederajat 

3.3.1.3 Pendapatan (X3) 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang 

yang dapat dinilai dengan jumlah uang atas harga yang berlaku sat ini. Dengan 

indikator : 
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a) Besarnya pendapatan pokok keluarga 

Pendapatan pokok di sini adalah pendapatan dari pekerjaan utama yang 

dihasilkan oleh kepala keluarga dengan perhitungan pendapatan satu bulan dalam 

satuan rupiah. 

b) Jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai 

Yang dimaksud anggota keluarga yang masih harus dibiayai dalam 

penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga yang belum mempunyai 

penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 

3.3.2 Variabel terikat (Y) → Rumah Tangga Miskin 

Variabel terikat adalah gejala atau unsure yang dipengaruhi variabel lain. 

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin, 

dengan indikator sebagai berikut: (Soegandar, n.d) 

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi papan, sandang 

dan pangan. 

2) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang meliputi 

agama, kesehatan dan hiburan.  

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

3.4.1 Metode angket atau kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,1993:124). Bentuk kuesioner yang digunakan 



48 

 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah 

ditentukan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner ditujukan 

bagi rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan cara 

di sebarkan untuk di isi oleh responden itu sendiri, dan apabila responden tidak 

bisa membaca dan menulis maka dalam proses pengisian angket responden 

dibantu oleh peneliti. Untuk itu perlu ditentukan kriteria penyekoran data sebagai 

berikut: 

1) Masing-masing alternatif jawaban, tiap-tiap item deberi skor sesuai alternatif 

jawaban yang dipilih responden. Alternatif jawaban ada 4 buah yaitu:A, B, C, 

D. 

2) Alternatif jawaban diberi kode yang sama untuk setiap jawaban dibubuhkan 

tanda silang (X). 

3) Setiap kode diberi skor yang berwujud angka. 

4) Menggunakan skor skala sebagai berikut: 

- Alternatif jawaban A dengan skor 4 

- Alternatif jawaban B dengan skor 3 

- Alrernatif jawaban C dengan skor 2 

- Alternatif jawaban D dengan skor 1 

3.4.2 Metode dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan variabel penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, dan sebagainya (Arikunto,2006:206). Sedangkan materi yang 

dibutuhkan dalam metode dokumentasi ini antara lain: 
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1) Daftar nama rumah tangga miskin dapat untuk menentukan subyek yang akan 

diteliti dan untuk menentukan besarnya sampel. 

2) Data yang diperlukan sudah terjadi pada masa lampau dan sudah dicatat dan 

diarsipkan dalam bentuk dokumen. 

3) Data tersebut dapat diperoleh dengan mudah karena telah tersusun secara 

sistematis dan rapi. 

 

3.5  Pengujian Alat Pengumpul Data 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto,1998:160). Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas internal yang menggunakan analisis butir soal 

variabel. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus korelasi 

product moment (Arikunto, 1998:162): 

Rxy=

( ){ } ( ){ }2222

))((

∑∑∑∑
∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

rxy  = korefisien kerelasi 

N  = jumlah subyek/responden 

X  = skor butir 

Y  = skor total 

∑ 2X  = jumlah kuadrat nilai X 

∑ 2Y  = jumlah kuadrat nilai Y  
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Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan dengan harga r kritik product 

moment dengan taraf nyata 5% jika harga rxy hitung lebih besar dari r tabel maka 

dikatakan item soal atau instrument tersebut valid. 

3.5.1.1 Pengujian Validitas 

Sebagaimana analisi data kuantitatif akan pengujian hipotesis, maka 

terlebih dahulu akan dilakukan pengujian instrument data melalui uji validitas 

dengan menggunakan komputer program Microsoft Excel. Uji validitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat untuk mengukur apa 

yang akan diukur. Validitas ini akan ditunjukkan oleh suatu indeks yang 

menggambarkan seberapa jauh alat ukur benar-benar menunjukkan apa yang 

diukur. 

Pada penelitian ini pnulis membagikan kuesioner kepada 25 responden, 

untuk mengetahui tiap butir pertanyaan valid atau tidak valid. Langkah-langkah 

yang dilakukan pada pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan uji instrument kepada responden. 

b. Mengelompokkan item-item dari jawaban kedalam faktor-faktor dan jumlah 

skor total yang iperoleh dari masing-masing responden 

c. Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat table perhitungan validitas. 

d. Nilai r hasil harus positif 

e. Nilai r table (pada lampiran) ditentukan dengan df (derajat kebebasan) – N 

(jumlah kasus) – (jumlah butir pertanyaan) 

f. R hitung untuk tiap item (variabel) dilihat pada kolom Corrected Item – Total 

Correlation. 
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g. Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika rhitung  ≥ rtabel, maka variabel tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung  ≤ rtabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid 

Tabel 3.3 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket Variabel X 

 

Butir Pertanyaan 
r hitung (koefisien 
validitas) r tabel 5% keterangan 

Butir No.1 (X1) 0,454 0,396 Valid 
Butir No.2 (X1) 0,481 0,396 Valid 
Butir No.3 (X1) 0,474 0,396 Valid 
Butir No.4 (X1) 0,563 0,396 Valid 
Butir No.5 (X1) 0,601 0,396 Valid 
Butir No.6(X1) 0,421 0,396 Valid 
Butir No.7 (X1) 0,439 0,396 Valid 
Butir No.8 (X1) 0,596 0,396 Valid 
Butir No.9 (X2) 0,515 0,396 Valid 
Butir No.10 (X2) 0,425 0,396 Valid 
Butir No.11 (X2) 0,711 0,396 Valid 
Butir No.12 (X2) 0,783 0,396 Valid 
Butir No.13 (X2) 0,650 0,396 Valid 
Butir No.14 (X3) 0,507 0,396 Valid 
Butir No.15 (X3) 0,781 0,396 Valid 
Butir No.16 (X3) 0,632 0,396 Valid 
Butir No.17 (X3) 0,478 0,396 Valid 
Butir No.18 (X3) 0,435 0,396 Valid 
Butir No.19 (X3) 0,526 0,396 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 

Pada tabel output di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung ≥ r tabel. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-19 butir pertanyaan tersebut valid. 
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Tabel 3.4 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket Variabel Y 

 
Butir Pertanyaan r hitung (koefisien 

validitas) r tabel 5% keterangan 

Butir No.20 (Y) 0,642 0,396 Valid 
Butir No.21 (Y) 0,532 0,396 Valid 
Butir No.22 (Y) 0,471 0,396 Valid 
Butir No.23 (Y) 0,471 0,396 Valid 
Butir No.24 (Y) 0,460 0,396 Valid 
Butir No.25 (Y) 0,420 0,396 Valid 
Butir No.26 (Y) 0,423 0,396 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 

Pada tabel output di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung ≥ r tabel. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-7 butir pertanyaan tersebut valid. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah dapat dipercaya atau diandalkan (Arikunto,1998:192). 

Dalam menguji reliabilias instrument ini, peneliti menggunakan rumus alpha, 

karena instrument dalam penelitian ini berbentu angket yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-4 dan uji validitas menggunakan item total. Seperti yang 

dikemukakan Arikunto, 1998:192) bahwa untuk mencari reliabilitas instrument 

yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka 

menggunakan rumus alpha: 

rxy = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
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1

 

Keterangan: 

rxy  = reliabilitas instrument 

K  = banyaknya butir pernyataan 

∑ 2bσ  = jumlah varians butir 
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2tσ   = varians total 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel r kritik product 

moment dengan taraf nyata 5%. Jika harga rxy lebih besar dari r tabel maka dapat 

dikatakan instrumen tersebut reliabel.  

Untuk mencari varians butir yang digunakan rumus(Arikunto, 1993:145):  

( )

N
N

x
X

b
∑ ∑−

=2σ  

Keterangan: 

2bσ   = varians butir 

( )∑ 2   = kuadrat jumlah skor tiap item 

∑ 2X   = jumlah kuadrat skor tiap item 

N  = banyaknya subyek pengikut tes 

Hasil perhitungan tiap-tiap butir kemudian dikonsultasikan dengan r tabel 

dengan taraf signitifikasi 5%. Jika r hitung lebih besar dari r tabel,maka instrumen 

tiap butir dinyatakan reliabel.  

3.5.2.1 Pengujian Reliabilitas 

Dari ke dua puluh enam (26) butir pertanyaan yang berkaitan dengan 

variabel kepemilikan aset (X1), variabel pendidikan (X2), variabel pendapatan 

(X3), dan rumah tangga miskin (Y) tersebut kemudian diuji konsistensi internal 

engan menggunakan computer program Excel. Pengujian bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian dapat 

diandalkan (reliabel) atau tidak. 
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Suatu alat tes (kuesioner) dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar 

pengambilan keputusan: 

a Jika koefisien r Alpha ≥ nilai r tabel, maka variabel tersebut realibel. 

b Jika koefisien r Alpha ≤ nilai r tabel, maka variabel tersebut tidak reliabel. 

Hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrument angket pada a=5% dengan N=25 

diperoleh r hitung sebesar r tabel = 0.396 

 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah hasil dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif presentase, regresi linear berganda 

dan uji hipotesis. 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif Presentase 

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat presentasi 

skor jawaban dan mendiskripsikan hasil data mengenai kondisi dan karakteristik 

kemiskinan di Kecamatan Suruh, dengan menggunakan rumus(Ali,1992:184): 

P=
N
n x 100% 

Keterangan: 

P = presentase sub variabel 

N = nilai yang diperoleh sub variabel 

n = jumlah seluruh nilai     
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Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut: 

1) Setelah angket diisi oleh responden dan memeriksa kelengkapannya serta 

memberi nomor kode responden. 

2) Menguantitatifkan jawaban pada setiap soal dengan tingkatan skor masing-

masing alternatif sebagai berikut: (1) jawaban a, diberi skor 4 (2) jawaban b, 

diberi skor 3 (3) jawaban c, diberi skor 2 (4) jawaban d, diberi skor 1. 

3) Membuat tabulasi data 

4) Memasukkan ke dalam rumus 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan kriteria adalah: 

1. Menentukan angka presentase maksimal 

 

 

2. Menentukan angka presentase terendah 

 

 

3. Menentukan banyaknya kriteria karena dibagi menjadi empat kriteria (sangat 

tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah). 

4. Rentang persentase 

100% - 25% = 75% 
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5. Interval kelas persentase 

75% : 4 = 18,75% 

Tabel 3.5 
Persentase Pendapat Responden 

 
Interval Persentase Kriteria 

81,26 - 100,00 Sangat tinggi 
62,51 - 81,25 Tinggi 
43,76 - 62,50 Rendah 
25,00 - 43,75 Sangat Rendah 

 

3.6.2 Analisis Regresi Log Linier Berganda 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis 

regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel 

tidak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk mengestimasi atau 

meramalkan nilai rata-rata populasi variabel tidak bebas berdasarkan nilai tetap 

variabel bebas (Gujarati,1997: 12). Metode analisis regresi yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda, bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

 Y = βo+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + Ui 

Keterangan : 

Y = rumah tangga miskin 

Βo        = Konstanta 

X1 = faktor kepemilikan aset 

X2 = faktor pendidikan 

X3 = faktor pendapatan 

β1,2,3     = Koefisien Regresi  

Ui = Nilai Sisa  
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Dalam penelitian ini model tersebut di transformasikan ke dalam bentuk 

regresi log linear, bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

LnY=Lnβo+ β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + Ui 

Alasan digunakan analisis regresi dalam bentuk transformasi log adalah 

sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi variabel bebas (β1, β2, β3) dalam bentuk transformasi log. 

Nilai parameter tersebut diukur dalam bentuk elastis. Misal, besarnya 

elastisitas pengaruh faktor kepemilikan aset(X1) terhadap Responden Rumah 

Tangga Miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Y), begitu 

seterusnya. 

2) Mengurangi pengaruh Multikolinearitas, karena transformasi logaritma akan 

dapat memperkecil skala-skala variabel yang diukur dan sekaligus mampu 

meniadakan kasus Heteroskedastisitas.  

Untuk menentukan persamaan Regresi Log Linier Berganda yang 

menggunakan program komputerisasi yaitu SPSS. 

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1. Uji Statistik 

Dalam penelitian ini Uji Statistik yang digunakan adalah Uji Varian (Uji 

F) dan Uji Parsial (Uji t). Menurut Gujarati (1997, 119-122) untuk mengukur 

tingkat signifikasi dari koefisien regresi bersama-sama (uji F), digunakan rumus 

sebagai berikut : (Gujarati, 1997:141)
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( )
( ) )/(1

1
2

2

kNR
kRFh −−
−

=
 

Fh = Koefisien regresi bersama-sama 

R2 = Koefisien Determinasi 

(k-1) dan (N-k) = Derajat Bebas 

Untuk menentukan F tabel tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n – k) dan (k – 1) dimana 

n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel termasuk intersep.  

Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikasi dari koefisien regresi 

secara parsial (uji t), digunakan rumus sebagai berikut : (Gujarati, 1997:74)
 
 

( )iSe
iit

β
ββ
ˆ

ˆ −
=

 

t = Koefisien regresi parsial 

βi = Parameter 

 = Derajat Bebas 

Rasio t untuk setiap iβ̂ mengikuti distribusi-t dengan derajat bebas (n-k). 

hasil uji t dihitung dikonsultasikan dengan tabel t dengan taraf signifikan 5%, 

yaitu 95% koefisien keyakinan. 

3.6.3.2. Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam uji regresi Log Linier  ini dianalisis pula besarnya determinasi (R2). 

Nilai R2 digunakan untuk mengukur ketepatan semua variabel independent 

terhadap variabel dependent. Jika R2 yang diperoleh mendekati satu maka dapat 

( )iSe β̂
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dikatakan semakin kuat model tersebut atau model tersebut semakin baik untuk 

menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R2  

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel bebas menerangkan 

variabel terikat. 

 

3.7  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

3.7.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data 

dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi normal ataukah tidak, jika 

tidak normal maka analisis untuk statistik parametrik tidak dapat dilakukan. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam 

penelitian ini digunakan analisis grafik dengan melihat normal probability plot.  

Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghazali, 2006: 110). 

3.7.2 Uji Linieritas 

Uji ini digunkan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Dengan uji ini akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. (Ghazali, 2006: 115) 
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3.7.3 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. (Ghazali, 

2006: 91). 

3.7.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pengujian terhadap heteroskedasitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. Apabila pola scatter plot 

membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heteroskedasitas. 

Munculnya gejala heteroskedasitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model 

regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. (Gujarati, 1997:187) 

3.7.5  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan 

data time series. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan dengan menggunakan rumus Durbin Watson. Regresi yang baik 

bila bebas dari autokorelasi. (Ghazali, 2006: 95-96). Apabila hasil DW jatuh pada 

daerah meragukan maka mengganti dengan rumus lain.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum daerah Penelitian 

Wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

Dari monografi Kecamatan diperoleh data tantang letak Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Bringin 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Susukan 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Susukan dan Kabupaten Boyolali 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Tengaran dan Kota Salatiga. 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Mempunyai Luas wilayah ± 

6.401,91 ha. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 

104. Jarak Kecamatan Suruh dengan Ibu Kota Kabupaten Semarang ±30 Km. 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang terdiri dari 17 Desa, 113 Dusun, 100 RW, 

dan 490 RT dengan kepadatan penduduk 1.001 jiwa yang terbagi atas jumlah 

kelamin laki-laki sebanyak 32.002 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 

32.075 orang, yang sudah berkeluarga sebanyak 16.788 Kepala keluarga 

(Monografi Kecamatan Suruh, 2007/2008). 
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4.2  Alasan Terjadi Peningkatan Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang cukup tinggi. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebanyak 5.653 jiwa, pada tahun 2008 

jumlahnya meningkat menjadi 5.918 jiwa, yang mana jumlah penduduk miskin 

naik sebesar 265 jiwa. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mereka miskin 

antara lain adanya PHK bagi mereka yang tadinya bekerja sehingga menjadi 

pengangguran dan tidak mempunyai pendapatan, pendidikan yang rendah dan 

tidak adanya keterampilan sehingga kesulitan mencari kerja, adanya perubahan 

kriteria miskin dari BPS. Berdasarkan data dari Depnakertrans Kabupaten 

Semarang, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK hingga akhir 11 Desember 

2009 mencapai 68.204 orang dan pekerja yang dirumahkan sebanyak 27.860 

orang.  

Peningkatan rumah tangga miskin yang terjadi di Kecamatan Suruh 

terutama dipicu oleh perubahan kriteria kemiskinan yang diterapkan oleh BPS 

(2008). 

 

4.3 Profil Rumah Tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang 

Profil rumah tangga miskin dalam penelitian ini dipandang dari 

karakteristik demografi rumah tangga miskin, karakteristik pendapatan rumah 



63 

 

tangga miskin, karakteristik pendidikan dan karakteristik kepemilikan aset. Data-

data dari variabel ini di ungkap dengan menggunakan angket. 

4.3.1 Karakteristik Demografi dari Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 

Jumlah anggota rumah tangga adalah indikasi yang dominan dalam 

menentukan miskin atau ketidakmiskinnya suatu rumah tangga, bertambah besar 

pula kecenderungannya menjadi miskin. Secara lebih rinci mengenai jumlah 

anggota rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh diperoleh 

hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1  
Jumlah anggota Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh 

 
Desa 
(KK) 

Jumlah Anggota Keluarga (per orang) Total 4 5 6 7 8 
Kedungpringin 3 12 9 1  25 
Suruh 5 13 7 4 1 30 
Plumbon 2 13 6 2  23 
Cukilan 10 4 5 2  21 
KK 20 42 27 9 1 99 
Persentase 20,20% 42,42% 27,27% 9,09% 1,01% 100% 
Sumber: Hasil Penelitian yang di olah. 
 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, keluarga yang mempunyai anggota keluarga 

terbanyak adalah 1 (1,01%) rumah tangga atau 8 orang dan keluarga yang 

mempunyai anggota keluarga paling sedikit adalah 20 rumah tangga (20,20%) 

dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Sebanyak 42 rumah tangga 

(42,42%) mempunyai anggota keluarga sebanyak 5 orang. Sebanyak 27 rumah 

tangga (27,27%) mempunyai jumlah anggota keluarga sebesar 6 orang, serta 

sebanyak 9 rumah tangga (9,09%) mempunyai 7 anggota keluarga. Hasil di atas 
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menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kecamatan Suruh 

mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. 

4.3.2 Karakteristik Kepemilikan Aset dari Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

Karakteristik berikut tentang kepemilikan aset, tempat kondisi tempat 

tinggal, dan luas lahan pertanian yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Secara 

lebih rinci mengenai kepemilikan aset rumah tangga miskin pada tahun 2009 di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
Responden dirinci berdasarkan kondisi dinding rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
 

Desa 
(KK) 

Kondisi dinding rumah Total Tembok ½ Tembok Papan Bambu 
Kedungpringin 2 2 16 5 25 
Suruh 13 11 6  30 
Plumbon 5 1 15 2 23 
Cukilan 2 3 5 11 21 
KK 22 17 42 18 99 
Persentase 22,22% 17,17% 42,42% 18,18% 100% 
Sumber: Hasil penelitian diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas kondisi dinding rumah tangga miskin 

berjenis tembok sebanyak 22,22.% (22 rumah), jenis setengah tembok sebanyak 

17,17% (17 rumah), papan 42,42% (42 rumah), dan bambu sebanyak 18,18% (18 

rumah). Hal ini berarti sebagian besar dari kondisi dinding rumah di kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang masih berdinding papan. 
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Tabel 4.3  
Responden dirinci berdasarkan lantai rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang 
 

Desa 
(KK) 

Kondisi lantai rumah 
TotalTegel Semen Sebagian masih 

tanah 
Tanah 
semua 

Kedungpringi
n 1 3 16 5 25 

Suruh 5 14 10 1 30 
Plumbon 2 5 13 3 23 
Cukilan  2 6 13 21 

KK 8 24 45 22 99 

Persentase 8,09% 24,24
% 45,45% 22,22% 100

% 
Sumber: Hasil Penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas kondisi jenis lantai tegel sebanyak 8,09% (8 

rumah), Semen 24,24 % (24 Rumah), sebagian masih tanah 45,45% (45 Rumah), 

tanah semuanya 22,22% (22 rumah). Berdasarkan data yang diperoleh dari 

responden di atas, menunjukan bahwa sebagian besar lantai rumah masih tanah. 

Tabel 4.4 
Responden dirinci berdasarkan luas lahan pertanian rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
 

Desa 
(KK) 

Luas Lahan Pertanian Total >1 ha ½ ha – 1 ha ¼ ha - ½ ha 0 - ¼ ha 
Kedungpringin 2 3 13 7 25 
Suruh 3 6 6 15 30 
Plumbon 3 9 2 9 23 
Cukilan 1 3 15 2 21 
KK 9 21 36 33 99 
Persentase 9,10% 21,21% 36,36% 33,33% 100% 

Sumber: Hasil penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian 

yang dimiliki oleh rumah tangga di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

dengan luas 0 - ¼ ha sebanyak 33,33% (33 rumah tangga), ¼ ha - ½ ha sebanyak 
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36,36% (36 rumah tangga), sedangkan ½ ha – 1 ha sebanyak 21,21% (21rumah 

tangga). Dan sebanyak 9,10% (9 rumah tangga) mempunyai lahan > 1 ha 

 

4.3.3 Karakteristik Pendidikan dari Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang 

Uraian berikut tentang karakteristik pendidikan mencangkup tingkat 

pendidikan kepala rumah tangga dan anggota keluarga mengenai rasio yang lulus 

dari tingkat pendidikan. Rasio ini memperlihatkan tingkat partisipasi dalam 

mencapai tingkat pendidikan dari anggota rumah tangga miskin, tetapi juga 

memperlihatkan tingkat keberhasilan dari anggota rumah tangga untuk 

mendapatkan pendidikan hingga tamat. Secara lebih rinci mengenai pendidikan 

kepala rumah tangga ditinjau dari pekerjaan dan Rasio Partisipasi dan Rasio 

Tamat Tingkat Pendidikan Anggota Keluarga rumah tangga miskin pada tahun 

2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti di sajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 
Responden dirinci Berdasarkan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
 

Desa 
(KK) 

Tingkat Pendidikan Total SD SMP SMA PT 
Kedungpringin 7 16 2  25 

Suruh 2 7 12 9 30 
Plumbon 3 16 3 1 23 
Cukilan 2 13 5 1 21 

KK 14 52 22 11 99 
Persentase 14,14% 52,52% 22,22% 11,11% 100% 

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah. 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pendidikan kepala 

rumah tangga miskin yang berpendidikan SD sebanyak 14,14% (14 orang). 

Kepala Rumah tangga yang berpendidikan SMP sebanyak 52,52% (52 orang), 

Kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA sebanyak 22,22% (22 orang), 

sedangkan yang pendidikannya Perguruan Tinggi hanya 11,11% (11 orang). 

Tingkat pendidikan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang masih rendah, hal 

ini dapat dilihat dari tabel di atas yaitu hanya sampai jenjang SMP. 

Tabel 4.6 
Rasio Partisipasi dan Rasio Tamat Tingkat Pendidikan Anggota keluarga Miskin 

di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
 

Tingkat Pendidikan Responden Persentase 
Sampai 9 tahun 15 15,15% 
Tidak selesai 9 tahun 62 62,62% 
Tamat SD 22 22,22% 
Jumlah 99 100% 

 Sumber: Hasil Penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 rumah 

tangga (15,15%) pendidikan anggota keluarganya sampai 9 tahun, 22 rumah 

tangga (22,22%) anggota keluarga hanya tamat SD. Sedangkan sebanyak 62 

rumah tangga (62,62%) anggota keluarganya tidak berpartisipasi atau gagal di 

tengah jalan (meninggalkan sekolah) karena rintangan kompetisi fisik dan 

kompetensi metal, juga kesulitan pendanaan. 
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4.3.4 Karakteristik Pendapatan dari Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang 

Beberapa karakteristik dari pendapatan rumah tangga mencangkup, 

pertama informasi atas kepala Rumah Tangga yang bekerja, karena dalam 

penelitian ini rumah tangga diwakili oleh kepala keluarga. Kedua pola pendapatan 

rumah tangga. 

a. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin. 

Pekerjaan kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan utama dan pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan utama merupakan pekerjaan pokok kepala rumah tangga 

yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pekerjaan 

sampingan ialah pekerjaan diluar pekerjaan utama yang bertujuan untuk 

menambah penghasilan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan). 

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukan bahwa pekerjaan utama 

kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh adalah sebagai buruh, petani, 

pertukangan, dan pedagang. Secara lebih rinci mengenai pekerjaan kepala rumah 

tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang di 

peroleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 
Responden Dirinci Berdasarkan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh 
 

Desa 
(KK) 

Jenis Pekerjaan 
TotalPetani Buruh Pertukanga

n 
Pedagan

g 
Lainny

a 
Kedungpringi
n 

14 2 5 3 1 25 

Suruh 4 17 2 5 2 30 
Plumbon 7 2 4 10  23 
Cukilan 15 1 4 1  21 
KK 40 22 15 19 3 99 
Persentase 40,40

% 
22,22

% 
15,15% 19,19% 3,04% 100

% 
Sumber: Hasil penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, kepala keluarga rumah tangga miskin yang 

mempunyai pekerjaan sebagai petani sebanyak 40,40% (40 rumah tangga), Buruh 

22,22% (22 rumah tangga), pertukangan 15,15% (15 rumah tangga), pedagang 

19,19% (19 rumah tangga), dan pekerjaan lainnya sebanyak 3,04% (3 kepala 

keluarga). Dapat dilihat dari tabel di atas, mayoritas kepala keluarga rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang mempunyai pekerjaan utama 

sebagai petani. 

b. Pendapatan Rumah Tangga Miskin 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-

rata rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh antara Rp 500.000 – Rp 750.000. 

Secara lebih rinci mengenai pendapatan kepala rumah tangga miskin pada tahun 

2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti di sajikan 

pada tabel berikut ini 

 



70 

 

Tabel 4.8 
Responden dirinci Berdasarkan  Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 
 

Desa 
(KK) 

Pendapatan (Rp) 
Total <500.000 500.000-

750.000 
750.000-
1.000.000 

>1.000.000 

Kedungpringin 7 12 6  25 
Suruh 2 6 20 2 30 

Plumbon 3 7 13  23 
Cukilan 5 15 1  21 

KK 18 40 39 2 99 
Persentase 18,18% 40,40% 39,39% 2,03% 100% 

Sumber: Hasil Penelitian , Diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukan bahwa 18 rumah tangga 

pendapatannya < Rp 500.000, bila dirinci pekerjaannya yaitu sebagai petani 

sebanyak 9 rumah tangga, buruh 3 rumah tangga dan pedagang sebanyak 6 rumah 

tangga. Sedangkan yang pendapatannya Rp 500.000 – Rp 750.000 sebanyak 40 

rumah tangga, bila dirinci yang pekerjaannya sebagai petani 12 rumah tangga, 

buruh sebanyak 11 rumah tangga, pedagang sebanyak 10 rumah tangga, serta 

pertukangan sebanyak 7 rumah tangga. Sedangkan yang berpenghasilan Rp 

750.000 – Rp 1.000.000 bila dirinci berdasarkan pekarjaannya yaitu sebagai 

petani sebanyak 19 rumah tangga, buruh sebanyak  8 rumah tangga, pedagang 

sebanyak 1 rumah tangga, pertukangan sebanyak 8 rumah tangga, salesman 

sebanyak 3 rumah tangga. Dan yang mempunyai pendapatan sebesar >Rp 

1.000.000 ada 2 rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang. 
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Tabel 4.9 Ringkasan Profil Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh 
Kabupaten Semarang. 

 

Jumlah 
Anggota 
Keluarga 

(rata-
rata) 

Aset (rata-rata) Pendidikan (rata-
rata) 

Pendapatan (Rp) 
Rata-rata 

Rumah Lahan  
Kepala 
Rumah 
Tangga 

Rasio 
Partisipasi 
Anggota 
Keluarga 

5 orang Berdinding 
papan dan 
lantai 
sebagian 
masih 
tanah 

1/4 ha - 
1/2 ha 

SMP Tidak 
selesai 
wajib 
belajar 9 
tahun 

 
Rp500.000-
Rp750.000 

 
Berdasarkan 4.9 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anggota rumah 

tangga miskin 5 orang, kepala rumah tangga berpendidikan SMP dan rasio 

partisipasi pendidikan anggota keluarga Tidak selesai Wajib Belajar 9 tahun, 

pendapatan rata-rata rumah tangga miskin Rp500.000-Rp750.000 sedangkan 

kepemilikan aset rumah berdinding papan dan lantai sebagian masih tanah, serta 

luas lahan pertanian sebesar ¼ ha – ½ ha. 

 

4.4 Faktor-faktor yang Menyebabkan Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga miskin 

di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dilakukan dengan menggunakan 

Analisis Deskriptif Persentase dan Analisis Regresi Berganda Log Linier. 
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4.4.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Deskripsi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

Kepemilikan Aset, Pendidikan, Pendapatan dan Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dapat diketahui dari analisis deskripsi 

persentase sebagai berikut: 

4.4.1.1  Kepemilikan Aset 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata skor 

kepemilikan aset rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh 

adalah 61,40% dan termasuk dalam kategori rendah. Yaitu tempat tinggal dengan 

dinding papan, lantai sebagian dari tanah, perabot rumah tangga yang terdiri dari 

meja tamu, almari dan tempat tidur, tidak memiliki alat transportasi keluarga dan 

tidak memiliki ternak. Secara lebih rinci mengenai kepemilikan aset rumah tangga 

miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10  
Deskriptif Presentase Kepemilikan Aset Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 
 

Rentang 
Persentase 

(%) 
Kriteria Frekuensi Persentase Rata-Rata 

81,26 - 100,00 Sangat Tinggi 9 9,10% 

61,40% 
 

62,51 - 81,25 Tinggi 33 33,33% 
43,76 - 62,50 Rendah 41 41,.41% 

25,00 - 43,75 Sangat 
Rendah 16 16,16% 

Jumlah 99 100,00% 
 Sumber: Data Penelitian, diolah 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang pada tahun 2009 
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yaitu sebesar 41,41% menyatakan bahwa kepemilikan asetnya rendah, yaitu status 

rumah milik sendiri, berdinding papan, lantai sebagian masih tanah, sumber air 

sumur, perabotan rumah tangga hanya meja kursi tamu, almari, luas lahan antara 

antara ½ ha – 1 ha, sebagian besar tidak mempunyai alat transportasi pribadi 

sehingga lebih banyak menggunakan alat transportasi umum. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan kepemilikan aset rumah 

tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori 

rendah. 

 
4.4.1.2 Pendidikan 

Tinggi rendah pendidikan yang ditempuh akan berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. Secara lebih rinci mengenai pendidikan rumah tangga miskin 

pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti 

disajikan pada pada tabel 4.11 berikut ini:  

 

Tabel 4.11 
Deskriptif Presentase Untuk Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 
 

Rentang 
Persentase 

(%) 
Kriteria Frekuensi Persentase Rata-Rata 

81,26 - 100,00 Sangat Tinggi 11 11,11% 

60.81% 
 

62,51 - 81,25 Tinggi 32 32,32% 
43,76 - 62,50 Rendah 37 37,37% 

25,00 - 43,75 Sangat 
Rendah 19 19,19% 

Jumlah 99 100,00% 
Sumber: Hasil Penelitian, diolah 
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Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

yaitu 37,37% menyatakan bahwa pendidikannya rendah, yaitu kepala keluarga 

berpendidikan SMP, anggota keluarga yang masih sekolah 3 orang, anggota yang 

tidak selesai sampai wajib belajar 9 tahun, adanya anggota keluarga yang hanya 

bias membaca dan menulis serta tidak semua anggota keluarga bisa di biayai 

sampai SMP dan sebesar 11,11% tinggi, yaitu kepala keluarga yang 

berpendidikan perguruan tinggi, semua anggota keluarga tamat wajib belajar 9 

tahun, bebas 3B dan tersedianya biaya.  

 
4.4.1.3 Pendapatan 

Tinggi rendah tingkat pendapatan suatu masyarakat akan 

memperlihatkan seberapa tinggi tingkat sosial masyarakat itu. Secara lebih rinci 

mengenai pendapatan rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 
Deskriptif Presentase Untuk Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 

Rentang 
Persentase 

(%) 
Kriteria Frekuensi Persentase Rata-Rata 

81,26 - 100,00 Sangat Tinggi 2 2,02% 

59.13% 
 

62,51 - 81,25 Tinggi 29 29,29% 
43,76 - 62,50 Rendah 57 57,58% 

25,00 - 43,75 Sangat 
Rendah 11 11,11% 

Jumlah 99 100,00% 
Sumber: Data Penelitian, diolah 



75 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa rata-rata rumah 

tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yaitu 59,13% 

menyatakan bahwa pendapatannya rendah yaitu kepala keluarga pendapatannya 

Rp 500.000 - Rp 750.000, makan, pakaian, perumahan, pendidikan, pengeluaran 

rumah tangga Rp 500.000 - Rp 750.000, sisa untuk menabung kurang dari 

Rp5.000 perbulan dan adanya kerja sampingan sebagai pedagang. Sedangkan 

selebihnya yaitu sebesar 29,29% pendapatannya tinggi yaitu Rp 750.000 - 

Rp.1.000.000. Pendapatan hanya untuk makan, pakaian, perumahan, kesehatan, 

pengeluaran antara Rp 750.000 -  Rp 1.000.000, menabung perbulannya antara Rp 

5000 - Rp10.000 dan pekerjaan sambilan sebagai pedagang dan ojek. 

4.4.1.4 Rumah Tangga Miskin 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rumah 

tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang adalah 

67,17% dan termasuk dalam kategori cukup mampu. Secara lebih rinci mengenai 

rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 
Deskriptif Presentase Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. 
 

Rentang 
Persentase (%) Kriteria Frekuensi Persentase Rata-Rata 

81,26 - 100,00 Mampu 9 9,09% 

67.17% 
 

62,51 - 81,25 Cukup 
Mampu 57 57,58% 

43,76 - 62,50 Kurang 
Mampu 33 33,33% 

25,00 - 43,75 Tidak Mampu 0 0,00% 
Jumlah 99 100,00% 

Sumber: Data Penelitian, diolah 
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

rumah tangga miskin pada tahun 2009 di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

yaitu 57,58% menyatakan bahwa kempuannya dalam memenuhi kebutuhan 

termasuk dalam kategori cukup mampu, selebihnya yaitu 33,33% dalam kategori 

kurang mampu dan 9,09% dalam kategori mampu. 

 
4.4.2 Analisis Regresi Log Linier Berganda 

4.4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis Regresi Log Linier Berganda maka 

sebaiknya harus lulus terhadap uji Asumsi Klasik Sebagai Berikut: 

4.3.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data 

dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi normal ataukah tidak, jika 

tidak normal maka analisis untuk statistik parametrik tidak dapat dilakukan. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam 

penelitian ini digunakan analisis grafik dengan melihat normal probability plot.  
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Gambar 4.1 

Hasil Output SPSS 12.00 Grafik Histogram Uji Normalitas 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LN Rumah Tangga Miskin

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
Gambar 4.2 

Hasil Output SPSS 12.00Grafik Normal Plot Uji Normalitas 
 

Dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal 

dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal 

probibility plots titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini 

menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Di samping uji grafik juga 

dilengkapi dengan uji statistik, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) dikarenakan menggunakan sampel 

kurang dari 100. Hasil Kolmogorof-Smirnov (K-S) tampak di bawah ini: 

Tabel 4.14 
Hasil Output Spss 12.00 Uji Normalitas menggunakan uji non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

99
.0000000

.15760740
.103
.103

-.077
1.021
.248

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Nilai Kolmogorof-Smirnov sebesar 1,021 dan tidak signifikan pada 0,05 

(karena p=1,021 > dari 0,05). Jadi kita tidak dapat menolak Ho yang menyatakan 

bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual 

berdistribusi normal. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang memenuhi syarat uji asumsi klasik adalah dalam bentuk logaritma 

natural.  

 

4.3.2.1.2 Uji Linieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Dengan uji ini akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. (Ghazali, 2006:115). Dalam 

penelitian ini digunakan Uji Durbin Watson yang biasanya dilakukan untuk 

melihat ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Hasil uji Linieritas 

dapat dilihat di bawah ini: 

 
Tabel 4.15 

Hasil Output SPSS 12.00 Uji Linearitas 

Model Summaryb

.301a .090 .062 .16008 1.809
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), LN Pendapatan, LN Kepemilikan Aset, LN
Pendidikan

a. 

Dependent Variable: LN Rumah Tangga Miskinb. 
 

Oleh karena Durbin Watson 1,809 di atas dL = 1,613 dan dU=1,736 

dengan n=99 dan k=3, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
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4.3.2.1.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas mengggunakan nilai tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Faktor).  

Tabel 4.16 
Hasil Output SPSS 12.00 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

2.382 .263 9.054 .000

.147 .068 .217 2.166 .033 .952 1.051

.121 .065 .190 1.853 .067 .910 1.099

-.073 .074 -.102 -.993 .323 .912 1.097

(Constant)
LN
Kepemilik
an Aset
LN
Pendidika
n
LN
Pendapat
an

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: LN Rumah Tangga Miskina. 
 

 
Tabel 4.17 

Hasil Output SPSS 12.00 korelasi Uji Multikolinearitas 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     
LN 

Pendapatan 

LN 
Kepemilika

n Aset 
LN 

Pendidikan 
1 Correlations LN 

Pendapatan 1.000 -.132 -.245 

LN 
Kepemilikan 
Aset 

-.132 1.000 -.138 

LN 
Pendidikan -.245 -.138 1.000 

Covariances LN 
Pendapatan .005 -.001 -.001 

LN 
Kepemilikan 
Aset 

-.001 .005 -.001 

LN 
Pendidikan -.001 -.001 .004 

a  Dependent Variabel: LN Rumah Tangga Miskin 
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Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang 

kurang dari 0,10. Hal ini juga ditegaskan kembali dari hasil korelasi antar variabel 

independen tidak ada korelasi yang cukup serius karena korelasi masih di bawah 

95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. Korelasi 

tertinggi sebesar 24,5% antara Ln Pendaptan dan Ln Rumah tangga miskin.  

 
4.3.2.1.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pengujian terhadap heteroskedasitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS.  
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Gambar 4.3 

Hasil Output SPSS 12.00 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 
 

 

Dari grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  
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4.3.2.1.5  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan 

asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. 

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

dengan menggunakan rumus Durbin Watson. Regresi yang baik bila bebas dari 

autokorelasi. (Ghazali, 2006:95-96). Apabila hasil Durbin Watson jatuh pada 

daerah meragukan maka mengganti dengan rumus lain. Dalam tabel 4.25 dapat 

dilihat hasil Durbin Watson 1,809 di atas dL = 1,613 dan dU=1,736 dengan n=99 

dan k=3, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

4.4.2.2 Analisis Regresi Log Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

Kepemilikan Aset (LnX1), Pendidikan (LnX2), dan Pendapatan(LnX3) terhadap 

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan 

menggunakan program SPSS for Windows 12.0 dapat dilihat pada tabel 4.16.  

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut diperoleh persamaan regresi logaritma 

natural sebagai berikut: 

Y = 2,382+ 0,147 LnX1 + 0,121 LnX2 – 0,73 LnX3  

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

(1) Konstanta =  2,382 

Jika variabel Kepemilikan Aset (LnX1), Pendidikan (LnX2), dan Pendapatan 

(LnX3) dianggap tetap atau nol, maka Tingkat kemiskinan di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang (LnY) sebesar 2,382 satuan.  
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(2) Koefisien LnX1 = 0,147 

Jika variabel Kepemilikan Aset (LnX1) mengalami peningkatan sebesar 1% 

sementara faktor yang lain tetap atau nol, maka Tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (LnY) akan naik sebesar 14,7 %. Hal 

ini dikarenakan ketika kepemilikan aset meningkat, pada saat itu kebutuhan 

hidup meningkat juga. Sehingga tingkat kemiskinan tetap atau bahkan 

meningkat. 

(3) Koefisien LnX2= 0,121 

Jika variabel Pendidikan (LnX2) mengalami peningkatan sebesar 1% 

sementara faktor yang lain tetap atau nol, maka maka Tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (LnY) akan naik sebesar 12,1 %. 

Tingkat pendidikan yang tinggi dalam penelitian ini tidak dapat mengurangi 

kemiskinan disebabkan kesulitan mendapatkan modal untuk usaha serta 

sulitnya memperoleh pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidupnya. 

(4) Koefisien LnX3= – 0,73 

Jika variabel Pendapatan (LnX3) mengalami peningkatan sebesar 1% 

sementara faktor yang lain tetap atau nol, maka Tingkat kemiskinan di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (LnY) akan berkurang sebesar 73%. 

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka tingkat kesejahteraan akan 

terjamin dan tingkat kemiskinan akan berkurang. 
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4.4.2.3 Uji Hipotesis 

4.4.2.3.1 Uji Statistik   

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Varian (Uji F) 

dan Uji Parsial (Uji t). Uji Varian (Uji F) digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh Kepemilikan Aset (LnX1), Pendidikan (LnX2), dan Pendapatan (LnX3) 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tingkat kemiskinan di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang (LnY). Adapun hasil hipotesis secara bersama-sama 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 
Hasil Output SPSS 12.00 korelasi Uji Varian (Uji F) 

ANOVAb

.242 3 .081 3.144 .029a

2.434 95 .026
2.676 98

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN Pendapatan, LN Kepemilikan Aset, LN Pendidikana. 

Dependent Variable: LN Rumah Tangga Miskinb. 
 

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipótesis dengan uji Varian (Uji F) 

diperoleh Fhitung = 3,144 > Ftabel = 2,46 dan tingkat signifikansi 0,029 < 0,05. 

Dengan demikian maka variabel Kepemilikan Aset (LnX1), Pendidikan (LnX2), 

dan Pendapatan (LnX3) secara bersama-sama mempengaruhi Variabel Tingkat 

Kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (LnY).  

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Kepemilikan 

Aset (LnX1), Pendidikan (LnX2), dan Pendapatan (LnX3) berpengaruh secara 

parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

(LnY). Adapun hasil hipótesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.16. Dari 
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ketiga variabel hanya variabel Kepemilikan Aset (LnX1) yang signifikan terhadap 

0,05 dengan nilai thitung (2,166) > ttabel (1,661). Sehingga Ho ditolak yang berarti 

hipótesis menyatakan ada pengaruh Kepemilikan Aset (LnX1)  terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (LnY).  Pada variabel 

Pendidikan (LnX2) thitung (1,853) > ttabel (1.661) dengan tingkat signifikan 0,067 > 

0,05 dan variabel Pendapatan (LnX3)  thitung (-0,993) < ttabel (1.661) dengan tingkat 

signifikan 0,323 > 0,05. Kemungkinan variabel yang lain tidak signifikan 

dikarenakan biaya hidup masih murah dan didapat dari hasil sendiri. Selain itu 

pendidikan menjadi tidak signifikan karena dalam pertanian dan perdagangan 

pendidikan tidak terlalu diperhatikan. 

 

4.4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dalam uji regresi Log Linear Berganda ini dianalisis pula besarnya 

determinasi (R2). Nilai R2 digunakan untuk mengukur ketepatan semua variabel 

independent terhadap variabel dependent dari analisis linier berganda. Pada tabel  

4.15, hasil Uji Koefisien Determinasi nilai R2 sebesar 0,090 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain 

yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang yaitu sebesar  91%. Sehingga diperlukan penelitian lebih 

lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang selain kepemilikan aset, 

pendidikan, dan pendapatan. 
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4.5 Faktor Dominan Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang 

Faktor dominan yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang (LnY) berdasarkan hasil análisis Regresi Log Linear 

yaitu Kepemilikan Aset (LnX1) dengan kontribusi sebesar 14,7%. Kondisi ini 

didukung pernyataan sebagian besar responden bahwa aset yang mereka miliki 

digunakan untuk mencari uang dalam pemenuhan kebutuhan. Mereka 

beranggapan bahwa aset lebih penting dari yang lain. Banyak sedikit aset yang 

dimiliki rumah tangga akan memberikan penilaian tersendiri, apakah rumah 

tangga itu kaya atau miskin. Faktor ini lebih kuat dibandingkan dengan 

Pendidikan (LnX2), dan Pendapatan (LnX3). Pendidikan yang tinggi tapi apabila 

tidak mempunyai pekerjaan ataupun aset maka tingkat kemiskinan berkurang. 

Pendapatan yang rendah di Kecamatan Suruh dikarenakan para responden 

menganggap bahwa pendapatan dipengaruhi kepemilikan aset. Apabila rumah 

tangga memiliki aset yang tinggi sebagai alat bekerja maka pendapatan akan 

bertambah, namun apabila aset yang dimiliki rendah maka pendapatanpun rendah. 

 

4.6 Upaya Pengentasan kemiskinan di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang 

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain: P2KP, 

Jamkesmas, PNPM, WISMP serta  berbagai program lainnya. Program yang 
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paling efektif dilakukan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam upaya 

pengentasan kemiskinan adalah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat). Keunggulan dari PNPM adalah bantuan langsung masyarakat, tanpa 

melewati birokrasi dan dapat langsung digunakan oleh masyarakat. PNPM banyak 

membantu dalam pembangunan fisik yang belum difasilitasi oleh APBD. 

Sedangkan program yang lain mempunyai kendala, antara lain karena pendataan 

yang kurang maka sebagian besar rumah tangga miskin tidak dapat menikmati 

dan masih banyak yang belum memahami birokrasi.  

Sebagian besar rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh berprofesi 

sebagai petani, sehingga perlu dilakukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani, yaitu dengan memberikan penyuluhan bagaimana memanfaatkan lahan 

pertanian yang sempit untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian dengan 

memberikan bantuan kredit lunak kepada petani, dengan memperbaiki jaringan 

irigasi dengan program WISMP (Water Resources and Irrigation Sector 

Management Program). Dalam program ini dilaksanakan pembangunan irigasi, 

menejemen pengaturan air kepada petani. Petani yang miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang ialah petani yang mempunyai lahan sempit, yaitu petani 

yang mempunyai lahan di bawah ½ ha.  

 

4.7 Pembahasan 

Peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja dari berbagai industri 

terhadap para pekerjanya diakibatkan dampak krisis ekonomi global, serta adanya 
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perubahan kriteria kemiskinan dari BPS. Menurut Mundiharno (1998) krisis 

moneter akan berdampak terhadap meningkatnya PHK sehingga pengangguran 

akan semakin meningkat. PHK yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah 

akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi 

miskin, sehingga akan berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. 

Dalam penelitian ini Kepemilakan Aset, Pendidikan, dan Pendapatan 

mempunyai pengaruh sebesar 9% terhadap kenaikan Rumah Tangga Miskin, dan 

masih banyak faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan rumah 

tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yaitu sebesar 91%. 

Sehingga masih ada faktor-faktor selain kepemilikan aset, pendidikan dan 

pendapatan yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara lebih spesifik dari 

faktor internal maupun eskternal (BPS, 1999),seperti  luas bangunan, jenis lantai, 

jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, 

jenis bahan bakar untuk memasak, frekwensi membeli daging, ayam, dan susu 

seminggu, frekwensi makan sehari, jumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, 

akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi rumah 

tangga, serta kepemilikan beberapa asset, keberadaan balita, anak usia sekolah, 

kesertaan KB, dan penerima kredit usaha.  

Variabel Kepemilikan Aset dan Variabel Pendidikan memiliki pengaruh 

positif  terhadap Peningkatan Rumah Tangga Miskin dan tidak sesuai dengan 

teori. Tingkat kepemilikan aset berpengaruh positif terhadap kenaikan rumah 

tangga miskin sebesar 14,7%, hal ini disebabkan ketika kepemilikan aset 

meningkat, pada saat itu kebutuhan hidup meningkat juga. Sehingga tingkat 
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kemiskinan tetap atau bahkan meningkat. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata 

kepemilikan aset rendah (61,40%) dengan status rumah milik sendiri, berdinding 

papan, lantai sebagian masih tanah, sumber air sumur, perabotan rumah tangga 

hanya meja kursi tamu, almari, luas lahan antara antara ½ ha – 1 ha, sebagian 

besar tidak mempunyai alat transportasi pribadi sehingga lebih banyak 

menggunakan alat transportasi umum.  

Pendidikan berpengaruh positif terhadap kenaikan rumah tangga miskin 

di Kecamatan Suruh sebesar 12,1%, dengan kata lain tingkat pendidikan yang 

tinggi tidak dapat mengurangi kemiskinan disebabkan kesulitan mendapatkan 

modal untuk usaha serta sulitnya memperoleh pekerjaan yang mampu 

meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan analisis deskriptif rata-rata pendidikan 

rendah (60,81%), kepala keluarga berpendidikan SMP, anggota keluarga yang 

masih sekolah 3 orang, anggota yang tidak selesai sampai wajib belajar 9 tahun, 

adanya anggota keluarga yang hanya bias membaca dan menulis serta tidak semua 

anggota keluarga bisa di biayai sampai SMP dan sebesar 11,11% tinggi, yaitu 

kepala keluarga yang berpendidikan perguruan tinggi, semua anggota keluarga 

tamat wajib belajar 9 tahun, bebas 3B dan tersedianya biaya. Rumah tangga 

miskin yang sudah tamat pendidikan sampai perguruan tinggi masih miskin 

dikarenakan tidak adanya modal membuka usaha, sulitnya memperoleh pekerjaan, 

kurang dapat memanfaatkan peluang. Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat 

Lukman Sutrisno yang menyatakan penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang 

rendah, karena di Kecamatan Suruh Rumah tangga miskin ada yang tingkat 

pendidikannya sampai perguruan tinggi. 
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Pendapatan berpengaruh negatif terhadap peningkatan rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh sebesar -73%. Apabila semakin tinggi pendapatan 

yang diperoleh, maka tingkat kesejahteraan akan terjamin dan tingkat kemiskinan 

akan berkurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Lukman Sutrisno (1995) orang 

menjadi miskin karena pendapatan yang rendah, tidak memiliki etos kerja yang 

tinggi, jiwa wiraswasta dan rendahnya pendidikan. Berdasarkan analisis 

deskriptif, rata-rata pendapatan menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga 

miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yaitu 59,13% menyatakan 

bahwa pendapatannya rendah (59,13%) yaitu kepala keluarga pendapatannya Rp 

500.000 - Rp 750.000, makan, pakaian, perumahan, pendidikan, pengeluaran 

rumah tangga Rp 500.000 - Rp 750.000, sisa untuk menabung kurang dari 

Rp5.000 perbulan dan adanya kerja sampingan sebagai pedagang. 

Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang adalah kepemilikan aset. Hal tersebut mengacu pada 

hasil analisis deskripsi bahwa rata-rata variabel kepemilikan aset sebesar 61,40% 

dan berdasarkan hasil análisis Regresi Log Linear memiliki kontribusi 14,7% 

lebih besar dari pendidikan dan pendapatan. Selain itu, kepemilikan aset  yang 

mempunyai pengaruh signifikan. Kemungkinan variabel yang lain tidak signifikan 

dikarenakan biaya hidup masih murah dan didapat dari hasil sendiri. Selain itu 

pendidikan menjadi tidak signifikan karena dalam pertanian dan perdagangan 

pendidikan tidak terlalu diperhatikan.  Kondisi ini didukung pernyataan sebagian 

besar responden bahwa aset yang mereka miliki digunakan untuk mencari uang 

dalam pemenuhan kebutuhan. Faktor ini lebih kuat dibandingkan dengan 
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Pendidikan  dan Pendapatan. Menurut Aryago Mulia (2009), Kepemilikan asset 

dapat dijadikan sebagai ukuran sederhana kemampuan cadangan rumah tangga di 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan dapat dijadikan sebagai 

modal usaha rumah tangga. 

Sebagian besar rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh berprofesi 

sebagai petani, sehingga perlu dilakukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

petani, yaitu dengan memberikan penyuluhan bagaimana memanfaatkan lahan 

pertanian yang sempit untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian dengan 

memberikan bantuan kredit lunak kepada petani, dengan memperbaiki jaringan 

irigasi dengan program WISMP (Water Resources and Irrigation Sector 

Management Program). Dalam program ini dilaksanakan pembangunan irigasi, 

menejemen pengaturan air kepada petani. Petani yang miskin di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang ialah petani yang mempunyai lahan sempit, yaitu petani 

yang mempunyai lahan di bawah ½ ha. Aset bagi mereka adalah alat untuk 

pemenuhan kebutuhan. Oleh sebab itu kepemilikan aset berpengaruh pada tingkat 

kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

disebabkan oleh tingkat kepemilikan aset rumah tangga miskin yang semakin 

menurun karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, serta adanya 

perubahan kriteria kemiskinan dari BPS. Hal lain yang menjadi penyebab 

meningkatnya rumah tangga miskin karena adanya PHK dan perubahan 

kriteria kemiskinan dari BPS. 

2. Profil dari rumah tangga miskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyangkut kepemilikan 

aset, pendidikan, dan pendapatan dari rumah tangga miskin relatif kurang 

mendukung pada pemenuhan kebutuhan mereka, sehingga kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan sosial menjadi tetap. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang adalah: 

a. Kepemilikan Aset: termasuk dalam kategori rendah (61,40%). Yaitu 

tempat tinggal dengan dinding papan, lantai sebagian dari tanah, perabot 

rumah tangga yang terdiri dari meja tamu, almari dan tempat tidur, tidak 
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memiliki alat transportasi keluarga dan tidak memiliki ternak. 

Kepemilikan aset memiliki kontribusi sebesar 14,7% terhadap peningkatan 

kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

b. Pendidikan: termasuk dalam kategori rendah (60,81%), pendidikan kepala 

keluarga berpendidikan SMP, anggota keluarga yang masih sekolah 3 

orang, anggota keluarga ada yang tidak selesai wajib belajar 9 tahun dan 

biaya hanya cukup sampai SD. Pendidikan memiliki kontribusi sebesar 

12,1% terhadap peningkatan kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang. 

c. Pendapatan: termasuk dalam kategori rendah (59,13%), kepala keluarga 

pendapatannya antara Rp 500.000 - Rp 750.000, Makan, Pakaian, 

perumahan, pendidikan, pengeluaran rumah tangga Rp 500.000 - Rp 

750.000, sisa untuk menabung kurang dari Rp 5.000 perbulan dan adanya 

kerja sampingan sebagai pedagang. Pendapatan memiliki kontribusi 

sebesar -73% terhadap peningkatan kemiskinan di Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. 

d. Kepemilikan aset, pendidikan dan pendapatan secara bersama-sama (R2) 

memiliki kontribusi sebesar 9%, terhadap peningkatan kemiskinan di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan 91% merupakan faktor lain 

yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Diantara kepemilikan aset, pendidikan, dan pendapatan, yang paling 

memberikan pengaruh paling besar terhadap rumah tangga miskin di 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang adalah kepemilikan aset, kemudian 
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diikuti pendidikan dan yang terakhir adalah pendapatan. Hal ini disebabkan 

kepemilikan aset digunakan untuk mencari uang dalam pemenuhan 

kebutuhan.  

5. Upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

yang paling efektif dilaksanakan adalah peningkatan kesejahteraan petani 

kepada rumah tangga miskin melalui WISMP, serta dengan adanya program 

PNPM dari pemerintah banyak membantu masyarakat miskin di Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang. 

 

5.2  Saran 

Dengan demikian dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Program pengentasan kemiskinan yang telah ada hendaknya dilaksanakan 

seefektif mungkin, agar tingkat kemiskinan di Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang berkurang. 

2. Hendaknya diberikan  penyuluhan, keterampilan serta kredit lunak bagi 

masyarakat di Kecamatan Suruh agar mampu membuka usaha sendiri atau 

memanfaatkan lahan pertaniannya secara lebih optimal untuk meningkatakan 

kesejahteraannya sehingga tingkat kemiskinan di kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang berkurang. 

3. Direkomendasikan selanjutnya kepada para peneliti yang lain dapat 

melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyebab meningkatnya 

rumah tangga miskin. 

 



94 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abimanyu, Anggito. 1997 . Indikator Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan Studi 
Literatur dan Indikator Alternatif. P3PK UGM 

Ali, Muhammad.1992. Statistika Penelitian. Yogyakarta:BPFE 

Amar, Syamsul. 2002. Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan di Perdesaan 
Propinsi Sumatera Barat. Online at 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KbS4hcthbjkJ
:journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/644/572+syam
sul+AMAR,+2002&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEES
hVNieoSfUdP5T2O8OgurRAIYzkPbcQ_zzX39qNx5erCo
MMYerRXS6ZFzNIulUuc1umDOQsGDYJttz9W34nCo6Y
a-
MDSHuC0pm2KZid9LFlibT8xmnvwNeQfS7XthDzkUf5F
mcU&sig=AHIEtbSVj7mEEIKbTxJqoMhNSVI9NidGag 
diakses 02/02/2009 

Arbiyah, Nurul dkk. 2008. Hubungan Bersyukur dan subjektife well being 
penduduk pada miskin. Online at 
http://journal.ui.ac.id/upload/jps/artikel/jps14-01-
2_artikel2.pdf di akses pada 15 Maret 2009 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta.  

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta.  

Bappeda Kabupaten Semarang. 2009. Depnakertrans Kabupaten Semarang 2008-
2009. 

Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007 online at 
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=perkembangan+ti
ngkat+kemiskinan+di+indonesia&btnG=Telusuri&meta=&
aq=f&oq= diakses tanggal 14 Februari 2010 

BKKBN. Data Rekapitulasi Profil Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tahun 
2008 

BPS (Badan Pusat Statistik) (1999), Penduduk Miskin (Poor Population), Berita 
Resmi Statistik Penduduk Miskin,  No. 04/Th.II/9, July, 
Jakarta: CBS 

 



95 

 

BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka.2005 

BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka.2006 

BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka.2007 

BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka.2008 

Chamidi, Totok. Online at http://www.scribd.com/doc/6611002/01-Hakekat-
Penelitian. diakses tanggal 21 Februari 2010 

Cheyne, Christine, Mike O’Brien dan Michael Belgrave. 1998. Social Policy in 
Aotearoa New Nealand: A Critical Introduction.  Auckland: 
Oxford University Press.  

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

Faturochman dan Marcelinus Molo. 1994. Karakteristik Rumah Tangga miskin di 
daerah Istimewa Yogyakarta. Online at 
222.124.24.96/~zudha/.../JURNAL%20Populasi,%2005(1),
%201994.pdf. Diakses tanggal 25 Februari 2010.  

Ghazali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

HS,Dillon dan Hermanto. 1993. Kemiskinan di Negara Berkembang, masalah 
konseptual dan Globalisasi. Prisma. Jakarta:LP3ES. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan 

http://www.dinsos.pemda-
diy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=118&I
temid=46 diakses tanggal 22 Februari 

Husein, Umar. 2002. Metode Riset Komunikasi Organisasi. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. 

Keban, Yeremias. T. 1995. Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Analisis 
Rumah Tangga Berdasarkan SUSENAS 1993. 
Prisma.Jakarta: LP3ES. 

Kinanti. 2006. 
http://demografi.bps.go.id/versi2/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=948&Itemid=112&lang=en 

Meikha.  2007. Tugas Ekonomi Pembangunan: Kemiskinan Masalah Klasik. 
Online at 
http://meikha.multiply.com/journal/item/56/Tugas_Ekonom



96 

 

ika_Pembangunan_Kemiskinan_Masalah_Klasik?&item_id
=56&view:replies=reverse diakses tanggal 10 Januari 2010 

Monografi Kecamatan Suruh Dalam Angka 2007/2008 

Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor . 1989. Social Work: A profession of 
Many Faces. Massachusset: Allyn and Bacon.  

Mulia, Aryago. 2009. Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan 2005-2009 
Melalui Program Aksi Desa mandiri Pangan. Online at 
http://bps.go.id/publikasi/download/buku1/download.php%
3Ffile%3D18.pdf+pengaruh+tingkat+kepemilikan+aset+,r
umah+tangga+miskin&hl=id.php diakses tanggal 18 Maret 
2010 

Mulyanto, Sumardi. 1990: Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku 
Menyimpang. Jakarta:Rajawali 

Mundiharno. 1998. Krisis Moneter, Pengangguran dan Kemiskinan. Online at 
http://www.akademika.or.id/arsip/ANGGUR-
MISKIN.pdf+kemiskinan+dampak+PHK.php Diakses 
tanggal 18 Maret 2010 

Salim, Emil. 1982. Perencanaan Pembangunan & pemerataan Pendapatan. 
Jakarta: Yayasan Idayu 

Statistik Indonesia. 2009. Online at http://www.datastatistik-
indonesia.com/content/view/900/900/1/0/ 

Sugandar, Darmawan. (n.d) Online at 
http://www.scribd.com/doc/21945521/VARIABEL-
PENELITIAN 

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar 
Kebijaksanaan. Jakarta: LPFE UI 

Sutrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. 

Syaifulbahri. 2003. Online at 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rbr35hu7pcsJ:
www.damandiri.or.id/file/syaifulbahriunairbab2.pdf+2003:1
38+penyebab+kemiskinan&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=A
DGEESiapE9KJ8lSfEiPiSFaDl1egBsD4MVvGfCylS7xxpz
gNJqE_CRtPtlpln6nSs2XRHeAkqm_HodrkoDYKeaIgwaQ
KjK82AYgQgQZglQjWMtkuqASuPTNvvoQgLaDMCXJZ
Mec3Gt0&sig=AHIEtbRPSisg-YHF5oEtE4uyoT6k3rV6xw 
diakses 14/03/09 



97 

 

Syudas. 2009. Kemiskinan. Online at 
http://syudas.blogspot.com/2009/12/kemiskinan.html. 
diakses tanggal 17 Februari 2010 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
http://www.kopertis4.or.id/aturan/undang%20undang/uu%2
0ttg%20sisdikna%20no.%202%20th%201989/UU%20No.
%202%20th%201989%20ttg%20sisdiknas.pdf 

Winardi, 1991. Marketing dan Perilaku Konsumen. Bandung: CV Mandar Maju 

World Bank. http://www.worldbank.org/safetynets diakses 14/03/09 

Zastrow, Charles. 1982. Introduction to Social Welfare Institutions: Social 
Problems, Services and Current Issues, Illinois: The Dorsey 
Press 

 

 

 

 

 

 

 

 


