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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis 

tentang hasilpembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau 

suatu daerah.Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang 

terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara 

atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007). 

Tahun 2015 BPS Kabupaten Magelang mempublikasin data dalam 

angka, dalam berbagai judul, dianataranya adalah Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengangguran Kabupaten Magelang-2014, Analisis Situasi 

Pembangunan Manusia 2014, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten 

Magelang 2014 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang 2014. Terlihat 

bahwa PDRB ADHK perKecamatan mengalami penurunan walaupun ada juga 

yang mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut di sertai dengan naiknya 

inflasi yang lebih tinggi di banding dengan kanaikan PDRB perKabupaten 

maupun perKecamatan. Hal ini ini juga ditambah dengan penggangguran yang 

cukup tinggi serta beban tanggungan yang masih tinggi serta penduduk miskin 

yang kian meningkat. (BPS, Kabupaten Magelang) 

Dari tinjaun ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2014, pertumbuhan 

ekonomi menurut harga konstan Kabupaten Magelang masih berada di bawah 

provinsi jawa tengah dan nasional, yaitu 5,06% untuk Kabupaten Magelang, 

5,47% untuk Jawa Tengah dan 5,46% untuk nasional. Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Magelang menurut harga harga konstan (2000) hingga tahun 2014 
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dalam kurun waktu 14tahun terjadi kenaikan sebesar 188,04% atau 

terjadi kenaikan 1,88 kali sedangkan kenaikan implisit sebesar 237,43% atau 

terjadi kenaikan sebesar 2,38 kali. Hal menunjukan tidak seimbangnya antara 

penghasilan yang di dapat dengan kenaikan harga yang terjadi hal ini bisa 

berdampak negatif bagi masyarakat dikarenakan harga yang melambung 

melebihi pendapatan daerah. Pada tahun 2014, TPT (tingkat pengangguran 

terbuka) Kabupaten Magelang sebesar 7,45 persen,  mengalami kenaikan jika 

dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6,62 persen. Menjadi pekerjaan rumah 

khususnya untuk Pemerintah Daerah melihat kenaikan TPT tahun ini, 

bagaimana mencari solusi yang tepat untuk angka TPT ini bahwa ada 7 orang 

yang sedang mencari kerja di tiap 100 penduduk usia kerja. (BPS Kabupaten 

Magelang) 

Tinjauan faktor sosial Kabupaten Magelang seperti  IPM (indeks 

pembangunan manusia) Kabupaten Magelang berada pada angka 66,35%, 

angka tersebut tergolong ‘tengah/sedang” dan jika dibandingkan dengan 

kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada 

urutan ke-25. Untuk kepadatan penduduk perKecamatan Kabupaten Magelang 

masih tergolong tinggi menurut klasifikasinya, dari 21kecamatan, 11 

dianataranya berada dalam kondisi tinggi, dan 10 sisanya adalah sedang. 

Begitu pula dengan jumlah penduduk, dari 21kecamatan, 19kecamatan 

memiliki jumlah penduduk yang padat dan 2 sisanya cukup padat. Hal tersebut 

dapat memicu berbagai permasalahan, diantaranya adalah kerentanan sosial 

ekonomi, yang mana wilayah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi yang 

cukup tinggi akan mengalami berbagai permasalahan seperti konflik sosial, 

kriminalitas, kemiskinan, gizi buruk, dll. (BPS, Kabupaten Magelang) 

Dengan adanya berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang melanda 

kabupaten magelang, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna 

mencari daerah mana saja yang memiliki zona-zona kerentanan ekonomi. 

Penulis sangat tertarik dengan penelitian ini, penulis dapat menambah 

wawasan dan penulis berharap dapat bermanfaat bagi daerah bersangkutan 
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khusus nya bagi pemimpin masyarakat disana guna mengatasi sedini mungkin 

kerentanan ekonomi pada wilayah-wilayah yang umum nya memiliki 

produktivitas yang rendah baik dari segi penggunaan lahan nya atau 

pengelolahan nya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana distribusi keruangan tingkat kerentanan sosial ekonomi di 

Kabupaten Magelang? 

2. Faktor Geografi apakah yang berasosiasi dalam tingkat kerentanan 

ekonomi wilayah di Kabupaten Magelang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis distribusi keruangan kerentanan sosial ekonomi di 

Kabupaten Magelang. 

2. Menganalisis faktor geografi yang berasosiasi dalam tingkat kerentanan 

ekonomi suatu wilayah di Kabupaten Magelang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pencapaian gelar sarjana S- 1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan pada perencanaan yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi di Kabupaten Magelang. 

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Telaah Pustaka 

1.5.1 PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh 

daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. 

Menurut Robinson Tarigan (2009;18), Produk domestik regional bruto atas dasar 

harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul 

dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai 

tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara 

(intermediate cost). (BPS) 

Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan 

(upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak 

langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing 

sector dan menjumlahkannya, akan menghasilkan produk domestic regional bruto 

atas dasar harga pasar. (BPS) 

Metode perhitungan PDRB ada dua macam, yaitu atas dasar harga berlaku 

dan atas dasar harga konstan.  PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan nilai harga yang berlaku 

pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan 

dihitung dengan menggunakan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu 

sebagai tahun dasar. (BPS) 

 

1.5.2 Metode Perhitungan AHP 

Metode perhitungan yang digunakan penulis adalah Analytic Hierarchy 

Process (AHP) adalah teknik untuk mendukung proses pengambilan keputusan 

yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang 

dapat diambil. AHP dikembangkan oleh Thomas L.Saaty pada tahun 1970-an, dan 

telah mengalami banyak perbaikan dan pengembangan hingga saat ini. Kelebihan 

AHP adalah dapat memberikan kerangka yang komprehensif dan rasional dalam 

menstrukturkan permasalahan pengambilan keputusan. 
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AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 

metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

 

Kelebihan AHP: 

1. Kesatuan (Unity). AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak 

terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. 

2. Kompleksitas (Complexity). AHP memecahkan permasalahan yang 

kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. 

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence). AHP dapat digunakan pada 

elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan 

linier. 

4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring). AHP mewakili pemikiran 

alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level 

yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. 

5. Pengukuran (Measurement).AHP menyediakan skala pengukuran dan 

metode untuk mendapatkan prioritas. 

6. Konsistensi (Consistency).AHP mempertimbangkan konsistensi logis 

dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. 

7. Sintesis (Synthesis).AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai 

seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. 

8. Trade Off.AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada 

sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan 

tujuan mereka. 
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9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus).AHP tidak 

mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil 

penilaian yang berbeda. 

10. Pengulangan Proses (Process Repetition).AHP mampu membuat orang 

menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan 

penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. 

Kelemahan AHP: 

1. Orang yang dilibatkan adalah orang –orang yang memiliki 

pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal 

yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP 

2. Untuk melakukan perbaikan keputusan, harus di mulai lagi dari 

tahap awal.  

3. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa 

persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang 

ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut 

memberikan penilaian yang keliru. 

4. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara 

statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang 

terbentuk. 

1.6 Kerangka Penelitian 

Suatu wilayah pada umumnya akan mempunyai masalah baik fisik maupun 

sosial ekonomi, masalah yang timbul bisa disebabkan oleh faktor dalam diri 

manusia, alam maupun kedua-dua nya. Dan hal yang paling dominasi adalah 

rendah pendidikan seseorang, jauh nya orang dari agama serta krisis teori 

pembangunan. (Umer Chapra, 2005) 

kerentanan ekonomi disuatu wilayah dapat terjadi karena lemah nya nilai 

jual sumberdaya di wilayah, rendah nya pendapatan perkapita suatu wilayah 

(PDRB), tingginya kenaikan implisit/inflasi melebihi tingkat perkembangan 
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PDRB,  ataupun rendah nya pemanfaatan lahan di daerah tersebut dikarenakan 

tidak disesuaikan dengan fungsi lahan tersebut atau hasil panen yang kurang 

maksimal. 

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita suatu wilayah, 

antara lain karena: faktor lemahnya sumber daya manusia, rendahnya penghasilan 

atau pekerjaan, jumlah penduduk yang sangat besar, kesenjangan sosial, 

rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, jumlah pekerjaan yang lebih 

banyak dibandingkan lapangan kerja, rendahnya daya beli masyarakat, budaya 

bangsa, perencanaan pembangunan yang tidak merata. 

Dengan pendapatan perkapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak 

mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai 

manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kemampuan 

membeli (daya beli) masyarakat rendah, sehingga hasil-hasil industri harus 

disesuaikan jenis dan harganya. Bila industri terlalu mahal tidak akan terbeli oleh 

masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan industri sulit berkembang dan mutu hasil 

industri sulit ditingkatkan. 

Berikut adalah gambar diagram untuk membuat kerentanan suatu wilayah::  
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Gambar 1. Kerangka Penelitian Kerentanan Sosial Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2015. 

 

1.7 Hipotesa Penelitian 

berdasarkan pada masalah yang ada maka terdapat beberapa jenis hipotesis 

yaitu : 

1) Wilayah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi kelas sedang dan 

tinggi merupakan wilayah yang memiliki inflasi tinggi (kenaikan harga 

barang yang tinggi) sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan sekunder nya seperti pendidikan dan kesehatan, 

dan masyarakat yang miskin akan menjadi lebih miskin lagi sehingga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan primer nya seperti; sandang, pangan 

dan pekerjaan. 

2) Permalahan dalam ruang lingkup sosial kebanyakan terjadi karena 

Wilayah 

EKONOMI: 

1. Pendapatan perKapita 

2. Laju Inflasi 

 

SOSIAL: 

1 IPM 

2 Kepadatan Penduduk 

3 Jumlan Penduduk 

Kerentanan Sosial Ekonomi 

dengan AHP: 

1. Tinggi (<33,3) 

2. Sedang (33,3 – 66,6) 

3. Rendah (66,6 – 100) 

Distribusi variasi 

keruangan 
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rendahnya kualitas SDM masyarakat sehingga tidak ada solusi yang lebih 

baik yang dapat memperbaiki masalah ini adalah dengan meningkatkan 

mutu pendidikan agama dan dunia sehingga dapat terbentuk karekteristik 

masyarakat yang cerdas dan berakhlaq mulia. 

3) Dilihat dari sudut geografi, tinggi-nya kerentanan sosial ekonomi akan 

berdampak langsung pada aspek fisik geografi seperti terhadap pertanian, 

lingkungan, seperti contoh; penebangan liar oleh suatu oknum 

dikarenakan tidak punya pekerjaan dan guna memenuhi kebutuhan 

primer-nya dapat mengakibatkan kerusakan hutan sehingga dapat terjadi 

banjir dan longsor sehingga dampaknya akan kembali ke masyarakat 

bahkan kerugiannya lebih besar dan dirasakan oleh masyarakat luas. 

Adapun dari segi geografi non-fisik adalah; 1. perkelahian antar 

masyarakat karena kebodohan akibat krisis moral agama, 2. Banyak 

terjadi kasus kejahatan sehingga timbul rasa cemas disekitar masyarakat, 

dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Alur Penelitian 

Gambar 1.1 Metode Penelitian Pemetaan dan analisis keruangan kerentenanan 

ekonomi Kabupaten Magelang 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2015 

Pengumpulan Data 

1. Implisit/Inflasi 

 

2. Pendapatan 

per-Kapita 

1. IPM (Indeks 

Pembanguna

n Manusia) 

2. Pendapatan 

perKapita 

 

Klasifikasi dengan 

menggunakan rumus AHP 

Membagi kelas menjadi tiga 

kelas 

Analisis 

Kantor BPS Kabupaten 

Magelang 

Ekonomi Sosial 

3. Jumlah Penduduk 
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1.8.2 Metode AHP (Analytic Hierarchy Process) 

Metode “pairwise comparison” AHP mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang diteliti multi obyek dan multi kriteria yang berdasar 

pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dalam hierarki. Jadi model ini 

merupakan model yang komperehensif. Pembuat keputusan menetukan pilihan 

atas pasangan perbandingan yang sederhana, membengun semua prioritas untuk 

urutan alternatif. “ Pairwaise comparison” AHP mwenggunakan data yang ada 

bersifat kualitatif berdasarkan pada persepsi, pengalaman, intuisi sehigga 

dirasakan dan diamati, namun kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk 

memodelkan secara kuantitatif. 

Konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison 

(matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relative antar 

kriteria maupun alternative. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria 

lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 

1986). 

Tabel. 1.1 Penilaian AHP 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi Keterangan 

1 Sama Pentingnya 
Kedua elemen mempunyai pengaruh yang 

sama 

3 
Sedikit lebih 

penting 

Pengalaman dan penilaian sangat memihak 

satu elemen dibandingkan dengan 

pasangannya 

5 Lebih Penting 

Satu elemen sangat disukai dan secara praktis 

dominasinya sangat nyata, dibandingkan 

dengan elemen pasangannya. 

7 Sangat Penting 

Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara 

praktis dominasinya sangat nyata, 

dibandingkan dengan elemen pasangannya. 

9 
Mutlak lebih 

penting 

Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai 

dibandingkan dengan pasangannya, pada 

keyakinan tertinggi. 

2,4,6,8 Nilai Tengah 

Diberikan bila terdapat keraguan penilaian di 

antara dua tingkat kepentingan yang 

berdekatan. 

Sumber: (Saaty, 1986) 
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Saaty (1990) telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matrik ber 

ordo n dapat diperoleh dengan rumus : 

CI = (λmaks-n)/(n-1) 

Dimana : 

CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 

 

Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah 

kolom dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian di ukur dengan 

menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi (CI) 

dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. 

Rasio konsistensi dapat dirumuskan : 

CR = CI/RI 

Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidak konsistensian pendapat masih 

dianggap dapat diterima. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1.41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

Cara penerapan dan contohnya: 

1. Tetapkan permasalahan, kriteria dan sub kriteria (jika ada), dan alternative 

pilihan. 

a. Permasalahan : Menentukan prioritas mahasiswa terbaik. 

b. Kriteria : IPK, Nilai TOEFL, Jabatan Organisasi, 

c. Subkriteria : IPK (Sangat baik : 3,5-4,00; Baik : 3,00-3,49; Cukup : 2,75-

2,99) 

TOEFL(Sangat baik : 506-600; Baik : 501-505 ; Cukup : 450 – 500) 

Jabatan Organisasi (Ketua, Kordinator, Anggota) CAT : Jumah kriteria dan sub 

kriteria, minimal 3. Karena jika hanya dua maka akan berpengaruh terhadap nilai 

CR (lihat tabel daftar rasio indeks konsistensi/RI) 
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2. Membentuk matrik Pairwise Comparison,kriteria. Terlebih dahulu 

melakukan penilaian perbandingan dari kriteria.(Perbandingan ditentukan 

dengan mengamati kebijakan yang dianut oleh penilai) adalah : 

a. Kriteria IPK 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi, dan 3 kali lebih 

penting dari TOEFL. 

b. Kriteria TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. 

CAT : Terjadi 3 kali perbandingan terhadap 3 kriteria (IPK->jabatan, IPK-

>TOEFL, Jabatan->TOEFL). Jika ada 4 kriteria maka akan terjadi 6 kali 

perbandingan. Untuk memahaminya silahkan coba buat perbandingan terhadap 4 

kriteria. Sehingga matrik matrik Pairwise Comparison untuk kriteria adalah  

Tabel.1.2 Kriteria 

 
IPK TOEFL Jabatan 

IPK 1 3 4 

TOEFL 1/3 1 2 

Jabatan 1/4 1/2 1 

 

Cara mendapatkan nilai-nilai di atas adalah : 

Perbandingan di atas adalah dengan membandingkan kolom yang terletak 

paling kiri dengan setiap kolom ke dua, ketiga dan keempat. 

Tabel. 1.3 Perbandingan Kriteria 

1 

Perbandingan terhadap dirinya sendiri, akan menghasilkan nilai 1. 

Sehingga nilai satu akan tampil secara diagonal. (IPK terhadap IPK, 

TOEFL terhadap TOEFL dan Jabatan terhadap ajabatan) 

2 

Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya. Misalkan 

nilai 3, didapatkan dari perbandingan IPK yang 3 kali lebih penting 

dari TOEFL (lihat nilai perbandingan di atas) 

3 

Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya. Misalkan 

nilai ¼ didapatkan dari perbandingan Jabatan dengan IPK (ingat, IPK 4 

kali lebih penting dari jabatan sehingga nilai jabatan adalah ¼ dari 
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IPK) 

 

3. Menentukan rangking kriteria dalam bentuk vector prioritas (disebut juga 

eigen vector ternormalisasi). 

a. Ubah matriks Pairwise Comparison ke bentuk desimal dan jumlahkan 

tiap kolom tersebut. 

Tabel. 1.4 Matriks Pairwise Comparison 

 
IPK TOEFL Jabatan 

IPK 1,000 3,000 
Elemen Kolom 

 

4,000 

TOEFL 0,333 1,000 2,000 

Jabatan 0,250 0,500 1,000 

JUMLAH 1,583 4,500 7,000 

 

b. Bagi elemen-elemen tiap kolom dengan jumah kolom yang bersangkutan. 

Tabel. 1.4 Matriks Pairwise Comparison 

 

 

 

 

 

Contoh : Nilai 0,632 adalah hasil dari pembagian antara nilai 1,000/1,583 dst. 

c. Hitung Eigen Vektor normalisasi dengan cara : jumlahkan tiap baris 

kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriteria dalam kasus ini 

adalah 3. 

Tabel 1.5 Matrik Eigen Vektor Normalisasi 

 
IPK TOEFL Jabatan Jumlah Baris 

Eigen Vekto 

Normalisasi 

IPK 0,632 0,667 0,571 1,870 0,623 

 IPK TOEFL Jabatan 

IPK 0,632 0,667 0,571 

TOEFL 0,211 0,222 0,286 

Jabatan 0,158 0,111 0,143 
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TOEFL 0,211 0,222 0,286 0,718 0,239 

Jabatan 0,158 0,111 0,143 0,412 0,137 

 

1) Nilai 1,870 adalah hasil dari penjumlahan 0,632+0,667+0,571 

2) Nilai 0,623 adalah hasil dari 1,870/3. 

3) Dst 

d. Menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian 

perbandingan kriteria bersifat konsisten. 

1. Menentukan nilai Eigen Maksimum (λmaks). 

Λmaks diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik 

Pairwise Comparison ke bentuk desimal dengan vector eigen normalisasi.  

Λmaks = (1,583 x 0,623 )+(4,500 x 0,239)+(7,000 x 0,137) = 3,025 

 

2. Menghitung Indeks Konsistensi (CI) 

 

CI = (λmaks-n)/n-1 = 0,013 

 

3. Rasio Konsistensi =CI/RI, nilai RI untuk n = 3 adalah 0,58 (lihatDaftar Indeks 

random konsistensi (RI)) 

CR = CI/RI = 0,013/0,58 = 0,022 Karena CR < 0,100 berari preferensi 

pembobotan adalah konsisten 

 

Tabel. 1.6 Skoring Variabel Kerentanan Sosial Ekonomi 

No Jenis variabel Skoring dan klasifikasi 

1 Implisit/Inflasi 

 Skor 1 (<10%), 

 skor 2 (10,1 – 30%),  

 skor 3 (30,1 – 50%). (Rani, 2013)  

2 Jumlah penduduk 

 (< 10000 untuk skor   1    

 10000-20000   untuk   skor 2  

 20000-30000 untuk  skor  3  

 30000-40000  untuk  skor 4  

 >40000 untuk skor 5.  

( Imaduddina, 2011) 

3 Kepadatan penduduk 
 Skor 1  untuk  0  –  100 

 Skor 2  untuk  100  – 500 
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 Skor  3  untuk  500  –  1000 

 Skor  4  untuk  1000 – 5000  

 Skor 5 untuk > 5000 (Direktorat  Bina  

Teknik, Ditjen Prasarana Wilayah, 2001) 

4 

IPM (indeks 

pembangunan 

manusia) = kesehatan, 

pendidikan, 

pengeluaran perkapita 

 Skor 1 lebih dari 80%, 

 skor 2 70 – 79.9%,  

 skor 3 60 – 69.9%,  

 skor 4 dibawah 60%. (BPS) 

5 Pendapatan 

 Skor 1- pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 

5.000.000,00 per bulan,  

 (2)- pendapatan lebih dari Rp. 3.500.000,00 

s/d Rp. 5.000.000,00 per bulan,  

 (3)- pendapatan rata-rata antara Rp. 

2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan,  

 (4)- pendapatan antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 

2.500.000,00 per bulan, 

 (5)- dibawah Rp. 1.500.000 per bulan (BPS, 

2010) 

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, dan dari beberapa jurnal. 

Untuk Rumus Pembagian Kelas: 

 

Pembagian Kelas :  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif dengan skor akhir 

adalah pengHarkatan dengan menggunakan analisis data sekunder, data sekunder 

diambil dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder 

yang digunakan merupakan data BPS Kabupaten Magelang 2014 dan Peta 

bakosuturnal penggunaan lahan Kabupaten Magelang terbaru. Adapun langkah-

langkah penelitian sebagai berikut : 

 

1.8.3 Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan sebab terjadi variasi permasalahan 

ekonomi makro (PDRB, mata pencaharian, dll) dan sosial (jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, kemiskinan, dll) di Kabupaten Magelang serta penggunaan 

lahan yang banyak mengalami alih fungsi seperti sektor unggulan Kabupaten 
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Magelang adalah Pertanian namun beberapa luas wilayah pertanian mengalami 

penurunan. 

 

1.8.4 Jenis Data 

Tabel. 1.7  Jenis Data Dan Sumber Data Penelitian 

No Jenis Data Sumber Data 

1 Implisit/inflasi, jumlah 

penduduk, kepadatan penduduk, 

pendapatan perKapita, Indeks 

Pembangunan Masyarakat. 

  

Website dan mengambil 

langsung data dari kantor BPS 

Kabupaten Magelang/ 

2 Buku Panduan  Teori ekonomi makro dan 

teori AHP, dan jurnal. 

 Penelitian sebelumnya 

3 Peta administrasi Bakosuturnal 

Sumber : Penulis, 2015 

 

1.8.5 Pendekatan Geografi 

Pendekatan geografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan keruangan, dikarenakan melibatkan variasi keruangan dalam hasil 

akhirnya. 

 

1.8.6 Variabel Penelitian 

Dari tinjaun ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2014, pertumbuhan 

ekonomi menurut harga konstan Kabupaten Magelang masih berada di bawah 

provinsi jawa tengah dan nasional, yaitu 5,06% untuk Kabupaten Magelang, 

5,47% untuk Jawa Tengah dan 5,46% untuk nasional. Pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Magelang menurut harga harga konstan (2000) hingga tahun 2014 

dalam kurun waktu 14tahun terjadi kenaikan sebesar 188,04% atau terjadi 

kenaikan 1,88 kali sedangkan kenaikan implisit sebesar 237,43% atau terjadi 

kenaikan sebesar 2,38 kali. Hal menunjukan tidak seimbangnya antara 

penghasilan yang di dapat dengan kenaikan harga yang terjadi hal ini bisa 
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berdampak negatif bagi masyarakat dikarenakan harga yang melambung melebihi 

pendapatan daerah. Pada tahun 2014, TPT (tingkat pengangguran terbuka) 

Kabupaten Magelang sebesar 7,45 persen,  mengalami kenaikan jika 

dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6,62 persen. Menjadi pekerjaan rumah 

khususnya untuk Pemerintah Daerah melihat kenaikan TPT tahun ini, bagaimana 

mencari solusi yang tepat untuk angka TPT ini bahwa ada 7 orang yang sedang 

mencari kerja di tiap 100 penduduk usia kerja. (BPS Kabupaten Magelang) 

Tinjauan faktor sosial Kabupaten Magelang seperti  IPM (indeks 

pembangunan manusia) Kabupaten Magelang berada pada angka 66,35%, angka 

tersebut tergolong ‘tengah/sedang” dan jika dibandingkan dengan kabupaten 

dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-25. 

Untuk kepadatan penduduk perKecamatan Kabupaten Magelang masih tergolong 

tinggi menurut klasifikasinya, dari 21kecamatan, 11 dianataranya berada dalam 

kondisi tinggi, dan 10 sisanya adalah sedang. Begitu pula dengan jumlah 

penduduk, dari 21kecamatan, 19kecamatan memiliki jumlah penduduk yang padat 

dan 2 sisanya cukup padat. Hal tersebut dapat memicu berbagai permasalahan, 

diantaranya adalah kerentanan sosial ekonomi, yang mana wilayah yang memiliki 

kerentanan sosial ekonomi yang cukup tinggi akan mengalami berbagai 

permasalahan seperti konflik sosial, kriminalitas, kemiskinan, gii buruk, dll. (BPS, 

Kabupaten Magelang) 

 

1.8.5. Batasan Operasional  

1) Analisis adalah mengkaji dengan lebih teliti dan detail terhadap suatu 

permasalahan atau gejala – gejala alam, mendokumentasikan kemudian 

mencari penyelesaiannya ( Iwan Kurniawan, 2004). 

2) Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan 

memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha ( Suhaismi Arikunto, 

2002 ) 

3) Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat 

tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata 

pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan 
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peraturan yang berlaku di daerah tersebut. pencatatan atau peng-kategorian 

seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah 

ditetapkan. 

4) Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas 

satu kilometer persegi. Kepadatan penduduk dibedakan menjadi dua yaitu 

kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan 

penduduk aritmatik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas 

seluruh wilayah dalam setiap km2. (KEMDIKBUD) 

5) Lapangan pekerjaan, Menurut  Sensus Penduduk 2000, adalah  bidang 

kegiatan dari usaha/  perusahaan/ instansi dimana  seseorang bekerja atau 

pernah  bekerja. 

6) Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada 

pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding 

keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi 

pengeluaran. (wikipedia) 

7) Fasilitas Ekonomi adalah fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kebutuhan ekonomi penduduk 

dalam hal yang diharapkan dapat menunjang kehidupan masyarakat yang 

meliputi perdagangan, keuangan, bank dan pertanian ( Agus Sutanto, 

1990) 

8) Peta adalah sebagian permukaan bumi dalam bidang datar yang dipilih, 

diskalakan dan mempunyai simbol (Agus Anggoro Sigit) 

9) Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

ancaman bencana. (Perka BNPB, 2012) 

10) Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan 

ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya. (BAKORNAS PB, 2002)  

11) Kemiskinan adalah adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
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alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan 

dan pekerjaan. (wikipedia) 

12) mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang 

dikerjakan untuk kebutuhan sehari-hari). (KBBI) 

13) Lahan produktif adalah lahan yang menghasilkan sesuatu atau  mempunyai 

nilai ekonomi bagi suatu daerah. 

14) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di 

seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu 

tahun. Menurut Robinson Tarigan (2009;18), Produk domestik regional 

bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value 

added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang 

dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) 

dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). (BPS, DKI jakarta). 

15) Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah teknik untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik 

dari beberapa alternatif yang dapat diambil. 

 


