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ANALISIS DETERMINAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI 

JAWA TIMUR TAHUN 2015-2019 

Abstrak 

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin 

terbesar di Indonesia selama tahun 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengestimasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah 

Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 menggunakan data panel dengan objek 

observasi sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang 

digunakan dalam penelitin ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

didapatkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) pada tingkat signifikansi (α) sebesar 

0.01 - 0.10, varibel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Sementara itu, 

variabel Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk 

tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2015-2019. Untuk menurunkan angka kemiskinan maka pemerintah daerah 

di Provinsi Jawa Timur harus meningkatkan indeks pembangunan manusia 

melalui kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.  

Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Provinsi Jawa Timur, Fixed Effect Model, 

Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Regresi Data Panel. 

 

Abstract 

East Java province is the province with the largest number of poor people in 

Indonesia during 2015-2019. The purpose of this study is to estimate the influence 

of Economic Growth, Average Length of School, Population and Human 

Development Index on The Number of Poor People of East Java Province in 

2015-2019 using panel data with observation objects as many as 38 districts / 

cities in East Java Province. The data used in this research is secondary data 

obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Based on the results of the 

Chow Test and Hausman Test, the best model selected is the Fixed Effect Model 

(FEM). Based on the influence validity test (t test) at the level of significance (α) 

of 0.01 - 0.10, the varying Human Development Index negatively affects the 

number of poor people in East Java Province in 2015-2019. Meanwhile, the 

variables of Economic Growth, Average Length of School and Population had no 

effect on the number of poor people in East Java Province in 2015-2019. To 

reduce poverty, local governments in East Java Province must increase the human 

development index through policies to improve the quality of human resources.  

Keywords: Number of Poor Population, East Java Province, Fixed Effect Model, 

Human Development Index, Regression Analysis of Panel Data.
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1. PENDAHULUAN 

Menurut Mardiyana dan Ani (2019) kemiskinan adalah suatu bentuk 

ketidakmampuan dari sekelompok masyarakat atau penduduk dalam suatu 

wilayah terhadap sistem perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat 

sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang lemah. Kemiskinan merupakan salah 

satu indikator masalah serius yang terjadi ketika individu atau kelompok tidak 

mampu untuk mencukupi kebutuhan minimal dari kebutuhan dasar atau standar 

hidup tertentu (Heriansyah et al., 2018). 

Pada kenyataanya, masalah kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan 

suatu bentuk ketidakmampuan ekonomi seseorang dalam mencukupi kebutuhan 

dasar mereka saja, akan tetapi juga berhubungan dengan berbagai dimensi yang 

lebih beragam seperti pendidikan, kesehatan dan juga masa depan. Hal tersebut 

hampir serupa dengan pendapat yang diungkapkan oleh Septian et al. (2021) 

bahwa penyebab masalah kemiskinan yang tengah dihadapi bertumpu pada 

fenomena rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, masalah tidak 

tercukupinya gizi atau kesehatan, pertumbuhan yang stagnan dan rendahnya 

kaulitas sumber daya manusia. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di mana jumlah penduduk 

miskinnya masih tergolong tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat data 

jumlah penduduk miskin beberapa tahun terakhir yang mencapai lebih dari 25 juta 

jiwa. Meskipun jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi, namun angka 

dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan tersebut menandakan 

bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan betul tentang masalah kemiskinan 

yang tengah terjadi dan tidak menganggap masalah ini dengan sebelah mata saja. 

Pada tahun 2015 tercatat setidaknya 11,22% dari total penduduk atau 

sebanyak 28,5 juta jiwa penduduk di Indonesia merupakan penduduk miskin. Dan 

pada tahun 2019 tercatat setidaknya 9,41% dari total penduduk atau sebanyak 25 

juta jiwa penduduk di Indonesia merupakan penduduk miskin. Hal tersebut 

sebenarnya dapat membuktian bahwa hampir sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk 

miskin dapat berhasil keluar dari masalah kemiskinan yang tengah dialami dalam 

kurun waktu lima tahun. 
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Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia adalah 

Provinsi Jawa Timur. Di mana selama periode tahun 2015-2019 Provinsi Jawa 

Timur telah mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2015 

jumlah penduduk miskin yang tercatat adalah sebanyak 4,7 juta jiwa, dan pada 

tahun 2019 sebanyak 4,1 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya 

terdapat penurunan jumlah penduduk miskin, namun besarnya penurunan tersebut 

belum bisa menggantikan posisi Provinsi Jawa Timur dari jumlah penduduk 

miskin tertinggi di Indonesia selama periode tahun 2015-2019. 

Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur harus segera di atasi. 

Meskipun mustahil untuk dapat menghilangkan masalah kemiskinan yang terjadi 

hingga 0%, namun usaha menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin 

hingga tingkat serendah mungkin harus tetap diutamakan. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai apa saja faktor-

faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan. Salah satu upaya dalam mengatasi 

masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mendalami faktor-faktor 

penentu atau determinan dari kemiskinan. Determinan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan faktor- faktor yang sudah digunakan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya, di mana beberapa determinan yang digunakan 

terbukti memliki dampak terhadap kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, 

jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah dan IPM. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa jumlah 

penduduk miskin di Indonesia selama beberapa tahun belakangan yaitu pada 

periode tahun 2015-2019 didominasi oleh Provinsi Jawa Timur. Penulis nantinya 

akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Jawa Timur. 

2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, rata-rata 

lama sekolah, jumlah penduduk dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin 

Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Alat analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Model ekonometrik dalam 

penelitian ini akan mereplika persamaan penelitian Sakinah dan Pudjianto (2018) : 
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logJPMit = β0 + β1PEit + β2logRLSit + β3logJPit + β4IPMit + ɛit 

Di mana : 

JPM  = Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 

PE  = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

RLS  = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 

JP  = Jumlah Penduduk (jiwa) 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia (%) 

log  = Logaritma Natural Berbasis e 

β0  = Konstanta 

β1 – β4   = Koefisien regresi variabel 1 – 4 

ɛ  = error term (faktor kesalahan) 

i   = Observasi ke i 

t   = Tahun ke t 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, 

Fixed Effect Model dan Random Effect Model (REM) disajian dalam tabel 1. 

Tabel 1  

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C -5.391990 6.276060 -5.206709 

PE -0.008709 0.001552 0.000932 

LOG(RLS) -0.557664 0.228952 0.190578 

LOG(JP) 1.037518 0.155127 1.043654 

IPM -0.044429 -0.062869 -0.070264 

R2 0.953356 0.999145 0.855621 

Adj. R2 0.952347 0.998908 0.852499 

F-statistik 945.2972 4218.938 274.0864 

Prob. F-statistik 0.000000 0.000000 0.000000 

Sumber : Lampiran 2,3,4 

3.2. Pemilihan Model Estimasi Terbaik 

3.2.1. Uji Chow 

Hasil dari Uji Chow dalam penelitian ini akan disajikan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2 

Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 214.250386 (37, 148) 0.0000 

Cross-section Chi-square 759.876235 37 0.0000 

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 2 yang telah disajikan di atas, didapatkan hasil 

bahwa Prob. F memiliki nilai sebesar 0.0000 < 0.05. Maka kesimpulan H0 

ditolak, sehingga FEM merupakan model terbaik dan merupakan model 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.2.2. Uji Hausman 

Hasil dari Uji Hausman dalam penelitian ini akan disajikan dalam Tabel 3 

Tabel 3 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistik Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 9.842147 4 0.0432 

Sumber : Lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan hasil bahwa p-value memiliki nilai 

sebesar 0.0432 < 0.05. Maka kesimpulan H0 ditolak atau FEM merupakan 

model terbaik dan merupakan model yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dengan demikian, hasil estimasi lengkap model FEM akan tersaji dalam 

Tabel 4. 

Tabel 4 

Hasil Estimasi Fixed Effects Model 

logJPMit = 6.276060 + 0.001552PEit + 0.228952logRLSit + 0.155127logJPit  – 

                                          (0.4526)                (0.1650)                (0.6484) 

                  0.062869IPMit + ɛit 

                      (0.0000)* 

R2 = 0.999145 ; DW = 1.401507 ; F-stat = 4218.938 ; Prob(F-stat) = 0.000000 

Uji Diagnosis 

1. Normalitas Residual (Jarque-Bera) 

JB(2) = 5.0629 ; Prob. JB(2) = 0.0795 

2. Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

PE = 0.4712 ; LOG(RLS) = 0.5941 ; LOG(JP) = 0.8919 ; IPM = 0.8065 

Keterangan : *Signifikan pada α = 0.01 ; **Signifikan pada α = 0.05 ; 

***Signifikan pada α = 0.10. Angka dalam kurung merupakan probabilitas nilai 

t-statistik. 
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3.3. Uji Asumsi Klasik 

3.3.1. Uji Normaitas Residual 

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau 

signifikansi statistik jarque-Bera adalah sebesar 0.0795 (< α 0.10). Sehingga H0 

ditolak atau residual tidak terdistriusi dengan normal. 

3.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas model terestimasi dalam penelitian ini diuji dengan uji 

Glejser. Hasil dari uji Glejser akan disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5 

Hasil Uji Glejser 

Variabel Prob. Kriteria Kesimpulan 

PE 0.4712 > 0.10 Tidak menyebabkan heteroskedastisitas 

LOG(RLS) 0.5941 > 0.10 Tidak menyebabkan heteroskedastisitas 

LOG(JP) 0.8919 > 0.10 Tidak menyebabkan heteroskedastisitas 

IPM 0.8065 > 0.10 Tidak menyebabkan heteroskedastisitas 

Sumber : Lampiran 8 

3.4. Uji Kebaikan Model Terpilih 

3.4.1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan hasil bahwa Prob(F-stat) memiliki nilai 

sebesar 0.000000 < 0.01. Sehingga H0 ditolak, maka model yang digunakan dalam 

penelitian eksis. 

3.4.2. Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen (Uji t) 

Berdasarkan Tabel 4 yng telah disajikan sebelumnya, maka didapatkan 

hasil: 

1) Prob. t β1 sebesar 0.4526 > α, H0 tidak ditolak maka variabel pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

2) Prob. t β2 sebesar 0.1650 > α, H0 tidak ditolak maka variabel rata-rata lama 

sekolah tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

3) Prob. t β3 sebesar 0.6484 > α, H0 tidak ditolak maka variabel jumlah 

penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

4) Prob. t β4 sebesar 0.0000 < α, H0 ditolak, maka variabel IPM berpengaruh 

negatif terhadap jumlah penduduk miskin. 
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3.4.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan Tabel 4, didapatkan hasil bahwa nilai R2 tercatat sebesar 

0.999145. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa 99.91% variasi variabel jumlah 

penduduk miskin (JPM) dapat dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan 

ekonomi (PE), rata-rata lama sekolah (RLS), jumlah penduduk (JP) dan indeks 

pembangunan manusia (IPM). Sedangan sisanya yaitu 0.09% dipengaruhi oleh 

variasi dari variabel lain di luar model. 

3.5. Interpretasi Ekonomi 

3.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan 

mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0.4526. Dalam hal ini selama kurun waktu 

5 tahun belakangan yaitu pada tahun 2015-2019, sektor penyumbang terbesar dari 

PDRB Provinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan. Tercatat 

pada tahun 2019 sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap PDRB 

mencapai 498.9 miliar rupiah dari total PDRB sebesar 1.65 triliun rupiah. 

Besarnya sumbangan tersebut seharusnya berdampak pada lebih banyaknya 

tenaga kerja yang terserap. Akan tetapi pada kenyataannyaa banyak dari penyedia 

pekerjaan di sektor utama tersebut memberikan kualifikasi terlalu tinggi dalam 

menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk dengan pendidikan yang rendah tidak 

mampu meraih kesempatan bekerja dengan upah yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Kesimpulannya, meskipun laju pertumbuhan ekonomi terus tumbuh 

namun apabila sektor penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri 

belum mampu untuk menyerap tenaga kerja terutama penduduk miskin, maka 

dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah 

penduduk miskin. 

3.5.2. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama 

sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan 

mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0.1650. Dalam kasus ini, pendidikan tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 

dikarenakan masih banyaknya kabupaten/kota yang memiliki rata-rata lama 

sekolah dengan lulusan SD hingga SMP. Hal itu dapat dibuktikan dengan data 

rata-rata lama sekolah dari Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2019 

yang secara berturut-turut hanya mencatatkan nilai 7.14, 7.23, 7.34, 7.39 dan 7.59. 

Dengan rata-rata lama sekolah yang berkisar antara 7-8 tahun itulah yang 

membuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur secara umum masih memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah. 

3.5.3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan 

mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0.6484. Hal ini dikarenakan laju 

pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur terbilang cukup lambat jika 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Sehingga 

lambatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak memiliki dampak yang 

cukup berarti terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. 

Jumlah penduduk yang bertambah akan menjadi suatu masalah ataupun 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan ketika tidak 

diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 

yang baik juga sangat dipengaruhi oleh struktur usia penduduk yang tergolong 

produktif. Dalam struktur tersebut, apabila usia produktif mendominasi dari 

keseluruhan jumlah penduduk maka dapat diartikan bahwa akan banyak penduduk 

dalam hal ini adalah penduduk Provinsi Jawa Timur yang terlibat secara aktif di 

pasar tenaga kerja baik dengan status bekerja, mencari kerja ataupun 

mempersipkan usaha, sehingga diharapkan mampu untuk mendorong 

perekonomian di Provinsi Jawa Timur. 

3.5.4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk 

miskin, dengan mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap 

penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dikarenakan nilai 

IPM mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis 

yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, nilai 

IPM dari Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. 

Jika dilihat berdasarkan dimensi Standar Hidup Layak, pengeluaran 

perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp10.383 

menjadi sebesar Rp11.739 di tahun 2019. Peningkatan pengeluaran per kapita 

menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat semakin membaik. Jika 

dilihat berasarkan indeks kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) pun mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 70.68 tahun menjadi sebesar 

71.18 tahun di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan 

pembangunan kualitas kesehatan yang lebih baik sehingga dapat mempercepat 

penanggulangan masalah kemiskinan yang tengah terjadi. Jika dilihat berdasarkan 

indeks pendidikan atau pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 12.66 tahun menjadi sebesar 

13,16 tahun di tahun 2019. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga 

mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 7.14 tahun menjadi 

sebesar 7.59 tahun di tahun 2019. Meningkatnya kedua komponen dalam dimensi 

pendidikan atau pengetahuan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan 

manusia di Provinsi Jawa Timur pada sektor pendidikan lama-kelaman 

mengalami kemajuan. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan menggunakan alat 

analisis regresi data panel, maka diperoleh beberapa poin kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section, terpilih model terbaik 

yaitu Fixed Effect Model (FEM). 
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b. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model terestimasi. 

c. Model terestimasi eksis, dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0.999145. Artinya 99.91% variasi variabel jumlah penduduk miskin (JPM) 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan ekonomi (PE), rata-rata 

lama sekolah (RLS), jumlah penduduk (JP) dan indeks pembangunan 

manusia (IPM). Sedangan sisanya yaitu 0.09% dipengaruhi oleh variasi dari 

variabel lain di luar model. 

d. Hasil uji validitas pengaruh (uji t) secara cross section menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih giat dalam melakukan 

koordinasi dengan pelaku usaha ataupun penyedia lapangan pekerjaan 

sehingga masalah kualifikasi penyerapan tenaga kerja yang terlalu tinggi 

serta pengangguran dapat teratasi. Hal tersebut diharapakan dapat 

menjangkau penduduk dengan rata-rata lama sekolah yang rendah agar 

mendapatkan kesempatan kerja sehingga mampu memperbaiki 

kesejahteraan mereka. 

b. Pemerintah Jawa Timur dapat memperluas pelayanan pada sektor 

pendidikan dengan menambahkan anggaran pendidikan di setiap 

kabupaten/kota dengan harapan dapat merangkul lebih banyak lagi 

penduduk miskin yang masih tergolong usia pelajar untuk diberikan 

pendidikan secara gratis. Selain itu, penting bagi setiap orang tua untuk 

diberikan pengetahuan akan pentingnya anak mereka untuk menempuh 

pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat 

memberikan sosialisasi terhadap orang tua yang tergolong penduduk miskin 

baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 
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c. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah berhasil menekan laju 

pertumbuhan penduduk selama tahun 2015-2019. Oleh karena itu, 

konsistensi dalam penekanan jumah penduduk harus terus diprioritaskan di 

tahun-tahun selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan 

sosialisasi akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) pada 

kabupaten/kota dengan angka kelahiran yang tinggi ataupun wilayah 

perdesaan yang mendominasi tingkat kemiskinan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan ataupun mengganti 

variabel-variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk 

miskin dalam penelitian ini, seperti variabel inflasi, upah minimum atau 

indeks gini serta menggunakan periode pengamatan yang lebih terbaru. 
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