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ABSTRAK

Pembangunan di suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila kesejahteraan
masyarakat juga meningkat. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit
untuk dihilangkan di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Jawa
Timur cenderung menurun tiap tahunnya tetapi jumlahnya selalu lebih tinggi jika
dibandingkan dengan kemiskinan nasional. Padahal pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur selalu berada di atas angka nasional dan menjadi kontributor terbesar kedua
setelah DKI Jakarta. Angka tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan
pendapatan di Jawa Timur juga terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan
beberapa provinsi lain di Indonesia terutama di Pulau Jawa.

Dengan beberapa variabel yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk
: (1) mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan
di Provinsi Jawa Timur, (2) mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran
terbuka di Provinsi Jawa Timur, (3) mengetahui bagaimana pengaruh ketimpangan
pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, (4) mengetahui
bagaimana pengaruh dominasi sektoral terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa
Timur. Tempat dan waktu penelitian ini adalah pada seluruh kabupaten dan kota di
Jawa Timur selama tahun 2011 - 2015.

Metode analisis yang akan digunakan adalah regresi data panel. Hasil
penelitian menggunakan fixed effect model menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan sedangkan
tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan dominasi sektoral
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka,
Ketimpangan Pendapatan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai 

perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga 

nasional; serta tidak hanya mempercepat pertumbuhan namun juga lebih 

memperhatikan pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. 

Selain itu, pembangunan juga dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh 

sebagai upaya untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan umat 

manusia melalui peningkatan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan 

individu (Todaro, 2011). 

Banyak sekali permasalahan dan problematika mendasar dalam 

pembangunan terutama yang dirasakan oleh negara-negara yang sedang 

berkembang. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang 

adalah kemiskinan absolut yang kronis dan meluas. Kemiskinan merupakan 

masalah yang bersifat multidimensional yang berarti bahwa kemiskinan dapat 

menimbulkan dampak yang saling berkaitan di berbagai aspek seperti aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya (Arsyad, 2010). 

Kemiskinan dipandang sebagai sebuah permasalahan yang disebabkan 

oleh kondisi masyarakat yang tidak atau belum turut campur dalam proses 

perubahan dikarenakan tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan dalam 

kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai 

sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Secara 

alamiah faktor produksi yang mereka miliki belum mampu untuk membawa 

mereka turut serta dalam proses pembangunan. Mereka tidak dapat merasakan 

manfaat dari pembangunan karena pada umumnya kebijakan pemerintah terkait 
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dengan pembangunan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang 

bersangkutan (Arsyad, 2010).  

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan termasuk dalam 

kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income atau 

LMC) menghadapi permasalahan yang serupa. Masalah kemiskinan dianggap 

sebagai masalah yang telah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan. Pada 

dasarnya, Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

berbagai macam strategi sejak awal kemerdekaan. Hal ini dilakukan agar 

kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan alinea keempat Undang-

Undang Dasar 1945. Program pembangunan yang direncanakan oleh 

pemerintah Indonesia juga telah menaruh perhatian besar terhadap upaya 

pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya, tujuan dari program 

pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan 

Pusat Statistik, 2015). 

Penduduk miskin yang ada di Indonesia tersebar tidak merata.Penduduk 

miskin paling banyak adalah di Pulau Jawa. Wilayah kedua dengan penduduk 

miskin terbanyak di Indonesia adalah Sumatera yaitu sebesar 21 persen, 7,5 

persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan 

Papua, dan angka paling kecil yaitu 3,4 persen tersebar di Kalimantan. Pulau 

Jawa sebagai pusat pemerintahan Indonesia dan merupakan pulau dengan 

pembangunan yang relatif cepat dan maju dibandingkan dengan pulau-pulau 

lainnya ternyata tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskinnya. BPS 

mencatat bahwa pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 

sekitar 27,73 juta jiwa. Sedangkan penduduk miskin di Pulau Jawa adalah 15,14 

juta jiwa. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah atau sekitar 54.6 persen 

jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia berada di Pulau Jawa. 
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Tabel 1.1 Kondisi Kemiskinan di Pulau Jawa 

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
Maret 
2015 

DKI Jakarta 3.48 3.75 3.7 3.72 4.09 3.93 

Jawa Barat 11.27 10.65 9.89 9.61 9.18 9.53 

Jawa Tengah 16.56 15.76 14.98 14.44 13.58 13.58 

DI Yogyakarta 16.83 16.08 15.88 15.03 14.55 14.91 

Jawa Timur 15.26 14.23 13.08 12.73 12.28 12.34 

Banten 7.16 6.32 5.71 5.89 5.51 5.9 
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2009-2015 

Tabel diatas menunjukkan kondisi kemiskinan seluruh Provinsi yang ada di 

Pulau Jawa. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2010 

hingga Maret 2015, tercatat bahwa provinsi dengan jumlah penduduk miskin 

terbanyak adalah Provinsi DI Yogyakarta, disusul kemudian Provinsi Jawa 

Tengah, dan peringkat ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Timur. Angka 

kemiskinan di Jawa Timur selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang 

mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan 

oleh pemerintah setempat berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa 

Timur. 

Penurunan kemiskinan tidak terlepas dari peran pemerintah setempat. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya mengatasi permasalahan 

kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang salah satunya dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 

2014-2019 mengenai program percepatan dan perluasan penanggulan 

kemiskinan. Program tersebut memiliki 5 indikator yang diantaranya persentase 

penduduk miskin, persentase penurunan PMKS, persentase partisipasi 

perempuan di lembaga pemerintah, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks 

Pemberdayaan Gender (IGD). Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, 
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pemerintah provinsi Jawa Timur telah menetapkan dua program yang menjadi 

prioritas, antara lain: 

a. Rescue (penyelamatan), merupakan kebijakan pemerintah dalam 

menyelamatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang disebabkan 

oleh kenaikan harga BBM. 

b. Recovery (pemulihan), upaya pengurangan kemiskinan yang 

bersifat jangka panjang, revolving, penguatan kelembagaan, 

pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan 

sumber daya manusia, dan bertujuan untuk pengentasan 

kemiskinan melalui Program Gerakan Terpadu Pengentasan 

Kemiskinan (Gerdu-Taskin). 

 

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur 2006-

2014 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2006-2014 

Namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun angka kemiskinan di 

Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya selalu 
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lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Grafik 1.1 

menunjukkan angka kemiskinan Jawa Timur dibandingkan dengan Indonesia 

2006-2014. Oleh karena itu, hal yang perlu untuk lebih diperhatikan dalam 

program pembangunan ekonomi Jawa Timur adalah bagaimana mengurangi 

permasalahan kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan kemiskinan 

nasional. 

Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang terluas di Pulau Jawa yang 

memiliki lokasi strategis karena letaknya diantara Jawa Tengah dan berbatasan 

langsung dengan Selat Bali sehingga sangat baik untuk menjadi pusat 

pertumbuhan industri dan perdagangan. Sebagai provinsi terluas, kondisi 

kemiskinan di Jawa Timur juga terbilang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi 

lain di Pulau Jawa. Kondisi kemiskinan di Jawa Timur tidak sebanding dengan 

rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang selalu berada di atas 

pertumbuhan ekonomi nasional. Kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh 

banyak faktor, seperti kurangnya peran kepemimpinan daerah, pencapaian 

ekonomi yang tidak terdistribusi dengan baik, dan kurangnya akses pendidikan 

yang dapat melemahkan kreativitas masyarakat. 

Kantung-kantung kemiskinan di Jawa Timur terdapat di daerah tapal kuda 

yaitu di Jawa Timur bagian timur dan Pulau Madura. Wilayah tapal kuda 

JawaTimur meliputi daerah Madura, Situbondo, Bondowoso, Jember, 

Probolinggo, hingga Pasuruan. Sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur 

bertempat tinggal di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, presentase penduduk 

miskin Jawa Timur paling banyak terdapat di wilayah Madura terutama di 

Kabupaten Sampang yakni sebesar 25%, Kabupaten Bangkalan 22%, dan 

Kabupaten Sumenep 21%. Faktor yang menyebabkan tingginya angka 

kemiskinan di wilayah tersebut adalah  rendahnya indeks pembangunan manusia 
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dan pemimpin daerah yang belum memiliki cukup peran dalam mengatasai 

masalah kemiskinan di wilayah tersebut. 

Tidak hanya dilihat dari presentase penduduk miskin, permasalahan 

kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin 

buruk kondisi kemiskinannya. Pada tahun 2004-2009, nilai P1 Jawa Timur 

cenderung mengalami peningkatan yakni dari 3.42 menjadi 3.96. Kemudian pada 

tahun 2010 hingga 2014, kondisi kemiskinan di Jawa Timur mengalami 

perbaikan, yakni ditandai dengan terus menurunnya angka P1 dari 2.36 menjadi 

1.86. Tidak jauh berbeda dengan nilai P1, nilai P2 di Jawa Timur juga 

menunjukkan angka yang cenderung meningkat pada tahun 2004-2009 yaitu dari 

0,92 menjadi 1,15 pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 hingga tahun 

2014 mengalami penurunan yaitu 0,59 menjadi 0,45 pada tahun 2004. 

Penduduk miskin di Jawa Timur tersebar di perkotaan dan perdesaan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 hingga tahun 2015, 

jumlah penduduk miskin di Jawa Timur paling banyak terdapat di perdesaan. 

Angka kemiskinan di perdesaan dalam kurun waktu tersebut cenderung 

mengalami penurunan namun jumlahnya masih lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan 

dari 15,92%menjadi 15,84% seiring dengan menurunnya angka kemiskinan Jawa 

Timur. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan naik dari 8,3% menjadi 8,41%.  

Sebagai provinsi terluas, Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan 

menjadi kontributor PDRB Nasional tertinggi kedua setelah DKI Jakarta selama 

empat tahun berturut-turut. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

juga selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Gambar 1.2 

menunjukkan bahwa selama 9 tahun berturut-turut, walaupun pertumbuhan 
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ekonomi Jawa Timur menunjukkan angka fluktuatif, tetapi pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada 

tahun 2007 dan 2008.  

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2006-2014 

 

Sumber : Badan Pusat  Statistik Jawa Timur 2006-2014 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai 

provinsi yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi ini ternyata tidak seluruhnya 

berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Angka kemiskinan Jawa Timur 

yang masih terbilang tinggi mengindikasikan bahwa banyak masyarakat miskin 

yang belum merasakan manfaat dari pembangunan. Hal ini tentu saja akan 

menyebabkan masyarakat miskin semakin terjerat dalam kemiskinan dan hanya 

kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat merasakan hasil dari 

pembangunan. 

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran di Jawa 

Timur juga cenderung menurun. Meskipun pada tahun 2011 TPT Jawa Timur 
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mengalami kenaikan, pada tahun 2012 hingga tahun 2014, pemerintah provinsi 

Jawa Timur berhasil menurunkan angka pengangguran hingga sampai angka 4. 

 

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Jawa Timur 2006-2014 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik  Jawa Timur 2006-2014 

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Rasio Gini 

yaitu dengan cara membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima 

oleh masing-masing kelompok pendapatan. Bila mengacu pada nilai Rasio Gini, 

tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2011-2014 

masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3–0,5). 
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Gambar 1.4 Rasio Gini Jawa Timur 2007-2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007-2014 

 

Tabel 1.2 Rasio Gini Provinsi di Pulau Jawa 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 0.33 0.33 0.36 0.36 0.44 0.42 0.43 

Jawa Barat 0.34 0.35 0.36 0.36 0.41 0.41 0.41 

Jawa Tengah 0.32 0.31 0.32 0.34 0.38 0.38 0.38 

DI Yogyakarta 0.36 0.36 0.38 0.41 0.4 0.43 0.43 

Jawa Timur 0.33 0.33 0.33 0.34 0.37 0.36 0.36 

Banten 0.36 0.34 0.37 0.42 0.4 0.39 0.39 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2007-2016  

Pada tahun 2007 hingga 2010 Rasio Gini Jawa Timur mengalami 

penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan dalam kurun 

waktu tersebut semakin merata. Namun, pada tahun 2011 mengalami kenaikan 

sebesar 0.05 poin menjadi 0.36 dan kemudian stabil hingga tahun 2013, hingga 

pada tahun 2014 nilainya mencapai 0,37 poin atau naik 0,01 poin. Meskipun 

Keterangan : 
G < 0.3  : Ketimpangan rendah 
0.3 ≤ G < 0.5 : Ketimpangan sedang 
G > 0.5  : Ketimpangan tinggi 
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angka ketimpangan di Jawa Timur cenderung meningkat, namun angkanya tidak 

pernah melebihi dari rasio gini nasional. Dapat disimpulkan, rasio gini Jawa 

Timur selama delapan tahun berturut-turut nilainya selalu dibawah nasional 

hingga pada tahun 2014 nilainya masih lebih baik dibandingkan Nasional. Jika 

dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa tingkat ketimpangan 

pendapatan di Jawa Timur juga terbilang rendah 

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi 

pendapatan merupakan inti dari proses pembangunan. Semakin besar 

ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, 

maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin 

(Arsyad, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang selalu berada di atas angka 

pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi kontributor PDRB Nasional terbesar 

kedua setelah DKI Jakarta berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan di 

Jawa Timur. Angka kemiskinan di Jawa Timur yang cenderung menurun tiap 

tahunnya tetapi jumlahnya masih di atas angka kemiskinan nasional. Hal ini 

menandakan bahwa hasil usaha pemerintah dalam mengatai permasalahan 

kemiskinan masih belum optimal dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jawa 

Timur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap 

Kemiskinan Jawa Timur”. 

1.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diangkat adalah : 
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1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa 

Timur? 

3. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur? 

4. Bagaimana pengaruh dominasi sektoral terhadap kemiskinan di Jawa 

Timur 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan 

di Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan 

di Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap 

kemiskinan di Jawa Timur. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dominasi sektoral terhadap kemiskinan di 

Jawa Timur 

1.3 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Penelitian diatas diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1.  Memberikan sumbangan informasi bagi penelitian serupa mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat 

ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan antar 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur serta menambah pembendaharaan 
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studi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

2. Menambah masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam merencanakan 

pembangunan selanjutnya antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 

terutama yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan dan 

pengangguran, pemerataan pendapatan di daerahnya.  

3. Sebagai bahan dan tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan 

dan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di 

bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan 

pendidikan strata 1 pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 

Universitas Brawijaya Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemiskinan 

Permasalahan krusial yang hampir dialami hampir oleh seluruh negara di 

dunia adalah kemiskinan. Pemerintah di negara mana pun juga memandang 

masalah kemiskinan sebagai pusat perhatian. Kemiskinan secara umum dapat 

didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Kemiskinan merupakan masalah 

klasik yang terjadi hampir diseluruh negara. Kemiskinan merupakan 

permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan 

dengan berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain 

sebagainya. Di dunia akademis, media massa, maupun pemerintahan 

kemiskinan menjadi sebuah topik yang sering diperbincangkan (Badan Pusat 

Statistik, 2014). 

Rendahnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga adalah penyebab 

utama kemiskinan. Sedangkan karakteristik penduduk miskin tersebut antara lain 

adalah memiliki rata-rata jumlah tanggungan yang banyak. Jumlah anggota 

dalam rumah tangga adalah indikasi yang dominan dalam menentukan miskin 

atau ketidakmiskinannya rumah tangga. Namun, berbeda kondisi berbeda pula 

penyebabnya. Menurut Suyanto (dalam Yustika, 2004) membagi kemiskinan 

dalam dua bentuk, yaitu : 

a. Kemiskinan struktural, yaitu suatu kondisi dimana kemiskinan disebabkan 

oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. 
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b. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat 

dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap 

melekat dengan indikator kemiskinan. 

Menurut Sastramadja (dalam Yustika, 2004) pandangan lain mengenai 

kemiskinan dapat diukur melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. 

Berdasarkan tingkat pendapatan, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan berdasarkan pola waktu, 

kemiskinan dibedakan menjadi (a) persistent poverty, yaitu kemiskinan yang 

telah kronis atau turun menurun, (b) cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang 

mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, (c) seasonal poverty, yaitu 

kemiskinan musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan 

pertanian tanaman pangan, dan (d) accident poverty, dalah kemiskinan yang 

timbul karena adanya bencana alam, konflik, kekerasan, atau dampak dari suatu 

kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat.    

Menurut Todaro, kemiskinan absolut mengacu pada jumlah orang yang 

tidak mampu mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka. Orang-orang ini dihitung sebagai jumlah total orang 

yang hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu ─ di bawah garis 

kemiskinan internasional yang tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh 

oleh tingkat pendapatan per kapita nasional, dan memperhitungkan tingkat harga 

yang berbeda-beda dengan cara mengukur kemiskinan sebagai setiap orang 

yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1,25 per hari atau $2 per hari 

dalam perhitungan dolar PPP (Purchasing Power Parity).   

Menurut Badan Pusat  (BPS), kemiskinan dapat didefinisikan dalam 

beberapa pengertian, antara lain:   
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a. Kemiskinan Relatif  

Suatu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga 

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif 

tergantung pada distribusi pendapatan. Garis kemiskinan relatif tergantung 

pada maju tidaknya suatu Negara. Apabila Negara tersebut tergolong negara 

berpendapatan tinggi, maka garis kemiskinan relatifnya juga tinggi jika 

dibandingkan dengan negara miskin. Jika suatu negara menjadi semakin kaya 

atau sejahtera, maka standar garis kemiskinannya pun akan ditingkatkan. 

Secara konsep, ukuran dari kemiskinan relatif tidak bisa digunakan untuk 

membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan antar waktu. Hal ini 

dikarenakan ukuran kemiskinan relatif tidak bisa menunjukkan tingkat 

kesejahteraaan yang sama. Ukuran kemiskinan relatif dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin.  

 

b. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok tersebut antara lain: 

sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kemiskinan 

absolut didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar minimum baik 

makanan maupun non makanan yang ditunjukkan dalam bentuk garis 

kemiskinan. Jika terdapat penduduk yang pendapatannya berada di bawah 

garis kemiskinan, maka penduduk tersebut digolongkan sebagai penduduk 

miskin.  

Untuk membandingkan kemiskinan antar negara, bank dunia menggunakan 

ukuran kemiskinan absolut yang sama antara satu negara dengan negara 



16 
 

yang lainnya. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan adalah batas 

kemiskinan PPP (Purchasing Power Parity) US$ perkapita perhari. 

 

2.1.1.1 Kriteria Kemiskinan 

1. Pendekatan Kebutuhan Dasar 

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini memandang 

kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran 

Dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan metode perhitungan 

Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan 

(GKNM). Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Sedangkan 

Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, 

sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Secara ringkas, penghitungan garis kemiskinan dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

GK = GKM + GKNM  

Dimana: 

GK = Garis Kemiskinan 

GKM = Garis Kemiskinan Makanan  

GKM  = Garis Kemiskinan Non Makanan 

Penghitungan garis kemiskinan ini dilakukan secara terpisah pada daerah 

perkotaan dan perdesaan. Penduduk yang digolongkan dalam penduduk miskin 
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adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan. 

Teknik penghitungan GKM : 

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi atau penduduk kelas 

marginal yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan 

Sementara (GKS). GKS dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan yang di 

inflate dengan inflasi umum (IHK). Setelah menentukan penduduk referensi 

kemudian dihitung GKM dan GKNM. 

2. Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Cara 

menghitung GKM adalah  

 

Keterangan : 

GKMj = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 

2100 kkal) 

Pjk  = harga komoditi k di daerah j 

Qjk  = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j 

Vjk  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j 

j   = daerah (perkotaan atau perdesaan ) 

 

selanjutnya GKMj disetarakan dengan 2100 kkal dengan mengalikan 2100 

terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, 

sehingga: 

 =  
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Keterangan : 

Kjk  = kalori dan komoditi k di daerah j 

HKj  = harga rata-rata kalori di daerah j 

  

Fj =  x 2100 

 

Keterangan : 

Fj  = kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang 

menghasilkan energi setara dengan 2100 kkal/kapita/hari 

 

Teknik penghitungan GKNM 

Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Cara menghitung GKNM adalah : 

NFp =  

Untuk menghitung presentase penduduk yang berada di baah garis kemiskinan 

(gk) digunakan metode Head Count Index (HCI-P0) yang dirumuskan sebagai 

berikut  

 

Keterangan : 

α  = 0 

z = garis kemiskinan 

yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada 

di bawah garis kemiskinan  

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 
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n = jumlah penduduk 

 

2. Pendekatan Multidimensi 

Metode lain yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah dengan 

pendekatan multidimensi atau yang biasa disebut Multidimensional Poverty Index 

(MPI). Tidak seperti pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan multidimensi 

melihat kemiskinan secara lebih luas, yakni dengan memperhitungkan 

keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Jika 

dilihat lebih dalam lagi, MPI memiliki 10 indikator dalam mengukur kemiskinan, 

seperti 1) gizi, 2) kematian bayi, 3) lama sekolah, 4) kehadiran dala pendidikan, 

5) bahan bakar untuk memasak, 6) sanitasi, 7) air bersih, 8) sumber penerangan, 

9) kondisi lantai rumah, dan 10) kepemilikan aset 

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Banyak ahli ekonomi yang menjelaskan berbagai macam pendapat dan 

penjelasannya mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Djojohadikusumo, 1994). 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator apakah pembangunan 

ekonomi di suatu daerah berjalan baik atau tidak. Perekonomian dianggap telah 

mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil masyarakat terhadap 

penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi daripada 

pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga 

dapat mengukur sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan 

tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Untuk mengukur 
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seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah pada periode 

tertentu salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, 

yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi (Tarigan, 2007). 

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, kemajuan teknologi mula-mula 

disebabkan oleh adanya akumulasi kapital. Akumulasi kapital dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui adanya pembagian kerja atau 

spesialisasi dengan mekanisme yang lebih baik dan selanjutnya akan menaikkan 

keuntungan. Pada suatu titik tertentu, tingkat keuntungan ini akan menurun 

setelah berlakunya the law of diminishing returns, karena keterbatasan sumber 

daya alam.  

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik 

Kaum Neoklasik adalah ahli-ahli ekonomi yang banyak menumpahkan 

perhatian terhadap masalah pembangunan yang berbeda dengan ahli-ahli 

ekonomi Klasik terdahulu. Hal ini mungkin disebabkan karena ahli ekonomi klasik 

dipengaruhi oleh dampak kemajuan Revolusi Industri, yaitu perekonomian yang 

mengalami kemajuan pesat, produktifitas meningkat, berkembangnya 

industrialiasi, dan munculnya paham kapitalisme yang menekankan pada 

pentingnya peranan modal dan penanaman modal sebagai mesin pertumbuhan 

ekonomi. 

2.1.2.3 Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang 

menentukan pembangunan ekonomi. Salah satu pendapat Schumpeter yang 
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penting bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk 

menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Tetapi dalam jangka panjang, 

Schumpeter meramalkan bahwa proses pembangunan yaitu sistem kapitalisme 

akhirnya akan mengalami keadaan sulit untuk berkembang atau stagnasi 

(stagnation).  

Menurutnya, pertambahan dalam pendapatan nasional dari masa ke masa 

perkembangan sangat tidak stabil dan keadaannya sangat ditentukan oleh 

besarnya peluang pembentukan modal yang menguntungkan yang akan 

dilakukan oleh para pengusaha. Ketidakstabilan tersebut salah satunya ditandai 

oleh pada suatu masa tertentu perekonomian akan mencapai tingkat 

penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pada masa lainnya pengangguran 

yang serius akan terjadi. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan 

ekonomi diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif dan 

golongan entrepreneur. 

Pandangan Schumpeter mengenai jalannya proses pembangunan ekonomi 

dalam keadaan tidak terjadi perkembangan (stationary), tidak terdapat 

perkembangan penduduk, tidak terdapat penanaman modal yang baru, dan 

pengangguran baru adalah para pengusaha akan menyadari keadaan tersebut 

dan akan melakukan penanaman modal baru dan menggunakan faktor-faktor 

lainnya untuk melaksanakan berbagai pembaharuan. Pada taraf permulaan, hal 

ini akan dilakukan oleh beberapa pengusaha dan pada tahap selanjutnya akan 

diikuti oleh banyak pengusaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan 

ekonomi. 
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2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Seimbang (Rosenstein Rodan dan Ragnar 

Nurkse) 

Teori ini beranggapan bahwa melaksanakan industrialisasi di daerah yang 

kurang berkembang merupakan cara untuk menciptakan pembagian pendapatan 

yang lebih merata di daerah yang kurang berkembang dengan lebih cepat 

daripada di daerah lebih kaya. Dalam pembangunan seimbang harus dilakukan 

pembangunan berbagai jenis industri yang mempunyai kaitan erat satu sama lain 

secara serentak sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas 

ekonomi. Agar negara-negara berkembang dapat melepaskan diri dari 

kemiskinan yang dihadapi maka perlu dilaksanakan program pembangunan 

seimbang, yaitu dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan penanaman modal 

di berbagai industri yang mempunyai kaitan erat satu sama lain. Dengan begitu 

akan diperbesar luas pasar, karena kesempatan kerja dan pendapatan 

masyarakat yang diperoleh dari berbagai industri akan menciptakan permintaan 

terhadap barang-barang industri akan menciptakan pasar bagi industri lain. 

Dengan demikian pembangunan seimbang akan menjadi perangsang untuk 

memperluas permintaan terhadap modal dan menciptakan perangsang untuk 

lebih banyak melakukan penanaman modal.  

Menurut Djojohadikusumo (dalam Adisamita, 2013) teori pembangunan 

yang seimbang menganjurkan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri 

dilaksanakan secara serentak dan secara simultan. Dengan begitu, diharapkan 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dalam rangka mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. 
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2.1.2.5 Teori Pertumbuhan Tidak Seimbang (Kindleberge, Singer, dan 

Hirschman) 

Teori pertumbuhan tidak seimbang menyatakan bahwa tidak ada negara 

berkembang yang memiliki modal dan sumber daya pembangunan lain dalam 

jumlah besar untuk melakukan investasi pada semua sektor. Oleh karena itu, 

investasi seharusnya dilakukan oleh beberapa sektor atau industri yang terpilih 

agar hasilnya cepat berkembang dan hasilnya dapat digunakan untuk 

membangun sektor-sektor lain.  

Dalam memutus lingkaran setan (viscious circle) teori ini lebih menyukai 

investasi pada sektor terpilih dari pada investasi pada semua sektor ekonomi 

secara serentak. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang 

investasi baru. Hal ini hanya dapat dicapai dengan cara membuat 

ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja.  

2.1.3  Pengangguran 

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan 

ekonomi. Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana 

seseorang yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak 

memiliki pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari 

selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan 

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 

tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh 

sebab itu, menurut Sukirno (dalam Saputra, 2011) berdasarkan penyebabnya 

pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 
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1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari 

kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.  

2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

adanya perubahan struktur dalam perekonomian.  

3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat 

pengurangan dalam permintaan agregat.  

Menurut Simanjuntak (dalam Yustika, 2004)  pengangguran secara umum 

dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Pengangguran yang bergeser, merupakan akibat berpindahnya dari suatu 

pekerjaan ke pekerjaan lain sehingga terdapat tenggang waktu dan 

membuat seseorang berstatus sebagai penganggur belum mendapatkan 

pekerjaan yang lainnya. 

2. Pengangguran musiman, yakni menganggur sementara diakibatkan oleh 

pergantian musim panen dan musim tanam. 

3. Pengangguran structural, yakni menganggur karena adanya perubahan 

dalam struktur atau komposisi perekonomian. 

4. Pengangguran yang diakibatkan oleh kelebihan yang kronis dari total 

penawaran dengan permintaan tenaga kerja. 

Di negara sedang berkembang permasalahan pengangguran disebabkan oleh 

jumlah penduduk dan angkatan kerja bertambah dengan laju yang lebih pesat 

dibandingkan dengan perluasan lapangan kerja yang bersifat produktif penuh 

(bekerja 35 jam dalam seminggu). 

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek 

ketersediaan (supply) dan aspek kebutuhan (demand). Pengangguran tidak akan 
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terjadi apabila kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, dimana 

hal ini berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat tertampung 

seluruhnya pada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah 

pengangguran tiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan permasalahan 

pengangguran menjadi sangat kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya 

disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah supply dan demand tenaga 

kerja, tetapi juga terdapat masalah lain seperti perubahan struktur umur 

penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, 

distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan  pada 

kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai 

standar upah minimum yang ditetapkan, dan lain sebagainya. Faktor lain yang 

dapat menyebabkan ketidakseimbangan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 

yang tidak sejalan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang memadai, 

rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan yang memadai, dan adanya penduduk usia kerja yang 

masuk kategori angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2015) 

Tingkat pengangguran terbuka sering digunakan oleh pemerintah dalam 

menilai apakah kinerjanya di bidang ketenagakerjaan berjalan baik atau tidak. 

Konsep pengangguran terbuka secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pengangguran yang pernah bekerja (memiliki pengalaman bekerja) dan 

pengangguran yang belum pernah bekerja.  Tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja 

yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai 

pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja. Terdapat istilah lain untuk 

pengangguran, yaitu setengah penganggur dimana orang yang termasuk dalam 
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setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal 

(kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara bekerja) dan 

masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.  

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi yang tidak proporsional dari 

pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam negara. 

Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi apabila terdapat income gap (jurang 

pendapatan) antara si kaya dan si miskin. Apabila jurang pendapatan tersebut 

semakin besar, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. 

Kesenjangan dalam distribusi pendapatan terjadi apabila ketimpangan 

antara kelompok kaya dan miskin terjadi terus menerus sehingga perekonomian 

di suatu wilayah tersebut menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata. 

Dalam mengukur ketimpangan, para ekonom biasanya menggunakan dua 

ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analisis dan kuantitatif, yaitu 

distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan 

distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan per faktor produksi. 

Distribusi fungsonal mengukur distribusi pendapatan bagi semua faktor produksi 

tanpa mempersoalkan kepemilikan faktor-faktor itu. Distribusi pendapatan 

perorangan merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom 

dalam menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga tanpa 

mempersoalkan dari mana pendapatan tersebut diperoleh. Para ekonom dan ahli  

mengurutkan semua individu hanya berdasarkan pendapatan yang diterima dan 

kemudian membagi total penduduk ke dalam sejumlah kelompok atau ukuran 

yang berbeda melalui metode yang biasa digunakan yaitu kuintil 

(quintiles─seperlima) atau sepuluh kelompok (deciles─sepersepuluh) sesuai 
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tingkat pendapatan secara berurutan dan kemudian menentukan bagian dari 

pendapatan nasional total yang diterima setiap kelompok pendapatan itu.  

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dapat diukur berdasarkan kriteria 

Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan 

atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. 

Kesenjangan tinggi apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 

kurang dari 12% bagian pendapatan. Kesenjangan sedang apabila 40% 

penduduk berpenghasilan terendah menerima 12%-17% bagian pendapatan. 

Kesenjangan rendah apabila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima 

lebih dari 17% pendapatan. Metode lain yang biasa yang dilakukan untuk 

menganalisis statistic pendapatan individu adalah membuat kurva Lorenz yang 

menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima 

pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya mereka peroleh 

dalam kurun waktu tertentu.  

Gambar 2.1 Kurva Lorenz 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Todaro, 2011 
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Sumbu horizontal menunjukkan jumlah penerima pendapatan sedangkan 

sumbu vertikal menunjukkan bagian pendapatan total yang diterima oleh setiap 

persentase penduduk. Semakin jauh garis Lorenz melengkung dari garis 

diagonal (garis pemerataan sempurna) dan semakin mendekati bagian bawah 

sumbu horizontal, maka semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. 

Metode selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan 

adalah dengan menggunakan Koefisien Gini atau Rasio Gini. Ukuran numerik 

agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) 

sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini diukur secara grafis 

dengan membagi bidang yang terletak di antara garis pemerataan sempurna dan 

kurva Lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan 

dalam diagram Lorenz. Bila Rasio Gini mempunyai nilai sama dengan 0  berarti 

terdapat “kemerataan sempurna“. Namun jika nilai dari Rasio Gini adalah 1, 

maka terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna“.  Semakin 

tinggi nilai koefisien semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan, dan sebaliknya. Ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; 

ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; ketidakmerataan rendah 

berkisar antara 0.20-0.35 (Yustika, 2004). 

Ketimpangan mengacu pada standar hidup relative dari seluruh 

masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan hanya dimiliki 

oleh satu orang saja, sedangkan tingkat kemiskinannnya sangat tinggi. Menurut 

studi yang dilakukan oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 1997) pengurangan 

ketimpangan akan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat 

penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. Di 

Indonesia, kebijakan pembangunan lebih memprioritaskan pertumbuhan di 
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Indonesia Bagian Barat dibandingkan dengan Indonesia Bagian Timur  sehingga 

hal ini menyebabkan pertumbuhan di kedua wilayah tersebut tidak merata. 

 

2.2 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen 

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan 

dapat diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Menurut 

studi yang dilakukan oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 1997) terdapat hubungan 

negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dengan kemiskinan. Artinya, ketika 

perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang dan ketika perekonomian 

menurun, maka kemiskinan akan meningkat lagi. Pertumbuhan secara 

kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan yang 

berkelanjutan penting dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. 

Menurut Todaro, syarat dari pembangunan ekonomi adalah pendapatan 

nasional yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi 

merupakan pilihan yang harus diambil. Tetapi yang menjadi permasalahan bukan 

hanya soal bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga siapa yang 

melaksanakan dan siapa yang berhak menikmati hasilnya. Selama ini, banyak 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat berakibat buruk 

pada orang-orang miskin karena mereka merasa terabaikan oleh perubuhan 

struktural dari pertumbuhan modern. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat baik atau buruknya suatu perekonomian. Apabila 

pertumbuhan ekonomi meningkat, maka semakin baik perekonomian suatu 

daerah dan secara otomatis akan mempengaruhi pengurangan angka 

kemiskinan di wilayah tersebut.  
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Menurut studi yang dilakukan oleh Hasan dan Quibria (dalam Tambunan, 

2014) menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat pendapatan dan 

kemiskinan yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita maka semakin 

rendah tingkat kemiskinan. Jadi, negara-negara yang tingkat pendapatan 

nasionalnya tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. 

Sedangkan menurut studi yang dilakukan oleh Dollar dan Kraay (dalam 

Tambunan, 2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB berhubungan positif 

dengan pendapatan per kapita maysyarakat miskin. Jika pertumbuhan rata-rata 

output sebesar 1 persen membuat 1 persen peningkatan pendapatan 

masyarakat miskin.  

2.2.2 Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Pengangguran dan kemiskinan saling berkaitan erat dan keduanya 

merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dibenahi. Pengangguran pada 

akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan hal ini dikarenakan masyarakat yang 

tidak memiliki pekerjaan memiliki kesempatan yang terbatas untuk berperan 

serta dalam pembangunan. 

Pengangguran merupakan masalah yang berdampak terhadap berbagai 

aspek, seperti aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dilihat dari perspektif ekonomi, 

pengangguran dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 

keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang. Menurut Sukirno (dalam 

Saputra, 2011) dampak negatif dari pengangguran adalah mengurangi 

pendapatan seseorang dan berujung pada berkurangnya tingkat kemakmuran 

yang telah dicapai oleh seseorang tersebut.Hal tersebut menyebabkan 

masyarakat semakin terjebak dalam jurang kemisinan karena tidak memiliki 

pendapatan. 
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Menurut Tambunan (dalam Saputra, 2011), pengangguran dapat 

mempengaruhi kemiskinan melalui berbagai cara, antara lain: 

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa 

konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, 

maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi 

income poverty rate dengan consumption poverty rate. 

2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berate 

bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan 

saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu 

berpengaruh dalam jangka pendek. 

Pertambahan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju investasi 

di pihak lain mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan pengangguran. 

Bertambahnya angkatan kerja mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan 

pengangguran. Jika pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan 

rendah sehingga porsi pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan. Dengan kata lain, masalah kesempatan kerja dan 

pengangguran akan secara langsung berkaitan dengan keadaan kemiskinan 

absolut dan tingkat hidup yang rendah. 

2.2.3 Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan 

Ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. 

Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan hanya dimiliki oleh satu 

orang saja, sedangkan tingkat kemiskinannnya sangat tinggi. Semakin besar 

ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, 

maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. 
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Menurut studi yang dilakukan oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 1997)  

pengurangan ketimpangan akan mengurangi kemiskinan secara signifikan. 

Sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan 

ketimpangan. Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi 

pendapatan karena pada dasarnya merupakan ukuran dari kemiskinan relatif. 

Kemiskinan relative merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh hasil 

pembangunan yang belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem 

distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi 

golongan tertentu. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang merata akan 

menciptakan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut Todaro (dalam Saputra, 2011), pengaruh antara ketimpangan 

distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan 

jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif 

terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian 

besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga 

kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin 

memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau 

kesejahteraan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan 

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

2.2.4 Dominasi Sektoral Terhadap Kemiskinan 

Sektor pertanian dan keberadaan kemiskinan memiliki hubungan yang 

erat. Sebagian besar penduduk miskin yang ada di dunia hidup di wilayah 

marginal dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian berskala kecil. 

Suatu Negara akan sulit atau bahkan tidak akan menjadi sebuah negara yang 
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sejahtera apabila sebagian masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Kelompok 

masyarakat yang mengalami hal tersebut banyak ditemukan di perdesaan 

dimana mata pencaharian mereka pada umumnya berada di sektor pertanian. 

Data BPS menunjukkan bahwa berdasarkan indeks kedalaman 

kemiskinan, wilayah perdesaan memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan wilayah perkotaan yang pada umumnya didominasi oleh sektor non 

pertanian.  Hal ini berarti bahwa pendapatan di perdesaan lebih rendah 

dibandingkan dengan perkotaan. Sedangkan jika ditinjau dari indeks keparahan 

kemiskinan, wilayah perdesaan memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan wilayah perkotaan yang menandakan bahwa terdapat ketimpangan 

pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan dibanding dengan wilayah 

perkotaan.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian penelitian terdahulu, ada beberapa hasil penelitian yang 

dapat dipaparkan guna mendukung tinjauan pustaka pada penelitian ini. Dalam 

skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu penulis 

dalam melakukan penelitian. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Darus, dan Hasyim (2013) yang 

berjudul “Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan 

Kemiskinan Petani Padi”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 

tingkat ketimpangan pendapatan, untuk mengetahui keragaman sumber 

pendapatan, tingkat pendapatan dari usaha tani padi sawah serta 

kontribusinya terhadap total pendapatan, serta untuk menganalisis tingkat 

kemiskinan petani padi sawah didaerah penelitian. Metode penelitian untuk 

penentuan daerah dilakukan dengan Purposive. Sedangkan untuk 
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penarikan sampel dilakukan dengan metode Proportionate Stratified 

Random Sampling. Metode analisis data yaitu dengan Gini Ratio 

(dilengkapi dengan Kurva Lorenz), analisis pendapatan dan kriteria World 

Bank serta indikator tingkat kemiskinan menurut BPS dan Upah Minimum 

RegionaL. Tingkat ketimpangan petani padi sawah berdasarkan nilai Gini 

Ratio berada dalam kategori rendah, dan menurut kriteria World Bank juga 

berada dalam kategori rendah. Sumber pendapatan petani padi sawah 

diluar usaha tani padi sawah cukup beragam dimana pendapatan dari 

usaha tani padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap total 

pendapatan yaitu, sebesar 67,56%. Tingkat kemiskinan menurut kriteria 

BPS tidak terdapat petani padi sawah yang berada pada kategori miskin, 

dan petani padi sawah yang berada pada kategori miskin menurut UMR 

sebanyak 37,21%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cheema dan Sial (2012) yang berjudul 

“Poverty, Income Inequality, and Growth in Pakistan: 

A Pooled Regression Analysis”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menilai efek dari pendekatan fixed effect atau random effect pada 

hubungan jangka panjang antara kemiskinan, pertumbuhan, dan 

ketidakmerataan pendapatan pada tahun 1992-2007 di Pakistan. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan dan ketimpangan secara signifikan 

mempengaruhi kemiskinan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Pudjihardjo (2012) mengenai 

”Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per 

Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua, 

2012”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemekaran 
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wilayah terhadap pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan 

antar wilayah di Papua. Menggunakan metode t-test equal mean 

menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan per kapita dan juga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Papua. Namun kebijakan 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan 

di perkotaan, namun tidak untuk angka kemiskinan di pedesaan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika  (2011) yang berjudul “Pengaruh 

PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 

Periode 1990-2008”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk 

miskin di Indonesia kurun waktu 1990-2008. Menggunakan metode Analisis 

Tabulasi dan Analisis Regresi menunjukkan bahwa variabel PDB dan 

variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

di Indonesia selama periode 1990 sampai 2008 terus mengalami 

peningkatan dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1995 

sebesar 8,57 % dan terendah pada tahun 2005 sebesar 0,47 %. 

Sedangkan jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi dan 

berdasarkan indeks keparahan ternyata wilayah pedesaan cendrung 

mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah dari pekotaan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Suresmiathi (2012) yang 

berjudul “Sektor Informal, Pengangguran dan Kemiskinan diProvinsi 

Bali Tahun 2004 – 2012”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh sektor informal dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2004-2012. Teknik analisis data yang 
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akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear 

berganda. Teknis analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui 

pengaruh sektor informal dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara simultan sektor informal dan pengangguran berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. Dari hasil 

pengujian secara parsial sektor informal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. Sedangkan 

pengangguran tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Penulis, 

Tahun, Judul  

Tujuan Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Rahayu, 
Darus,  dan 
Hasyim (2013) 
 
 
Analisis 
Tingkat 
Ketimpangan 
Pendapatan 
dan 
Kemiskinan 
Petani Padi 

Menganalisis 
tingkat 
ketimpangan 
pendapatan, 
mengetahui 
keragaman 
sumber 
pendapatan, 
tingkat 
pendapatan dari 
usaha tani padi 
sawah serta 
kontribusinya 
terhadap total 
pendapatan, 
serta untuk 
menganalisis 
tingkat 
kemiskinan 
petani padi 
sawah didaerah 

Tingkat ketimpangan 
pendapatan dan tingkat 
kemiskinan petani padi. 

Metode penelitian 
untuk penentuan 
daerah dilakukan 
dengan Purposive. 
Sedangkan untuk 
penarikan sampel 
dilakukan dengan 
metode 
Proportionate 
Stratified Random 
Sampling. Metode 
analisis data yaitu 
dengan Gini Ratio 
(dilengkapi dengan 
Kurva Lorenz), 
analisis pendapatan 
dan kriteria World 
Bank serta indikator 
tingkat kemiskinan 
menurut BPS (2011) 
dan Upah Minimum 

Tingkat ketimpangan petani padi 
sawah berdasarkan nilai Gini 
Ratio sebesar 0,32 berada dalam 
kategori rendah, dan menurut 
kriteria World Bank juga berada 
dalam kategori rendah. Sumber 
pendapatan petani padi sawah 
diluar usahatani padi sawah 
cukup beragam dimana 
pendapatan dari usahatani padi 
sawah memberikan kontribusi 
terbesar terhadap total 
pendapatan yaitu, sebesar 
67,56%. Tingkat kemiskinan 
menurut kriteria BPS (2011) tidak 
terdapat petani padi sawah yang 
berada pada kategori miskin, dan 
petani padi sawah yang berada 
pada kategori miskin menurut 
UMR (2012) sebanyak 37,21% 
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penelitian Regional (2012). 

Cheema dan 
Sial (2012) 
 
Poverty, 
Income 
Inequality, and 
Growth in 
Pakistan: 
A Pooled 
Regression 
Analysis 

Menilai efek dari 
pendekatan 
fixed effect atau 
random effect 
pada hubungan 
jangka panjang 
antara 
kemiskinan, 
pertumbuhan, 
dan 
ketidakmerataan 
pendapatan 
pada tahun 
1992-2007 di 
Pakistan 

Kemiskinan, 
pertumbuhan 
ekonomi, dan 
ketimpangan 
pendapatan 

Metode Analisis 
Data Panel 

Pertumbuhan dan ketimpangan 
secara signifikan mempengaruhi 
kemiskinan.  

Riani dan. 
Pudjihardjo 
(2012) 
 
Analisis 
Dampak 
Pemekaran 
Wilayah 
Terhadap 
Pendapatan 
Per Kapita, 
Kemiskinan 
dan 
Ketimpangan 
Antarwilayah 
Di Provinsi 
Papua 

Mengetahui 
pegaruh 
pemekaran 
wilayah 
terhadap 
pendapatan per 
kapita, 
kemiskinan dan 
ketimpangan 
antar wilayah di 
Papua 

pendapatan per 
kapita, kemiskinan 
dan ketimpangan 
antar wilayah 

Metode t-test equal 
mean. 

Kebijakan pemekaran wilayah 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan per kapita 
dan juga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan 
antarwilayah di Papua. Namun 
kebijakan tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap pengurangan 
angka kemiskinan di perkotaan, 
namun tidak untuk angka 
kemiskinan di pedesaan. 
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Mustika 
(2011) 
 
Pengaruh 
PDB dan 
Jumlah 
Penduduk 
Terhadap 
Kemiskinan Di 
Indonesia 
Periode 1990-
2008 

Mengetahui 
perkembangan 
penduduk, 
pertumbuhan 
ekonomi serta 
jumlah 
penduduk 
miskin di 
Indonesia kurun 
waktu 1990-
2008 

PDB dan jumlah 
pertumbuhan 
penduduk 

Metode Analisis 
Tabulasi dan 
Analisis Regresi 

Hasil regresi menunjukkan bahwa 
variabel PDB dan variabel jumlah 
penduduk 
berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan. Uji F 
memperlihatkan kedua variabel 
independen secara bersamaan 
mempengaruhi variabel 
dependen (tingkat kemiskinan). 
Sedangkan nilai 
R2 sebesar 59,75 persen. Artinya 
kemampuan model menjelaskan 
variabel dependen 
sebesar angka tersebut, sisanya 
sebesar 40,25 persen di jelaskan 
oleh variabel lain. 

Paramita dan 
Suresmiathi 
(2012) 
 
Sektor 
Informal, 
Pengangguran 
dan 
Kemiskinan di 
Provinsi Bali 
Tahun 2004 – 
2012 

Mengetahui 
bagaimana 
pengaruh sektor 
informal dan 
pengangguran 
terhadap 
kemiskinan di 
Provinsi Bali 
Tahun 2004-
2012 

Tenaga kerja sektor 
informal, 
pengangguran, dan 
kemiskinan 

Teknik analisis data 
yang akan 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
teknik analisis 
regresi linear 
berganda untuk 
mengetahui 
pengaruh sektor 
informal dan 
pengangguran 
terhadap kemiskinan 
di Provinsi Bali 
tahun 2004 – 2010. 

Hasil penelitian menunjukkan 
secara simultan sektor informal 
dan pengangguran berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan di 
Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. 
Hasil pengujian secara parsial 
sektor informal berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan di Provinsi Bali tahun 
2004 – 2010. Sedangkan 
pengangguran tidak berpengaruh 
positif dan signifikan secara 
parsial terhadap kemiskinan di 
Provinsi Bali tahun 2004 – 2010. 

Sumber : Berbagai Sumber Diolah, 2016 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran  

 

  

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2016 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 variabel yang digunakan 

oleh peneliti untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan. 

Variabel-variabel tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan 

ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

yang dapat digunakan untuk melihat baik atau buruknya suatu perekonomian. 

Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka dapat dikatakan semakin baik 

perekonomian suatu daerah sehingga diharapkan akan mempengaruhi 

pengurangan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Pada penelitian ini, 

pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang digunakan oleh peneliti untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  

Variabel kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran 

merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia yang 

Pertumbuhan  
Ekonomi 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

Ketimpangan  
Pendapatan 

Kondisi Makro Ketenagakerjaan Sosial 

Ekonomi 

Kemiskinan 

Struktur 

Perekonomian 

Per 

P Dominasi sektoral 
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menyebabkan dampak di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan sosial.  

Apabila pengangguran terus menerus dibiarkan, maka semakin banyak 

masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tentu saja hal ini akan meningkatkan 

angka kemiskinan.  

Variabel ketiga yaitu ketimpangan pendapatan. Variabel ini dilihat dari 

Rasio Gini. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan hanya dimiliki 

oleh satu orang saja, sedangkan tingkat kemiskinannnya akan sangat tinggi. 

Dengan kata lain, semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan 

golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah 

penduduk yang dikategorikan miskin. 

Variabel keempat yaitu dengan memperhatikan kondisi struktur 

perekonomian Jawa Timur. Kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur lebih banyak 

terjadi di wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan wilayah yang 

didominasi oleh sektor non pertanian terutama sektor industri cenderung memiliki 

tingkat kemiskinan yang lebih rendah. 

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit untuk dihilangkan di 

negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di wilayah Jawa 

Timur pada umumnya lebih banyak terjadi di wilayah yang didominasi oleh sektor 

pertanian dibandingkan dengan wilayah yang didominasi oleh sektor non 

pertanian. Pembangunan ekonomi terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam 

upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dibeberapa wilayah di 

Indonesia dan dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan tingkat 

kesejahteraan masyakat akan meningkat serta pendapatan per kapita 

masyarakat juga akan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi kemiskinan. 

Kemiskinan dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya 
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angka pengangguran. Selain itu, adanya gap yang lebar antara kelompok kaya 

dan kelompok miskin juga menyebabkan tingginya angka kemiskinan. 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin sebaiknya benar atau salah. 

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap terhadap masalah, 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Jawa Timur. 

2. Diduga pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Jawa Timur. 

3. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Jawa Timur.  

4. Diduga daerah yang didominasi oleh sektor pertanian memiliki 

tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 

yang didominasi oleh sektor non pertanian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian membicarakan secara berurutan bagaimana suatu 

penelitian dilakukan. Hal ini mencakup prosedur dan teknik suatu penelitian 

dilakukan. Prosedur berkaitan dengan langkah-langkah pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik mencakup alat-alat ukur apa 

saja yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. (Firdaus, 2011) 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif.  Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada 

pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, 

memprediksi, dan/atau mengontrol fenomena yang diminati (Leo, 2013). Dalam 

penelitian kuantitatif, persoalan yang akan dikaji dirumuskan dalam bentuk 

variabel, kemudian peneliti mencoba untuk mengidentifikasi hubungan antar 

variabel tersebut (Sarwono, 2013). 

 Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan model-model 

matematis, teori-teori dan hipotesis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

ada dalam rumusan masalah.  Sesuai dengan tujuan dari penelitian kuantitatif, 

maka pendekatan tersebut sesuai digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan 

kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena dirasa sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian menunjukkan lokasi atau wilayah dimana penelitian 

tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis memilih Provinsi Jawa Timur 

karena wilayah ini dianggap sebagai wilayah yang memiliki peranan penting 

dalam perekonomian nasional sesuai dengan prestasi pertumbuhan ekonominya 

yaitu sebagai kontributor kedua PDRB nasional setelah DKI Jakarta dan 

angkanya selalu di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional.  

Waktu yang dipilih oleh peneliti adalah tahun 2011-2015 hal ini dikarenakan 

di tahun-tahun tersebut angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung menurun 

tetapi angkanya tidak selalu lebih besar dibandingkan dengan angka kemiskinan 

nasional.  

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Menurut Y.W Best (dalam Narbuko, 2007) variabel penelitian merupakan 

kondisi-kondisi atau serenteristik-serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, 

dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Variabel penelitian juga 

merupakan faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (terikat) 

dan variabel independen (bebas). Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen.  

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yang digunakan 

yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan 

pendapatan. Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan. 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka 

panjang yang diukur dari PDRB dari tahun ke tahun. Untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi, data yang digunakan adalah data laju pertumbuhan PDRB. Rumus 

sederhana untuk menghitung PDRB adalah : 

 

Rumus sederhana hanya bisa digunakan untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan satu tahun saja. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka waktu yang panjang, maka metode yang digunakan adalah metode 

end to end yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

 Data PDRB yang dimaksud adalah data laju pertumbuhan PDRB menurut 

kabupaten/kota di Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 2000 dan 

dinyatakan dalam persen tahun 2011 – 2015. 

2. Ketimpangan pendapatan 

Untuk melihat ketimpangan pendapatan, maka digunakan Rasio Gini.Bila 

Rasio Gini mempunyai nilai sama dengan 0  berarti terdapat “kemerataan 

sempurna“. Namun jika nilai dari Rasio Gini adalah 1, maka terjadi “ketimpangan 

distribusi pendapatan yang sempurna“. Semakin tinggi nilai rasio gini, maka 

semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara, dan sebaliknya. 

Ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang 

berkisar antara 0.36-0.49; ketidakmerataan rendah berkisar antara 0.20-0.35. 

(Yustika, 2004). Rumus untuk menghitung rasio gini adalah sebagai berikut : 
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Data yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah data 

Rasio Gini menurut kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 hingga tahun 

2015. 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau 

sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai untuk 

bekerja. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan presentase jumlah 

pengangguran terhadap angkatan kerja.  

TPT =  x 100% 

Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah data presentase 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di Jawa Timur 

tahun 2011 hingga tahun 2015. 

4. Dominasi Sektoral 

Dalam penelitian ini digunakan penambahan variable dummy untuk melihat 

bagaimana pengaruh dominasi sektor pertanian dan non pertanian terhadap 

angka kemiskinan di masing-masing wilayah di Jawa Timur. Adapun nilai dummy 

yang akan digunakan adalah 0 dan 1. Dummy bernilai 0 (D=0) apabila daerah 

tersebut didominasi oleh sektor pertanian. Sedangkan dummy bernilai 1 (D=1) 

apabila daerah tersebut didominasi oleh sektor non pertanian. 
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5. Kemiskinan  

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin 

merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah 

presentase penduduk miskin, yaitu presentase penduduk miskin kabupaten/kota 

di Jawa Timur tahun 2011 – 2015. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi pustaka. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari jurnal-

jurnal, website instansi, maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian 

ini.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan 

dikumpulkan oleh pihak lain. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah tahun 2011-2015. Bentuk data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adala data panel. Data panel atau data pooled merupakan gabungan antara 

data time series dan cross section. Data-data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data panel. Data panel 

merupakan data gabungan antara time series dan cross section yang memiliki 

banyak keunggulan jika dibandingkan dengan data lainnya. Data panel akan 

menjadi sangat bermanfaat karena data panel mengizinkan peneliti untuk 
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mendalami efek ekonomi yang tidak dapatdiperoleh hanya dengan menggunakan 

data time series ataupun hanya data cross section. Pendekatan data panel juga 

mungkin memberikan penyelesaian yang memuaskan. Dengan menggabungkan 

data time series dan cross section, mampu menambahkan jumlah observasi 

secara signifikan tanpa melakukan treatment apapun terhadap data. 

3.5.1 Model Regresi Data Panel 

Menurut Ekananda (2014), model regresi yang menggunakan data panel 

mampu memberikan keunggulan secara statistik maupun teori ekonomi. 

Keunggulan tesebut antara lain: 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara 

eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik-individu digunakan dalam 

persamaan ekonometrika. 

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya 

membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun 

model perilaku yang lebih kompleks. 

3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas 

lainnya, maka penggunaan panel data akan mengurangi masalah omitted-

variables secara substansial. 

4. Data panel sangat baik digunakan untuk study of dinamycs adjustment. 

5. Data yang digunakan lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar 

variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan degree of freedom 

sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.  

3.5.2 Estimasi Regresi Data Panel 

Dalam analisis data panel, terdapat model-model estimasi yang dapat 

dilakukan, yaitu: fixed effect dan random effect. Untuk memilih salah satu model 

estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model tersebut maka harus 
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melakukan serangkaian pengujian. Sebelumnya, akan dijelaskan secara lebih 

detail macam-macam dari model estimasi tersebut: 

1. Model Common Effect  

Model ini membuat regresi pooled data yaitu data gabungan antara time 

series dengan cross section. Setelah melakukan regresi pada gabungan 

data tersebut selanjutnya akan digunakan untuk estimasi model OLS. 

Persamaan regresi yang digunakan dalam model OLS dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

Cit = β1 + β2Qit + β3PFit + β4LFit + µit 

2. Model Fixed Effect 

Model fixed effect mengasumsikan bahwa efek individu yang tercermin 

dalam parameter α memiliki nilai tertentu yang tetap untuk setiap individu 

namun setiap individu memiliki parameter slope tetap. Setiap α1 adalah 

parameter yang belum diketahui, akan diestimasi secara unik untuk tiap 

individu. Estimator jenis pertama dalam kelompok fixed effect 

menggunakan metode Least Square Dummy Variable (LSDV). LSDV 

adalah least square yang menggunakan data dummy pada regresi tunggal 

berganda. Diformulasikan sebagai berikut: 

yi = iαi + xiβ + εi 

3. Model Random Effect 

Pendekatan random effect  merupakan pendekatan dimana tiap 

persamaannya mempertimbangkan karakteristik individu. Penentuan nilai α. 

dan β didasarkan pada asumsi bahwa intercept α terdistribusi random antar 

unit µi. Dengan kata lain, slope memiliki nilai yang tetap tetapi intercept 

bervariasi untuk setiap individu.  
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3.5.3 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

Setelah mengetahui model-model estimasi regresi data panel, maka 

tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh peneliti adalah memilih model 

manakah yang tepat untuk digunakan dalam regresi data panel. Untuk 

memutuskan model mana yang harus dipilih, menurut Judge (dalam Gujarati, 

2013) maka digunakan metode rule of thumb, yaitu: 

1. Bila T (jumlah data time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross 

section) kecil maka hasil Fixed Effect dan Random Effect tidak jauh berbeda. 

Dalam hal ini pilihan umumnya kan didasarkan pada kemudahan 

penghitungan, yaitu Fixed Effect. 

2. Bila N besar dan T kecil (panel pendek), maka hasil estimasi kedua 

pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Apabila diyakini bahwa N yang 

dipilih dalam penelitian diambil secara acak, maka Random Effect harus 

digunakan. Sebaliknya apabila diyakini bahwa N yang dipilih dalam penelitian 

tidak diambil secara acak, maka Fixed Effect yang digunakan.  

3. Jika komponen eror individual εi dan satu atau lebih variabel independen 

saling berkorelasi, maka estimator ECM adalah bias, sedangkan yang diambil 

dari FEM tidak bias.  

4. Jika N besar dan T kecil, dan jika asumsi yang mendasari ECM terpenuhi, 

maka estimator ECM akan lebih kuat dari pada FEM. 

Selain dari metode-metode yang telah dijelaskan diatasterdapat 

pertimbangan lain dalam menentukan model yang paling tepat, yaitu melalui Uji 

Chow dan Uji Hausman. Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk 

membandingkan common effect dan fixed effect tanpa adanya variabel dummy. 

Sedangkan Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan 

fixed effect dan random effect yang akan digunakan sebagai model regresi linier 

berganda data panel. 
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3.6 Estimasi Model 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui 

pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT), dan Ketimpangan Pendapatan (KP) terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur. Model fungsi yang digunakan merupakan model fungsi 

produksi, yaitu:  

Kemiskinan  = ƒ ( PE, TPT, KP, D)   

Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Y = β0 + β1 PE + β2 TPT + β3 KP + β4D1 + µi …………………………… (1) 

Keterangan : 

Y   = Tingkat Kemiskinan 

PE   = Pertumbuhan Ekonomi 

TPT  = Tingkat Pengangguran Terbuka 

KP  = Ketimpangan Pendapatan  

D 1  = Variabel Dummy Dominasi Sektoral 

β0  = konstanta 

β1, β2, β3, β4  = koefisien 

µ   = residual 

3.7 Uji Statistik 

Menurut Firdaus (2011) secara umum, langkah-langkah yang diperlukan 

dalam melakukan uji statistik adalah sebagai berikut: 
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1. Menyusun hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternative (Ha). 

2. Memilih salah satu uju statistik yang sesuai dengan skala pengukurannya 

3. Menentukan suatu taraf signifikansi (α) dan besarnya sampel penelitian (n) 

4. Menentukan asumsi distribusi sampling dari uji statistik yang sesuai untuk 

pengujian Ho-nya. 

5. Menentukan arah pengujian serta daerah penerimaan dan daerah 

penolakannya atau daerah kritisnya, serta kinerja pengujian Ho-nya 

6. Menghitung harga uji statistiknya dengan menggunakan data yang 

diperoleh dari sampel-sampelnya. Perhitungan ini didasarkan pada satu uji 

stastistik yang telah dipilih. 

7. Pengambilan keputusan, yaitu menerima Ho atau menolak Ho. 

3.7.1 Koefisien Determinasi 

Dalam hal hubungan dua variabel, koefisien determinasi (r2) mengukur 

tingkat ketepatan/kecocokan (goodness of fit) dari regresi linier sederhana, yaitu 

merupakan presentase sumbangan X terhadap variasi Y.  Dalam regresi linier 

berganda pengertian ini diperluas. Dalam hal hubungan tiga variabel yaitu regresi 

Y terhadap X2 dan X3, ingin diketahui berapa besarnya perentase sumbangan X2 

dan X3 terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama. Besarnya 

presentase sumbangan tersebut disebut koefisien determinasi berganda dngan 

simbol R2. 

Jika R2=1, berarti besarnya persentase sumbangan X2 dan X3 terhadap 

variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Jadi, seluruh 

variasi disebabkan oleh X2 dan X3, tidak ada variabel lain yang mempengaruhi Y. 

Makin dekat R2 dengan satu, maka makin cocok garis regresi untuk meramalkan 

Y. 
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3.7.2 Uji t 

Analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara parsial 

yang diperoleh dengan metode OLS adalah statistik uji t (t test). Rumus umum 

untuk mencari nilai thitung dari masing-masing koefisien regresi (b) adalah: 

 

 

Nilai ttabel diperoleh dengan menggunakan tabel t pada lampiran dengan 

pedoman tα/2, db n-k untuk uji dua arah dan tα, db n-k untuk uji satu arah. Taraf 

signifikansi (α) yang digunakan bisa 0,05 ataupun 0,01, k menunjukkan 

banyaknya variabel dalam model regresi termasuk variabel tak bebas. 

Nilai thitung dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung<-ttabel atau thitung>+ttabel maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Dengan kata lain, jika │thitung│> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

3.7.3 Uji F 

Pengujian hipotesis koefisien regresi parsial secara simultan dilakukan 

menggunakan analisis varian. Analisis varian dalam regresi berganda pada 

hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi 

komponen dari variasi total model regresi. Dengan analisis varian ini akan dapat 

diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh sekelompok variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan 

dalam hal ini adalah statistik uji F.  

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. 

Rumus untuk menghitung Fhitung adalah: 
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Keterangan: 

R2  = koefisien determinasi 

K = jumlah variabel independen untuk konstanta 

n = jumlah sampel 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara bersamaan 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka secara bersamaan 

tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.8 Evaluasi Model Regresi Linier  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variable 

penganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi normal. Suatu 

model regresi dikatakan baik apabila memiliki data yang terdistribusi normal. 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Berra 

dan dalam menarik kesimpulan berpedoman hal-hal sebagai berikut: 

a. Jika ρ Jarque-Berra < 0.05, maka distribusi data tidak normal. 

b. Jika ρ Jarque-Berra > 0.05, maka distribusi data normal. 

  

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan sebuah keadaan dimana dua variable atau 

lebih bisa sangat berhubungan linear (Gujarati, 2010). Jika jumlah variabel 

independen lebih dari satu, bukan tidak mungkin antarvariabel independen 



55 
 

 
 

tersebut akan terdapat korelasi yang cukup tinggi (signifikan). Jika hal ini 

terjadi maka pengaruh variabel independen (=b) terhadap variabel dependen 

akan rendah walaupun nilai F model secara keseluruhan kelihatan tinggi. Hal 

tersebut akan berakibat  pengujian koefisien akan gagal menolak  

walaupun peranan variabel tersebut sebetulnya penting. Inilah masalah yang 

timbul bila terjadi multikolinearitas. Peluang terjadinya multikolinearitas ini 

akan semakin besar sejalan dengan bertambahnya jumlah variabel 

independen. 

Solusi atas adanya multikolenieritas biasanya adalah dengan 

mengombinasikan data cross section dan time series, mengeluarkan sebuah 

variable dan bias spesifikasi, transformasi variable, atau menghilangkan 

variabel yang memiliki multikolenieritas tersebut, namun bilamana variabel 

tersebut memang secara teoritis harus ada di dalam model biasanya perlu 

pertimbangan yang lebih banyak lagi untuk menghilangkan variabel tersebut. 

Solusi yang kedua adalah dengan membiarkannya, hal ini dilakukan karena 

terdapat pemikiran bahwa hasil estimasi regresi masih juga BLUE sehingga 

seandainya dibiarkan tidak menjadi masalah. Solusi terakhir yang bisa 

dilakukan adalah dengan menggunakan metode regresi PLS (partial least 

square). 

Untuk melihat adanya multikolinearitas salah satunya adalah dengan 

melihat indikatornya yaitu nilai VIF. Semakin besar VIF (Variance-Inflating 

Factor) maka semakin kolinear variabel Xj. Jika nilai VIF melebihi 10, maka 

nilai R2
j juga melebihi 0.90 variabel tersebut dikatakan sangat kolinear 

(Gujarati, 2010) 
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3. Uji Heterokedasitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila gangguan µi tidak memiliki varians 

yang homokedastis (sama). Heteroskedastisitas menyebabkan estimator 

tidak lagi efisien meskipun heteroskedastisitas tidak merusak sifat bias 

estimator OLS. Dengan kata lain, estimator tersebut tidak lagi BLUE. Jika 

hetersokedastisitas terjadi maka metode kuadrat kecil tertimbang akan 

menghasilkan penaksir BLUE (Gujarati,2006) 

Menurut Wijaya (dalam Sarjono, 2011) heteroskedasitas menunjukkan 

bahwa varians variabel tidak pernah sama untuk semua 

pengamatan/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas. Dalam penelitian 

ini, digunakan uji Harvey dan ARCH dalam menguji heteroskedastisitas. 

Model memenuhi syarat apabila nilai probabilitas chi-squarenya melebihi nilai 

alpha 0.5. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi 

yang dapat diurut menurut waktu (data deret berkala) atau ruang (data lintas-

sektoral). Ketika terjadi autokorelasi maka estimator-estimator OLS menjadi 

tidak efisien meskipun tidak bias.  Autokorelasi dapat terjadi dikarenakan oleh 

beberapa faktor seperti kelembaman (inersia), kesalahan spesifikasi model, 

fenomena sarang laba-laba, dan manipulasi data. Autokorelasi menyebabkan 

estimator-estimator OLS menjadi tidak efisien meskipun mereka tidak bias, 

konsisten, dan terdistribusi normal.  

Uji autokorelasi yang paling sering digunakan adalah uji statistic d Durbin-

Watson. Uji tersebut didefinisikan sebagai rasio dari perbedaan jumlah 

kuadrat residual-residual yang saling berurutan terhadap jumlah kuadrat 
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residual (RSS). Uji ini memiliki keuntungan yaitu statistic dalam uji ini 

didasarkan pada residual yang diestimasi yang secara rutin dihitung pada 

analisis regresi. Deteksi adanya korelasi yaitu dengan melihat besaran 

Durbin-Watson (D-W), setelah itu melihat nilai kritis Durbin-Watson. Model 

penelitian dapat disimpulkan bebas dari masalah autokorelasi jika memenuhi 

persyaratan nilai Durbin- Watson yang sesuai, dimana nilai Durbin-Watson 

yang dianggap lulus uji adalah berkisar antara 1,54 hingga 2,46. 

Selain menggunakan uji Durbin-Watson, pendeteksian autokorelasi ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM Test, dengan hipotesis: 

H0 : Tidak ada serial correlations 

H1 : Terdapat serial correlations 

Tolak H0 apabila probability (p-value) < α, yang menunjukkan bahwa terdapat 

serial correlations. 

Uji Breusch-Godfrey dilakukan sebagai upaya untuk menghindari 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada uji Durbin-Watson. Uji ini 

memungkinkan untuk regresor yang bersifat nonstokastik, skema higher-

order autoregressive, dan simple atau higher moving average. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Objek Penelitian 

Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang terluas di Pulau Jawa yang 

memiliki lokasi strategis karena letaknya di wilayah paling timur Pulau Jawa dan 

berbatasan langsung dengan Selat Bali sehingga sangat baik untuk menjadi 

pusat pertumbuhan industri dan perdagangan.  

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak di antara 111°0 Bujur Timur 

- 114°4’ Bujur Timur dan 7°12’ hingga 8°48’’ Lintang Selatan. Luas Provinsi Jawa 

Timur adalah sebesar 47.963 km2 yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu 

Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah Jawa Timur daratan 

memiliki luas sebesar 88,70 persen atau 42.541 km2, sedangkan wilayah 

Kepulauan Madura memiliki luas sebesar 11,30 persen atau sebesar 5.422 km2. 

Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa 

2. Sebelah timur : berbatasan dengan Selat Bali 

3. Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia 

4. Sebelah barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah 

Secara administratif, wilayah Jawa Timur merupakan provinsi dengan 

jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yang terbagi menjadi 29 

kabupaten dan 9 kota dengan Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Jawa Timur 

terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yaitu: 

1. Bakorwil I Madiun yang meliputi wilayah Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. 

Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, 

Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. 
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2. Bakorwil II Bojonegoro yang meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota 

Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. 

3. Bakorwil III Malang yang meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota 

Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. 

Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, dan Kab. 

Banyuwangi.  

4. Bakorwil IV Pamekasan meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, 

Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep. 

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu satu variabel dependen 

dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kemiskinan. Sedangkan tiga variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan 

pendapatan. Gambaran umum dari variabel-variabel tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan di Jawa Timur 

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh semua 

negara di dunia. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional 

yang berarti bahwa kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang saling 

berkaitan di berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain 

sebagainya. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang 

yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek 

kehidupan.  
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Gambar 4.1 Tingkat Kemiskinan Jawa Timur dan Nasional 2013-2014 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 

Jawa Timur sebagai kontributor PDRB nasional tertinggi kedua juga 

memiliki jumlah penduduk miskin yang terbilang cukup tinggi jika dibandingkan 

dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur cenderung 

menurun dari tahun ke tahun. Tetapi angkanya selalu lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2006, kemiskinan 

Jawa Timur sempat mengalami kenaikan dari 19.95 persen menjadi 21.09 

persen. Hal ini dikarenakan kenaikan BBM pada tahun tersebut mencapai dua 

kali lipat. Pada bulan Maret 2005, kenaikan BBM mencapai 33,33 persen 

sedangkan pada bulan Oktober, kenaikan BBM meningkat menjadi 87.50 persen.  

Pada tahun 2004 hingga tahun 2006, jumlah penduduk miskin secara 

absolut mengalami kenaikan yakni dari 7.31 juta jiwa menjadi 7.68 juta jiwa. 

Kemudian pada tahun 2006 hingga 2014 atau selama 8 tahun berturut-turut, 

pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama program-program pengentasan 
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kemiskinannya telah berhasil menurunkan angka kemiskinannya sebanyak 8 

persen atau sekitar 2.93 juta jiwa.  

 

Gambar 4.2 Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota Jatim Tertinggi dan 

Terendah 2013-2014 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2014 

Kantung-kantung kemiskinan di Jawa Timur terdapat di daerah tapal kuda 

yaitu di Jawa Timur bagian timur dan Pulau Madura. Wilayah tapal kuda Jawa 

Timur meliputi daerah Madura, Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo, 

hingga Pasuruan. Sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur bertempat 

tinggal di wilayah tersebut. Selama tahun 2013 hingga tahun 2014 kemiskinan 

paling tinggi terdapat di wilayah Kepulauan Madura seperti di wilayah Kab. 

Sampang, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, dan Kab. Pamekasan. Disusul 

kemudian oleh Kab. Probolinggo dan Kab. Pacitan. Sedangkan angka 

kemiskinan terendah terdapat di wilayah Kota Batu. 
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4.2.2 Gambaran Umum Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat baik atau buruknya suatu perekonomian. Apabila 

pertumbuhan ekonomi meningkat, maka semakin baik perekonomian suatu 

daerah dan secara otomatis akan mempengaruhi pengurangan angka 

kemiskinan di wilayah tersebut. 

Selama tahun 2005 hingga tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 hingga 2012 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 2.26 persen 

dari tahun 2009. Namun, pada tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur menunjukkan tren menurun, yakni dari 7.27 pada tahun 2012 

menjadi 6.55 persen pada tahun 2013 kemudian menurun lagi pada tahun 2014 

menjadi 5.86 persen. Meskipun angkanya fluktuatif dan tidak stabil, pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional.   

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur  

Tahun 

Pertumbuhan Ekonomi Harga konstan 

Jawa Timur Indonesia 

2005 5.84 5.69 

2006 5.80 5.50 

2007 6.11 6.35 

2008 5.94 6.01 

2009 5.01 4.70 

2010 6.68 6.10 

2011 7.22 6.17 

2012 7.27 6.03 

2013 6.55 5.58 

2014 5.86 5.02 
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Perekonomian Jawa Timur disumbang oleh berbagai macam sektor. Pada 

tahun 2015, perekonomian Jawa Timur paling banyak disumbang oleh sektor 

pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut 

berkontribusi dalam perekonomian Jawa Timur lebih dari setengah dari total 

keseluruhan yakni sebesar 60 persen. Disusul kemudian sektor konstruksi yang 

menyumbang perekonomian Jawa Timur sebesar 9.50 persen dan sektor 

penyediaan akomodasi makan dan minum menyumbang sebesar 5.41 persen. 

Sementara itu, sektor lainnya yang terdiri dari sektor pengadaan listrik, infokom, 

transportasi dan lain sebagainya masing-masing hanya menyumbang 

perekonomian dibawah  5 persen.  

Gambar 4.3 Struktur Perekonomian Jawa Timur 2015 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015 

Besarnya angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak terlepas dari 

peran daerah-daerah di dalamnya yaitu 38 kabupaten/kota dengan kondisi 

geografis yang berbeda-beda. Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami perlambatan dibandingkan 

tahun sebelumnya dikarenakan adanya kondisi ekonomi global yang tidak stabil. 

Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, 
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tidak semua wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perlambatan. Ada 

juga beberapa wilayah yang justru mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi 

setelah adanya kondisi tersebut.  Ada tujuh wilayah yang mengalami kenaikan 

pertumbuhan ekonomi, yaitu Kab. Ponorogo, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. 

Nganjuk, Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Sampang. Kabupaten 

Bojonegoro memiliki persentase kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 15 persen 

dari 2.29 persen di tahun 2014 menjadi 17.42 persen di tahun 2015. Selain dari 

ketujuh wilayah tersebut, wilayah lain mengalami penurunan presentase 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten 

Bangkalan yaitu sebesar -2.66 persen  

4.2.3 Gambaran Umum Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa 

Timur 

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan 

ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan rendahnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka sering 

digunakan oleh pemerintah dalam menilai apakah kinerjanya di bidang 

ketenagakerjaan berjalan baik atau tidak. Konsep pengangguran terbuka secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran yang pernah 

bekerja (memiliki pengalaman bekerja) dan pengangguran yang belum pernah 

bekerja.  Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau 

sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai untuk 

bekerja.  

Sejak tahun 2006 hingga 2014, angka tingkat pengangguran terbuka Jawa 

Timur menunjukkan angka yang menurun kecuali pada tahun 2011 sempat 
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mengalami kenaikan yaitu 4.25 persen pada tahun 2010 lalu meningkat menjadi 

5.33 persen. Setelah tahun 2011, pemerintah Jawa Timur berhasil menurunkan 

angka pengangguran hingga pada tahun 2014. 

Di tingkat kabupaten/kota tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota 

Kediri. Selama tahun 2014 hingga 2015 tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Kediri meningkat dari 7.66 persen menjadi 8.42 persen. Kota Malang menjadi 

wilayah tertinggi kedua sebagai penyumbang angka pengangguran terbuka 

terbesar di Jawa Timur. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Kota 

Malang sebesar 7.28 persen. Tingkat pengangguran terbuka di kedua wilayah 

tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di 

Jawa Timur. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka paling rendah 

terdapat di Kabupaten Pacitan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 

Pacitan tidak pernah lebih dari 2 persen.  

4.2.4 Gambaran Umum Kondisi Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur 

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana dampak dari 

pembangunan ekonomi tersebar secara tidak merata dan hanya kelompok-

kelompok tertentu saja yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dalam 

mengukur ketimpangan pendapatan, sering kali digunakan Rasio Gini. Ukuran 

numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 (kemerataan 

sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai 

koefisien semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan 

sebaliknya. Ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan 

sedang berkisar antara 0.36-0.49; ketidakmerataan rendah berkisar antara 0.20-

0.35. (Yustika, 2004) 

Ketimpangan pendapatan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Apabila tingkat ketimpangan tinggi, maka hanya sedikit orang yang mendapatkan 
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hasil dari pembangunan ekonomi sedangkan yang lainnya tidak 

mendapatkannya sehingga sebagian besar penduduk tersebut akan terjebak 

dalam kemiskinan 

Hal tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

yang tinggi ternyata tidak tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Masih 

banyak wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori terbelakang atau miskin.  

Pada tahun 2015, ketimpangan pendapatan di Jawa Timur meningkat 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, ketimpangan 

pendapatan Jawa Timur sebesar 0.37 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 

0.42. Meskipun mengalami peningkatan namun ketimpangan pendapatan Jawa 

Timur masih dalam kategori sedang. Pada tingkat kabupaten/kota ketimpangan 

pendapatan di masing-masing wilayah juga mengalami peningkatan pada tahun 

2015. Kecuali pada Kabupaten Probolinggo yang mengalami penurunan dari 

0.32 pada tahun 2014 menjadi 0.30 pada tahun 2015. Ketimpangan pendapatan 

paling tinggi terjadi di Kota Surabaya yakni sebesar 0.42 sedangkan tertinggi 

kedua ada di Kota Kediri. Pada urutan ketiga disumbang oleh Kabupaten 

Pasuruan yakni sebesar 0.39. Surabaya sebagai penyumbang PDRB tertinggi 

justru memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Ketimpangan 

pendapatan terendah terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu hanya sebesar 0.26 

dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah. 

4.2.5 Gambaran Umum Struktur Perekonomian Jawa Timur 

Perekonomian Jawa Timur disumbang oleh berbagai macam sektor. Pada 

tahun 2015, perekonomian Jawa Timur paling banyak disumbang oleh sektor 

pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut 

berkontribusi dalam perekonomian Jawa Timur lebih dari setengah dari total 
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PDRB ADHB PDRB ADHK 2010

1 Pertanian, Kehutanan Perikanan 13.73 12.35

2 Pertambangan Dan Penggalian 5.19 4.85

3 Industri Pengolahan 23.9 29.48

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.36 0.36

5 Pengadaan Air 0.09 0.1

6 Konstruksi 9.47 9.23

7 Pedagangan Besar dan Eceran 17.24 18.16

8 Transportasi dan Pergudangan 3.2 2.89

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.19 4.97

10 Informasi dan Komunikasi 4.54 5.5

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.69 2.58

12 Real Estate 1.57 1.74

13 Jasa Perusahaan 0.79 0.78

14 Administrasi Pemerintahan 2.31 2.28

15 Jasa Pendidikan 2.72 2.64

16 Jasa Kesehatan 0.63 0.65

17 Jasa Lainnya 1.38 1.46

Lapangan Usaha
Distribusi Persentase (%)

No.

keseluruhan yakni sebesar 60 persen. Disusul kemudian sektor konstruksi yang 

menyumbang perekonomian Jawa Timur sebesar 9.50 persen dan sektor 

penyediaan akomodasi makan dan minum menyumbang sebesar 5.41 persen. 

Sementara itu, sektor lainnya yang terdiri dari sektor pengadaan listrik, infokom, 

transportasi dan lain sebagainya masing-masing hanya menyumbang 

perekonomian dibawah  5 persen.  

Tabel 4.2 Struktur Perekonomian Jawa Timur 

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014 

 

4.3 Hasil Output Regresi Data Panel 

4.3.1 Pemilihan Model Regresi 

Pemilihan model dilakukan untuk memilih beberapa model yang 

terbentuk. Metode yang dapat digunakan adalah Chow Test, Redundant Fixed 

Effect Test dan Correlated Random Effects – Hausman Test. Chow test yakni 
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pengujian untuk menentukan model Pooled OLS atau model Fixed Effect yang 

paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.  Hipotesis dalam uji 

Chow adalah: 

H0 : Common Effect Model atau Pooled OLS 

H1 : Fixed Effect Model 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F hitung dengan F tabel. Perbandingan dipakai 

apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti 

model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun 

sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model 

yang digunakan adalah Common Effect Model. 

Tabel 4.3. Hasil Pemilihan Model Regresi Chow Tests 

F hitung F table Kesimpulan 

113,210 1,491 H0 ditolak 

Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai F hitung sebesar 113,210. 

Nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel menunjukkan bahwa model 

regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Selanjutnya pengujian Redundant Fixed Effect Test dan Correlated 

Random Effects – Hausman Test tersebut digunakan untuk membandingkan 

antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hipotesis 

yang digunakan pada kedua pengujian tersebut adalah: 

H0 : Model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM) 

H1 : Model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) 

Kaidah pengambilan keputusan dalam kedua pengujian tersebut adalah 

dengan menggunakan nilai signifikansi, di mana jika nilai signifikansi lebih besar 
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dari alpha 5% maka hipotesis H0 yang diterima, dan jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari alpha 5%, maka hipotesis H1 yang diterima. 

 

Tabel 4.4. Hasil Pemilihan Model Regresi Redundant Fixed Effects Tests 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 113.210157 (37,149) 0.0000 
Cross-section Chi-square 641.758093 37 0.0000 

     
Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi (p-value) dari 

Cross-section sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari alpha 5% 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model 

(FEM). 

 

Tabel 4.5. Hasil Pemilihan Model Regresi Correlated Random Effects - 

Hausman Test 

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

Cross-section random 47.922367 4 0.0000 
     
     Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi (p-value) dari 

Cross-section sebesar 0,0000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari alpha 5% 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model 

(FEM). 

Dari beberapa hasil pemilihan model, maka diputuskan menggunakan Fixed 

Effect Model (FEM). 
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4.3.2 Hasil Analisis Data 

1. Hasil Uji Regresi Panel Fixed Effect Model 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan 

Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran (X2), Ketimpangan Pendapatan (X3) dan 

Dominasi Sektoral (D1) terhadap Kemiskinan (Y). Metode yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan taraf kesalahan maksimal (alpha) sebesar 

5%. 

Variabel dependen pada hasil uji regresi panel adalah Kemiskinan (Y) dan 

variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat 

Pengangguran (X2), Ketimpangan Pendapatan (X3) dan Dominasi Sektoral (D1). 

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah : 

Y = 2,22871 – 0,00429 X1 + 0,01283 X2 +0,51588 X3 +0,05377 D1 + Kota + e 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa : 

1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) yang bernilai negatif 

sebesar 0,004296 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada 

variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 1 persen maka variabel 

Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,004296 persen. 

2) Variabel Tingkat Pengangguran (X2) 

Koefisien regresi variabel Tingkat Pengangguran (X2) yang bernilai positif 

sebesar 0,012838 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada 

variabel Tingkat Pengangguran (X2) sebesar 1 persen maka nilai variabel 

Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,012838 persen. 

 

3) Variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) 

Koefisien regresi variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) yang bernilai positif 

sebesar 0,515886 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada 
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variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) sebesar 1 satuan maka nilai variabel 

Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,515886 satuan. 

   

4) Variabel Dominasi Sektoral (D1) 

Koefisien regresi variabel Dominasi Sektoral (D1) yang bernilai positif 

sebesar 0,053772 menjelaskan bahwa apabila daerah tersebut didominasi 

oleh sector pertanian (D1=1) maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,053772 persen. Sedangkan bila dominasi sector 

bukan pertanian (D1=0) maka variabel Kemiskinan (Y) tidak akan berubah 

(konstan). 

 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu 

variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu, dalam penenlitian ini menggunakan nilai R Square untuk mengevaluasi model 

regresi terbaik. 

Berdasarkan hasil dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,980407 atau 

98,0%. Artinya kontribusi terhadap variabel Kemiskinan (Y) dijelaskan sebesar 

98,0% oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran (X2), 

Ketimpangan Pendapatan (X3) dan Dominasi Sektoral (D1) serta pengaruh fixed 

dari masing-masing kota. Sedangkan kontribusi pengaruh terhadap variabel 
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Kemiskinan (Y) lainnya sebesar 2,0% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel 

independen di luar persamaan regresi. 

 

3. Uji Hipotesis I (Uji Simultan) 

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Kemiskinan (Y)), digunakan uji statistik F. 

Berdasarkan hasil didapatkan F hitung sebesar 180,6242 signifikansi sebesar 

0,000. Nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel (2,420) dan Sig F (0,000) yang 

lebih kecil dari 5% (0,050) menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak yang 

berarti bahwa secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), 

Tingkat Pengangguran (X2), Ketimpangan Pendapatan (X3) dan Dominasi 

Sektoral (D1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Kemiskinan (Y). 

 

4. Uji Hipotesis II (Uji Parsial) 

Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Kemiskinan (Y)), digunakan uji statistik t. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 menunjukkan bahwa dari variabel 

independen yang mempengaruhi variabel dependen, dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) dengan |t hitung| sebesar 1,0876 

(lebih kecil dari t tabel 1,973) atau nilai signifikansi 0,2785 (lebih besar 

dari alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel Pertumbuhan 

Ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan 

(Y) pada taraf kesalahan 5%. 

 

 



73 
 

 
 

(2) Variabel Tingkat Pengangguran (X2) 

Variabel Tingkat Pengangguran (X2) dengan nilai t hitung sebear 2,5667 

(lebih besar dari t tabel 1,973) atau nilai signifikansi 0,0113 (lebih kecil 

dari alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel Tingkat 

Pengangguran (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan 

(Y) pada taraf kesalahan 5%. 

 

(3) Variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) 

Variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) dengan nilai t hitung 2,5568 

(lebih besar dari t tabel 1,973) atau nilai signifikansi 0,0116 (lebih kecil 

dari alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel Ketimpangan 

Pendapatan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan 

(Y) pada taraf kesalahan 5%. 

 

(4) Variabel Dominasi Sektoral (D1) 

Variabel Dominasi Sektoral (D1) dengan |t hitung| sebesar 2,01267 (lebih 

besar dari t tabel 1,973) atau nilai signifikansi 0,046 (lebih besar dari 

alpha 5% atau 0,050) yang berarti bahwa variabel Dominasi Sektoral (D1) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y) pada taraf 

kesalahan 5%. 

 

4.3.3 Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Residual Regresi 

Uji normalitas juga dilakukan pada variabel penganggu atau residual 

regresi. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Jarque-Berra (JB test). Bila probabilitas hasil uji Jarque-
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Berra (JB test) lebih besar dari 0,05 maka residual regresi berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Asumsi Normalitas Residual Regresi (Jarque-Berra) 

Statistik uji Nilai sig. Keterangan 

Jarque-Berra 0,133 Berdistribusi Normal 

Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel di atas diketahui 

bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf 

nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terhadap 

residual regresi terpenuhi. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel – variabel 

independen yang dapat di lihat melalui Variance inflantion Factor (VIF). Nilai 

VIF yang  ias ditolernasi adalah 10. Apabila VIF variabel independen<10 berati 

tidak ada multikolinearitas. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Multikolineritas 

Variabel  Bebas VIF Keterangan 

X1 1,3757 Non Multikolinearitas 

X2 1,0252 Non Multikolinearitas 

X3 1,5548 Non Multikolinearitas 

D1 1,3122 Non Multikolinearitas 

Sumber : Output Eviews, data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian 

ini memiliki Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10, sehingga dapat 

dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara varibel bebas dalam 

penelitian ini. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan metode 

pengujian statistik uji Harvey dan Arch. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi 

homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Statistik uji Sig. Keterangan 

Harvey 0,0504 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

ARCH 0,3042 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji Harvey dan ARCH 

menghasilkan nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi 

hteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi tidak terjadi 

heteroskedastisitas telah terpenuhi. 

 

4. Uji  Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa 

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji 

Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi: 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Autokorelasi
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Tabel 4.9. Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi   

Statistik uji Nilai Interprestasi 

Durbin-Watson 1,932 Tidak Terjadi autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test 

0,2751 Tidak Terjadi autokorelasi 

Sumber : Output Eviews, data diolah 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai 

Durbin Watson hasil pengujian berada diantara batas yang diharapkan (1,54 < 

1,932 < 2,46) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada 

model regresi yang terbentuk. Hasil pengujian menggunakan metode Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan nilai signifikansi yang lebih 

besar dari taraf nyata 5% sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada 

model regresi yang terbentuk. 

 

4.4 Analisis Ekonomi 

Setelah dilakukan regresi data panel dan pengujian model yang akan 

digunakan melalui uji spesifikasi model serta melihat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat melalui uji statistik diperoleh hasil bahwa model yang 

digunakan adalah fixed effects. Setelah dilakukan pengujian tersebut, diperoleh 

hasil pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 4.4 di 

bawah ini meringkas tentang pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat:  
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Tabel 4.10 Ringkasan Hubungan dan Signifikansi Hasil Regresi Data Panel 

  Hipotesis  Hasil Output  Keterangan  

Variabel 

Terikat (Y) 

Kemiskinan    

Variabel Bebas 

(X) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Negatif Negatif Tidak 

Signifikan 

 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka  

Positif Positif Signifikan 

 Ketimpangan 

Pendapatan 

Positif Positif Signifikan 

 Dominasi 

Sektoral 

Positif Positif Signifikan 

Sumber : Peneliti, 2016 

 

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan  

Variabel pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan signifikan 

dengan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi 

peningkatan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 1 persen maka 

variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,004296 persen. 

Dapat dikatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur akan menurun. Hubungan yang tidak signifikan 

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Jawa Timur.  

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi belum efektif untuk 

mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi 

tersebut hanya dinikmati oleh golongan pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi 
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tersebut belum menyebar secara merata sehingga masyarakat masih banyak 

yang masuk dalam kategori miskin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi hanya 

didominasi oleh sektor-sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja.  

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur beberapa tahun terakhir didominasi 

oleh sektor industri pengolahan dimana industri-industri tersebut terpusat hanya 

di beberapa wilayah tertentu. Akibatnya daerah-daerah dengan sektor industri 

yang maju memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan daerah yang didominasi oleh sektor pertanian mengalami 

pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Seperti 

dijelaskan sebelumnya bahwa angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah 

Pulau Madura. Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar perekonomiannya 

ditunjang oleh sektor pertanian seperti di  Kab. Sampang, Kab. Probolinggo, Kab. 

Sumenep dan Kab. Pamekasan. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2015, tingkat 

kemiskinan di perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di 

daerah perkotaan dimana wilayah perdesaan merupakan wilayah yang 

didominasi oleh sektor pertanian.  

Data selama lima tahun terakhir yaitu 2011 hingga tahun 2015 

menunjukkan bahwa di Jawa Timur wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan 

tertinggi terdapat di wilayah-wilayah yang perekonomiannya disumbang oleh 

sektor non pertanian seperti Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Gresik, Kab. 

Sidoarjo, dan Kab. Pasuruan. Tingginya PDRB di kelima wilayah tersebut sangat 

berbeda dengan keadaan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. 

Seperti halnya di Kab. Pasuruan yang letaknya berdekatan dengan Kab. 

Probolinggo, Kab. Malang, dan Kab. Mojokerto. Wilayah-wilayah di sekitar Kab. 

Pasuruan pertumbuhan ekonominya masih cenderung lebih rendah karena rata-

rata sektor industri di wilayah tersebut belum maju jika dibandingkan dengan 
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Kab. Pasuruan. Padahal wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi dan sumber 

daya yang tidak jauh berbeda.  

Tabel 4.11 Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal 

  Perkotaan Perdesaan 

Maret 2011 9.87 18.26 

      Sept   2011 9.66 17.66 

Maret 2012 9.06 17.35 

      Sept   2012 8.9 16.88 

Maret 2013 8.57 16.15 

      Sept   2013 8.9 16.23 

Maret 2014 8.35 16.13 

      Sept   2014 8.3 15.92 

Maret 2015 8.19 16.18 

      Sept   2015 8.41 15.84 

Maret 2016 7.94 16.01 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur  

Hal ini sejalan dengan Teori Pembangunan Seimbang yang menyatakan 

bahwa sangat diperlukan untuk mendahulukan pembangunan di daerah-daerah 

yang kurang maju untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata 

di daerah yang kurang berkembang. Agar negara-negara berkembang dapat 

melepaskan diri dari kemiskinan yang dihadapi maka perlu dilaksanakan program 

pembangunan seimbang, yaitu dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan 

penanaman modal di berbagai industri yang mempunyai kaitan erat satu sama 

lain. 

4.4.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan  

Variabel tingkat pengangguran terbuka berhubungan positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal yang 

menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berhubungan positif dengan 

kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada 

variabel Tingkat Pengangguran (X2) sebesar 1 persen maka nilai variabel 
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Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,001284 persen. Dapat 

dikatakan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat, tingkat 

kemiskinan di Jawa Timur juga meningkat. Hubungan yang signifikan 

menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka ternyata mampu 

mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur.  

Hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat 

kemiskinan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengangguran dan 

kemiskinan merupakan permasalahan yang saling berkaitan. Tingkat 

pengangguran terbuka meningkat karena adanya ketidakseimbangan di pasar 

tenaga kerja dimana penawaran tenaga kerja lebih banyak jumlahnya 

dibandingkan dengan permintaannya. Banyaknya permintaan tenaga kerja terjadi 

akibat jumlah angkatan kerja yang tidak terserap seluruhnya oleh jumlah 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Meningkatnya jumlah angka pengangguran 

disebabkan oleh banyak faktor seperti, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan 

upah minimum, dan tingginya jumlah penduduk.  

Masalah pengangguran merupakan masalah yang dapat mempengaruhi 

tingginya angka kemiskinan karena masyarakat yang menganggur tidak memiliki 

cukup kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan. Masyarakat yang 

menganggur juga tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar. Rendahnya pendapatan yang mereka miliki menjadi salah satu 

penyebab mereka digolongkan sebagai penduduk miskin.  Jika pengangguran 

tinggi maka pendapatan per kapita akan rendah sehingga porsi pengeluaran 

akan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan kata 

lain, masalah kesempatan kerja dan pengangguran akan secara langsung 

berkaitan dengan keadaan kemiskinan absolut dan tingkat hidup yang rendah. 
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Tingkat pengangguran terbuka sering digunakan oleh pemerintah dalam 

menilai kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan 

berhubungan dengan ada tidaknya pekerjaan yang dimiliki oleh rumah tangga. 

Wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi cenderung memiliki 

angka kemiskinan yang tinggi pula. Trickle down effect dari pertumbuhan 

ekonomi dapat diwujudkan dalam pengurangan kemiskinan dengan cara 

meningkatkan kesempatan kerja atau meningkatkan upah riil sehingga tingkat 

pengangguran terbuka dapat dikurangi.  

Kabupaten/kota di Jawa Timur yang penduduknya lebih banyak bekerja di 

sektor informal cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan 

dengan wilayah yang penduduknya lebih banyak bekerja di sektor formal seperti 

di Kab. Pacitan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep. Hal ini 

dikarenakan di sektor informal tidak ada sistem upah minimum dan jam kerja 

yang tidak teratur. Hal ini berbeda dengan Kab. Pasuruan, Kota Kediri, Kota 

Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Mojokerto dimana angka kemiskinan di 

wilayah ini cenderung rendah karena sebagian besar penduduknya bekerja di 

sektor formal.  

Gambar 4.4 menunjukkan perbandingan angka tingkat pengangguran 

terbuka dengan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dari gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa sesuai dengan hasil regresi dengan kenyataan yang ada bahwa 

ketika pengangguran meningkat, maka angka kemiskinan juga meningkat. Pada 

tahun 2011 hingga 2014, angka pengangguran Jawa Timur cenderung menurun. 

Menurunnya angka pengangguran dalam kurun waktu tersebut diikuti pula oleh 

menurunnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2015, terjadi kenaikan angka 

pengangguran yang juga menaikkan angka kemiskinan Jawa Timur. 
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Gambar 4.4 Perbandingan Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka dan 

Tingkat Kemiskinan Jawa Timur 2011-201 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Paramita dan Suresmiathi (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka kemisinan. 

4.4.3  Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan  

Variabel ketimpangan pendapatan berhubungan positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal yang 

menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan positif dengan 

kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada 

variabel ketimpangan pendapatan (X3) sebesar 1 satuan maka nilai variabel 

Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,515886 satuan. Dapat 

dikatakan bahwa ketika ketimpangan pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan 

di Jawa Timur juga meningkat. Hubungan yang signifikan menunjukkan bahwa 

variabel ketimpangan pendapatan ternyata mampu mempengaruhi tingkat 

kemiskinan yang ada di Jawa Timur.  

Sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 1997) 

pengurangan ketimpangan akan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Oleh 
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karena itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi juga harus bisa menciptakan 

pengurangan ketimpangan. Adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan 

menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat karena kemakmuran tersebut 

hanya dirasakan oleh golongan tertentu. Hal ini tidak sejalan dengan konsep 

trickle down effect yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin 

mempersempit gap antara golongan kaya dan golongan miskin. 

Di Jawa Timur, angka rasio gini mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 

cenderung meningkat. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Timur distribusinya semakin tidak merata. Pembangunan di Jawa Timur 

hanya terpusatkan di sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi besar untuk 

menghasilkan nilai tambah bruto yang tinggi. Ketimpangan antara 

kabupaten/kota di Jawa Timur  dipicu oleh adanya kepemilikan pola sumber daya 

alam yang tidak sama di tiap wilayah kabupaten/kota sehingga menyebabkan 

angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu, ketimpangan juga berkaitan dengan 

beberapa faktor seperti perbedaan kondisi pembangunan, kondisi infrastruktur, 

jumlah penduduk dan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Ketimpangan 

antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur tidak bisa dibiarkan secara terus 

menerus. Perkembangan dari semua sektor yang saling berkaitan perlu 

dilakukan untuk menghasilkan perkembangan secara pesat dan merata sehingga 

tidak hanya wilayah yang maju sektor industri pengolahannya saja yang memiliki 

tingkat kemiskinan yang rendah. Selain itu dapat dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di tiap-tiap wilayah sesuai 

dengan karakteristik masing-masing, menyediakan faktor-faktor produksi dan 

infrastruktur pendukung, dan meningkakan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). 
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4.4.4 Pengaruh Dominasi Sektoral Terhadap Kemiskinan 

Variabel dominasi sektoral berhubungan positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal yang menyatakan 

bahwa dominasi sektor pertanian berhubungan positif dengan kemiskinan. 

Koefisien regresi variabel Dominasi Sektoral (D1) yang bernilai positif sebesar 

0,053772 menjelaskan bahwa apabila daerah tersebut didominasi oleh sector 

pertanian (D1=1) maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,053772 persen. Sedangkan bila dominasi sector bukan pertanian 

(D1=0) maka variabel Kemiskinan (Y) tidak akan berubah (konstan).  

Di Jawa Timur, sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting 

dalam pembentukan struktur perekonomian Jawa Timur. Tingginya daya serap 

lapangan kerja di sektor pertanian menjadikan sektor pertanian sebagai tulang 

punggung perekonomian Jawa Timur. Terdapat beberapa masalah yang 

dihadapi oleh sektor pertanian yang menjadikan sektor tersebut kurang 

berkembang jika dibandingkan dengan sektor lain terutama sektor industri. 

Permasalahan tersebut antara lain semakin tingginya pembangunan di sektor 

sekunder dan tersier yang menyebabkan berkurangnya eksistensi sektor 

pertanian. Hal tersebut berakibat pada semakin berkurangnya ketersediaan 

lahan pertanian sehingga produktivitas  di sektor ini pun juga akan berkurang. 

Dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sektor pertanian 

tidak lagi menjadi sektor yang diunggulkan dalam perekonomian Jawa Timur. 

Selain itu, adanya transformasi structural tersebut menyebabkan penduduk yang 

tadinya bekrja sebagai petani yang cenderung memiliki SDM yang rendah pada 

akhirnya tidak mampu untuk mengikuti adanya perubahan tersebut. Sektor tersier 

dan sekunder pada umumnya menggunakan tenaga kerja dengan skill yang 

memadai tidak mampu menyerap masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai 
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petani. Padahal penduduk Jawa Timur masih banyak yang menggantungkan 

hidupnya di pertanian. Penduduk tersebut akhirnya tidak memiliki pendapatan 

sehingga mereka dikategorikan sebagai penduduk miskin.  Permasalahan 

lainnya adalah kurangnya penerapan teknologi di bidang pertanian 

menyebabkan produk-produk yang dihasilkan oleh sektor pertanian memiliki 

value added yang rendah karena pada umumnya mereka hanya memproduksi 

barang-barang mentah. Untuk meningkatkan value added atau nilai tukar 

komoditas pertanian perlu ditingkatkan keterkaitan antarsektor seperti sektor 

pertanian dengan industri dan jasa. 

Fenomena kemiskinan di Jawa Timur paling banyak terjadi di wilayah yang 

sebagian besar perekonomiannya ditunjang oleh sektor pertanian. Seperti yang 

telah dijelaskan bahwa kelompok penduduk miskin ini paling banyak ditemui di 

wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa 

Timur antara  lain  Kab. Sampang, Kab. Probolinggo, Kab. Sumenep dan Kab. 

Pamekasan memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor 

pertanian. Hal ini berbeda dengan wilayah yang sebagian besar ditunjang oleh 

sektor industri pengolahan seperti Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Pasuruan, 

Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik yang memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Pulau Madura. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan terhadap 

kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. 

2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi hanya dinikmati oleh 

beberapa golongan sehingga masih banyak penduduk yang tergolong miskin. 

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut berarti ketika tingkat pengangguran 

terbuka meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Variabel terakhir 

yaitu ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat 

kemiskinan. Hal ini berarti bahwa ketika tingkat ketimpangan pendapatan 

meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penemuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa 

saran terkait dengan implikasi kebijakan, yaitu : 
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1. Variabel pertumbuhan ekonomi pada hasil penelitian menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melebihi 

angka nasional belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan 

karena terdistribusi secara tidak merata. Kemiskinan tertinggi terdapat di 

wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian. Sebaiknya dilakukan upaya-

upaya yang dapat memajukan sektor pertanian seperti meningkatkan 

kualitas SDM petani melalui penyuluhan dan pelatihan, menerapkan inovasi 

teknologi budidaya pertanian sehingga dapat meningkatkan value added 

terhadap produk pertanian, serta pembangunan dan pembangunan 

infrastruktur pertanian. 

2. Variabel tingkat pengangguran terbuka pada hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka 

kemiskinan juga akan meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan program dari 

pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan jumlah lapangan kerja yang 

padat karya serta mampu memberikan pelatihan kepada penduduk usia 

produktif yang dapat menunjang keahlian sehingga dapat bersaing di pasar 

tenaga kerja.  

3. Variabel ketimpangan pendapatan pada hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa jika ketimpangan meningkat, maka kemiskinan juga akan 

meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Timur tidak hanya melihat 

pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam menilai 

kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat 

diatasi dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di tiap-

tiap wilayah sesuai dengan karakteristik masing-masing, menyediakan 

faktor-faktor produksi dan infrastruktur pendukung, dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). 
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LAMPIRAN 

 

Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Kab/Kota 2011-2015 

Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

01. Pacitan 6.29 6.33 5.87 5.21 5.1 

02. Ponorogo 5.7 5.98 5.14 5.21 5.24 

03. Trenggalek 5.94 6.21 6 5.28 5.03 

04. Tulungagung 6.37 6.47 6.13 5.46 4.99 

05. Blitar 5.43 5.62 5.06 5.02 5.05 

06. Kediri 6.03 6.11 5.82 5.32 4.88 

07. Malang 6.65 6.77 5.3 6.01 5.27 

08. Lumajang 6.2 6 5.58 5.32 4.62 

09. Jember 5.49 5.83 6.06 6.2 5.33 

10. Banyuwangi 6.95 7.24 6.71 5.7 6.01 

11. Bondowoso 6.07 6.09 5.81 5.05 4.95 

12. Situbondo 5.38 5.43 6.19 5.79 4.86 

13. Probolinggo 5.88 6.44 5.15 4.9 4.76 

14. Pasuruan 6.69 7.5 6.95 6.74 5.38 

15. Sidoarjo 7.04 7.26 6.89 6.44 5.24 

16. Mojokerto 6.61 7.26 6.56 6.45 5.65 

17. Jombang 5.96 6.15 5.93 5.42 5.36 

18. Nganjuk 5.75 5.85 5.4 5.1 5.18 

19. Madiun 6.02 6.12 5.67 5.34 5.26 

20. Magetan 5.64 5.79 5.85 5.1 5.17 

21. Ngawi 6.11 6.63 5.5 5.82 5.08 

22. Bojonegoro 10.39 3.77 2.37 2.29 17.42 

23. Tuban 6.84 6.29 5.85 5.47 4.89 

24. Lamongan 6.67 6.92 6.93 6.3 5.77 

25. Gresik 6.48 6.92 6.05 7.04 6.58 

26. Bangkalan 3.31 -1.42 0.19 7.19 -2.66 

27. Sampang 2.5 5.77 6.53 0.08 2.08 

28. Pamekasan 6.22 6.25 6.1 5.62 5.32 

29. Sumenep 6.13 9.96 14.45 6.23 1.27 

71. Kediri 4.29 5.27 3.52 5.85 5.36 

72. Blitar 6.43 6.52 6.5 5.88 5.68 

73. Malang 6.04 6.26 6.2 5.8 5.61 

74. Probolinggo 5.95 6.49 6.47 5.93 5.86 

75. Pasuruan 6.28 6.31 6.51 5.7 5.53 

76. Kota Mojokerto 5.97 6.09 6.2 5.83 5.74 

77. Kota Madiun 6.79 6.83 7.68 6.62 6.15 

78. Surabaya 7.13 7.35 7.58 6.96 5.97 



92 
 

 
 

79. Batu 7.13 7.26 7.29 6.9 6.69 

JAWA TIMUR 6.44 6.64 6.08 5.86 5.44 

 

Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota  Jawa Timur 2011-2015 (Persen) 

Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

Jawa Timur 5.33 4.09 4.3 4.19 4.47 

Kabupaten Pacitan 1.54 1.02 0.99 1.08 0.97 

Kabupaten Ponorogo 6.79 3.14 3.25 3.66 3.68 

Kabupaten Trenggalek 3.27 2.98 4.04 4.2 2.46 

Kabupaten Tulungagung 3.56 3.1 2.71 2.42 3.95 

Kabupaten Blitar 3.91 2.82 3.64 3.08 2.79 

Kabupaten Kediri 8.33 4.08 4.65 4.91 5.02 

Kabupaten Malang 5.51 3.75 5.17 4.83 4.95 

Kabupaten Lumajang 3.16 4.6 2.01 2.83 2.6 

Kabupaten Jember 3.34 3.77 3.94 4.64 4.77 

Kabupaten Banyuwangi 6.06 3.41 4.65 7.17 2.55 

Kabupaten Bondowoso 3.01 3.6 2.04 3.72 1.75 

Kabupaten Situbondo 4.77 3.33 3.01 4.15 3.57 

Kabupaten Probolinggo 2.8 1.92 3.3 1.47 2.51 

Kabupaten Pasuruan 4.3 6.38 4.34 4.43 6.41 

Kabupaten Sidoarjo 8.65 5.37 4.12 3.88 6.3 

Kabupaten Mojokerto 6.79 3.35 3.16 3.81 4.05 

Kabupaten Jombang 6.58 6.72 5.59 4.39 6.11 

Kabupaten Nganjuk 6.31 4.09 4.73 3.93 2.1 

Kabupaten Madiun 4.96 3.99 4.63 3.38 6.99 

Kabupaten Madiun 3.95 3.64 2.96 4.28 6.05 

Kabupaten Ngawi 5.1 2.94 4.97 5.61 3.99 

Kabupaten Bojonegoro 5.7 3.42 5.81 3.21 5.01 

Kabupaten Tuban 3.69 4.13 4.3 3.63 3.03 

Kabupaten Lamongan 6.14 4.75 4.93 4.3 4.1 

Kabupaten Gresik 5.93 6.78 4.55 5.06 5.67 

Kabupaten Bangkalan 6.37 5.13 6.78 5.68 5 

Kabupaten Sampang 2.13 1.71 4.68 2.22 2.51 

Kabupaten Pamekasan 2.61 2.29 2.17 2.14 4.26 

Kabupaten Sumenep 1.99 1.14 2.56 1.01 2.07 

Kota Kediri 9.69 8.12 7.92 7.66 8.46 

Kota Blitar 5.24 3.68 6.17 5.71 3.8 

Kota Malang 9.74 7.96 7.73 7.22 7.28 

Kota Probolinggo 5.46 5.26 4.48 5.16 4.01 

Kota Pasuruan 6.22 4.54 5.41 6.09 5.57 

Kota Mojokerto 10.59 7.52 5.73 4.42 4.88 

Kota Madiun 10.62 6.89 6.57 6.93 5.1 
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Kota Surabaya 7.81 5.27 5.32 5.82 7.01 

 

 

Data Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Jawa timur Tahun 2011 – 2015 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

01. Pacitan 0.34 0.3091886 0.333403 0.31  0.33 

02. Ponorogo 0.29 0.3143138 0.342453 0.31  0.36 

03. Trenggalek 0.34 0.3197272 0.345199 0.31  0.37 

04. Tulungagung 0.32 0.3379958 0.372607 0.31  0.36 

05. Blitar 0.33 0.3560083 0.329319 0.30  0.33 

06. Kediri 0.31 0.3162711 0.300509 0.31  0.34 

07. Malang 0.33 0.3158764 0.376573 0.33  0.38 

08. Lumajang 0.27 0.2674676 0.234564 0.23  0.29 

09. Jember 0.31 0.2810207 0.258962 0.26  0.33 

10. Banyuwangi 0.32 0.2878632 0.304468 0.29  0.34 

11. Bondowoso 0.29 0.3031954 0.276376 0.27  0.32 

12. Situbondo 0.26 0.2726801 0.282652 0.29  0.33 

13. Probolinggo 0.28 0.2953216 0.339309 0.32  0.3 

14. Pasuruan 0.28 0.2974897 0.284439 0.28  0.32 

15. Sidoarjo 0.31 0.3280778 0.302524 0.30  0.35 

16. Mojokerto 0.27 0.2795808 0.282254 0.27  0.31 

17. Jombang 0.37 0.3015932 0.281334 0.32  0.32 

18. Nganjuk 0.31 0.376226 0.331451 0.30  0.35 

19. Madiun 0.29 0.3358013 0.299506 0.28  0.32 

20. Magetan 0.31 0.3299957 0.342402 0.32  0.34 

21. Ngawi 0.3 0.3009376 0.321401 0.34  0.34 

22. Bojonegoro 0.27 0.3074367 0.319248 0.28  0.32 

23. Tuban 0.28 0.2674737 0.296766 0.24  0.29 

24. Lamongan 0.29 0.2660592 0.307697 0.27  0.3 

25. Gresik 0.33 0.4281385 0.360414 0.28  0.31 

26. Bangkalan 0.3 0.2782668 0.284412 0.33  0.32 

27. Sampang 0.26 0.2520227 0.254025 0.23  0.3 

28. Pamekasan 0.28 0.2369666 0.25023 0.26  0.34 

29. Sumenep 0.27 0.2958415 0.285383 0.25  0.26 

71. Kediri 0.39 0.3873896 0.326543 0.31  0.4 

72. Blitar 0.34 0.3787144 0.395265 0.35  0.37 

73. Malang 0.36 0.4797651 0.375825 0.37  0.38 

74. Probolinggo 0.33 0.2793588 0.379637 0.33  0.36 

75. Pasuruan 0.37 0.3653084 0.324184 0.31  0.39 

76. Kota Mojokerto 0.36 0.2985993 0.300458 0.31  0.36 

77. Kota Madiun 0.33 0.3451391 0.425507 0.34  0.38 
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78. Surabaya 0.37 0.4047239 0.372089 0.39  0.42 

79. Batu 0.32 0.319578 0.314795 0.29  0.36 

JAWA TIMUR 0.36 0.3572828 0.358358 0.37 0.42 

 

Data Presentase Penduduk Miskin Kab/Kota Jawa Timur 2011-2015 

Kabupaten/kota 2011 2012 2013 2014 2015 

01. Pacitan 18.13 17.29 16.73 16.18 16.68 

02. Ponorogo 12.29 11.76 11.92 11.53 11.91 

03. Trenggalek 14.9 14.21 13.56 13.1 13.39 

04. Tulungagung 9.9 9.4 9.07 8.75 8.57 

05. Blitar 11.29 10.74 10.57 10.22 9.97 

06. Kediri 14.44 13.71 13.23 12.77 12.91 

07. Malang 11.67 11.04 11.48 11.07 11.53 

08. Lumajang 13.01 12.4 12.14 11.75 11.52 

09. Jember 12.44 11.81 11.68 11.28 11.22 

10. Banyuwangi 10.47 9.97 9.61 9.29 9.17 

11. Bondowoso 16.66 15.81 15.29 14.76 14.96 

12. Situbondo 15.11 14.34 13.65 13.15 13.63 

13. Probolinggo 23.48 22.22 21.21 20.44 20.82 

14. Pasuruan 12.26 11.58 11.26 10.86 10.72 

15. Sidoarjo 6.97 6.44 6.72 6.4 6.44 

16. Mojokerto 11.38 10.71 10.99 10.56 10.57 

17. Jombang 12.88 12.23 11.17 10.8 10.79 

18. Nganjuk 13.88 13.22 13.6 13.14 12.69 

19. Madiun 14.37 13.7 12.45 12.04 12.54 

20. Magetan 12.01 11.5 12.19 11.8 11.35 

21. Ngawi 16.74 15.99 15.45 14.88 15.61 

22. Bojonegoro 17.47 16.66 16.02 15.48 15.71 

23. Tuban 18.78 17.84 17.23 16.64 17.08 

24. Lamongan 17.41 16.7 16.18 15.68 15.38 

25. Gresik 15.33 14.35 13.94 13.41 13.63 

26. Bangkalan 26.22 24.7 23.23 22.38 22.57 

27. Sampang 30.21 27.97 27.08 25.8 25.69 

28. Pamekasan 20.94 19.61 18.53 17.74 17.41 

29. Sumenep 23.1 21.96 21.22 20.49 20.2 

71. Kediri 8.63 8.14 8.23 7.95 8.51 

72. Blitar 7.12 6.75 7.42 7.15 7.29 

73. Malang 5.5 5.21 4.87 4.8 4.6 

74. Probolinggo 17.74 10.92 8.55 8.37 8.17 

75. Pasuruan 8.39 7.9 7.6 7.34 7.47 

76. Kota 
Mojokerto 6.89 6.48 6.65 6.42 6.16 
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77. Kota Madiun 5.66 5.37 5.02 4.86 4.89 

78. Surabaya 6.58 6.25 6 5.79 5.82 

79. Batu 4.74 4.47 4.77 4.59 4.71 

 

Dominasi Sektoral 
    

      Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

01. Pacitan 1 1 1 1 1 

02. Ponorogo 1 1 1 1 1 

03. Trenggalek 1 1 1 1 1 

04. Tulungagung 1 1 1 1 1 

05. Blitar 1 1 1 1 1 

06. Kediri 1 1 1 1 1 

07. Malang 0 0 0 0 0 

08. Lumajang 1 1 1 1 1 

09. Jember 1 1 1 1 1 

10. Banyuwangi 1 1 1 1 1 

11. Bondowoso 1 1 1 1 1 

12. Situbondo 1 1 1 1 1 

13. Probolinggo 1 1 1 1 1 

14. Pasuruan 0 0 0 0 0 

15. Sidoarjo 0 0 0 0 0 

16. Mojokerto 0 0 0 0 0 

17. Jombang 1 1 1 1 1 

18. Nganjuk 1 1 1 1 1 

19. Madiun 1 1 1 1 1 

20. Magetan 1 1 1 1 1 

21. Ngawi 1 1 1 1 1 

22. Bojonegoro 0 0 0 0 0 

23. Tuban 0 0 0 0 0 

24. Lamongan 1 1 1 1 1 

25. Gresik 0 0 0 0 0 

26. Bangkalan 0 0 0 0 1 

27. Sampang 1 1 1 1 1 

28. Pamekasan 1 1 1 1 1 

29. Sumenep 1 1 0 0 1 

71. Kediri 0 0 0 0 0 

72. Blitar 0 0 0 0 0 

73. Malang 0 0 0 0 0 

74. Probolinggo 0 0 0 0 0 

75. Pasuruan 0 0 0 0 0 

76. Kota Mojokerto 0 0 0 0 0 
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77. Kota Madiun 0 0 0 0 0 

78. Surabaya 0 0 0 0 0 

79. Batu 0 0 0 0 0 

 

1 = DOMINASI SEKTOR PERTANIAN 

0 = DOMINASI DI LUAR SEKTOR 
PERTANIAN 
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Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

 

0

2

4

6

8
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12

14

16

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Series: Residuals
Sample 1 190
Observations 190

Mean       1.03e-15
Median  -0.015003
Maximum  1.018847
Minimum -0.906915
Std. Dev.   0.330446
Skewness   0.279488
Kurtosis   3.443506

Jarque-Bera  4.030778
Probability  0.133269

 

 

2. Heteroskedastisitas 

 
 
 

 
 
 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 5.721611     Prob. F(4,185) 0.0002 

Obs*R-squared 20.91731     Prob. Chi-Square(4) 0.0003 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 2.425277     Prob. F(4,185) 0.0496 

Obs*R-squared 9.466874     Prob. Chi-Square(4) 0.0504 

Scaled explained SS 10.26407     Prob. Chi-Square(4) 0.0362 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: LRESID2   

Method: Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:42   

Sample: 1 190    

Included observations: 190   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.266389 1.654974 -1.369441 0.1725 

D1 -1.174947 0.388889 -3.021293 0.0029 

X1 0.021513 0.099305 0.216632 0.8287 

X2 -0.111726 0.109788 -1.017655 0.3102 

X3 -1.160256 4.765671 -0.243461 0.8079 
     
     R-squared 0.049826     Mean dependent var -3.592753 

Adjusted R-squared 0.029281     S.D. dependent var 2.319196 

S.E. of regression 2.284989     Akaike info criterion 4.516563 

Sum squared resid 965.9171     Schwarz criterion 4.602011 

Log likelihood -424.0734     Hannan-Quinn criter. 4.551176 

F-statistic 2.425277     Durbin-Watson stat 1.831344 

Prob(F-statistic) 0.049623    
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Scaled explained SS 21.89621     Prob. Chi-Square(4) 0.0002 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:42   

Sample: 1 190    

Included observations: 190   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.355566 0.142636 2.492821 0.0136 

D1 -0.139874 0.033517 -4.173255 0.0000 

X1 0.013318 0.008559 1.556069 0.1214 

X2 -0.008789 0.009462 -0.928845 0.3542 

X3 -0.221595 0.410735 -0.539509 0.5902 
     
     R-squared 0.110091     Mean dependent var 0.257266 

Adjusted R-squared 0.090850     S.D. dependent var 0.206540 

S.E. of regression 0.196934     Akaike info criterion -0.385929 

Sum squared resid 7.174881     Schwarz criterion -0.300481 

Log likelihood 41.66328     Hannan-Quinn criter. -0.351316 

F-statistic 5.721611     Durbin-Watson stat 1.907830 

Prob(F-statistic) 0.000231    
     
     

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 1.050539     Prob. F(1,187) 0.3067 

Obs*R-squared 1.055843     Prob. Chi-Square(1) 0.3042 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:43   

Sample (adjusted): 2 190   

Included observations: 189 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.111167 0.013518 8.223816 0.0000 

RESID^2(-1) -0.068575 0.066905 -1.024958 0.3067 
     
     R-squared 0.005586     Mean dependent var 0.103702 

Adjusted R-squared 0.000269     S.D. dependent var 0.156578 

S.E. of regression 0.156557     Akaike info criterion -0.860270 

Sum squared resid 4.583377     Schwarz criterion -0.825966 

Log likelihood 83.29549     Hannan-Quinn criter. -0.846372 

F-statistic 1.050539     Durbin-Watson stat 1.996453 

Prob(F-statistic) 0.306707    
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3. Multikolinearitas 

 
 

Variance Inflation Factors  

Date: 01/04/17   Time: 15:41  

Sample: 1 190   

Included observations: 190  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.058520  99.67076  NA 

D1  0.003231  2.722769  1.375715 

X1  0.000211  14.51475  1.025181 

X2  0.000258  10.52088  1.554762 

X3  0.485256  86.19471  1.312181 
    
    

 

 

 X1 X2 X3 D1 Y 

X1  1.000000 -0.065191 -0.023077 -0.091424 -0.169519 

X2 -0.065191  1.000000  0.472055 -0.493401 -0.471005 

X3 -0.023077  0.472055  1.000000 -0.339362 -0.446318 

D1 -0.091424 -0.493401 -0.339362  1.000000  0.557177 

Y -0.169519 -0.471005 -0.446318  0.557177  1.000000 

 

 

4. Autokorelasi 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.260307     Prob. F(2,183) 0.2860 

Obs*R-squared 2.581474     Prob. Chi-Square(2) 0.2751 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:43   

Sample: 1 190    

Included observations: 190   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.035287 0.242666 -0.145415 0.8845 

D1 -0.015023 0.058396 -0.257264 0.7973 

X1 -0.000855 0.014520 -0.058868 0.9531 

X2 -0.000158 0.016061 -0.009842 0.9922 

X3 0.151490 0.702167 0.215746 0.8294 

RESID(-1) 0.122114 0.077115 1.583526 0.1150 

RESID(-2) -0.014777 0.075947 -0.194563 0.8460 
     
     R-squared 0.013587     Mean dependent var 1.03E-15 

Adjusted R-squared -0.018755     S.D. dependent var 0.330446 

S.E. of regression 0.333530     Akaike info criterion 0.677980 

Sum squared resid 20.35737     Schwarz criterion 0.797607 
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Log likelihood -57.40811     Hannan-Quinn criter. 0.726439 

F-statistic 0.420102     Durbin-Watson stat 1.931738 

Prob(F-statistic) 0.865023    
     
     

 

Common Effect 

 
 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:39   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 38   

Total pool (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.554320 0.241909 14.69278 0.0000 

X1? -0.039425 0.014516 -2.716032 0.0072 

X2? -0.043101 0.016048 -2.685814 0.0079 

X3? -2.574614 0.696603 -3.695956 0.0003 

D1? 0.322826 0.056844 5.679130 0.0000 
     
     R-squared 0.425866     Mean dependent var 2.452353 

Adjusted R-squared 0.413452     S.D. dependent var 0.436108 

S.E. of regression 0.333999     Akaike info criterion 0.670607 

Sum squared resid 20.63777     Schwarz criterion 0.756055 

Log likelihood -58.70769     Hannan-Quinn criter. 0.705221 

F-statistic 34.30608     Durbin-Watson stat 0.354275 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Fixed Effect 

 
 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:39   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 38   

Total pool (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.228717 0.067753 32.89470 0.0000 

X1? -0.004296 0.003950 -1.087616 0.2785 

X2? 0.012838 0.005002 2.566733 0.0113 

X3? 0.515886 0.201763 2.556891 0.0116 

D1? 0.053772 0.026717 2.012671 0.0460 

Fixed Effects (Cross)     

KAB_BANGKALAN--C 0.699692    

KAB_BANYUWANGI--C -0.174008    

KAB_BLITAR--C -0.093567    

KAB_BOJONEGORO--C 0.374692    

KAB_BONDOWOSO--C 0.296828    

KAB_GRESIK--C 0.198796    

KAB_JEMBER--C -0.000958    
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KAB_JOMBANG--C -0.048264    

KAB_KEDIRI--C 0.155576    

KAB_LAMONGAN--C 0.320368    

KAB_LUMAJANG--C 0.069580    

KAB_MADIUN--C 0.089343    

KAB_MAGETAN--C -0.018676    

KAB_MALANG--C -0.014832    

KAB_MOJOKERTO--C -0.021878    

KAB_NGANJUK--C 0.097814    

KAB_NGAWI--C 0.273406    

KAB_PACITAN--C 0.394191    

KAB_PAMEKASAN--C 0.500583    

KAB_PASURUAN--C 0.005982    

KAB_PONOROGO--C -0.007361    

KAB_PROBOLINGGO--C 0.620477    

KAB_SAMPANG--C 0.870042    

KAB_SIDOARJO--C -0.554023    

KAB_SITUBONDO--C 0.176218    

KAB_SUMENEP--C 0.653481    

KAB_TRENGGALEK--C 0.169346    

KAB_TUBAN--C 0.449157    

KAB_TULUNGAGUNG--C -0.237395    

KOTA_BATU--C -0.870244    

KOTA_BLITAR--C -0.488883    

KOTA_KEDIRI--C -0.385191    

KOTA_MADIUN--C -0.832517    

KOTA_MALANG--C -0.902004    

KOTA_MOJOKERTO--C -0.578633    

KOTA_PASURUAN--C -0.410077    

KOTA_PROBOLINGGO--C -0.104460    

KOTA_SURABAYA--C -0.672600    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.980407     Mean dependent var 2.452353 

Adjusted R-squared 0.974979     S.D. dependent var 0.436108 

S.E. of regression 0.068984     Akaike info criterion -2.317593 

Sum squared resid 0.704300     Schwarz criterion -1.599830 

Log likelihood 262.1714     Hannan-Quinn criter. -2.026838 

F-statistic 180.6242     Durbin-Watson stat 0.913735 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Random Effect 

 
 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/04/17   Time: 15:40   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 38   

Total pool (balanced) observations: 190  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.264134 0.082436 27.46527 0.0000 

X1? -0.004336 0.003933 -1.102608 0.2716 

X2? 0.009526 0.004952 1.923767 0.0559 

X3? 0.400419 0.200458 1.997525 0.0472 

D1? 0.087747 0.025859 3.393281 0.0008 

Random Effects (Cross)     

KAB_BANGKALAN--C 0.704901    

KAB_BANYUWANGI--C -0.168825    

KAB_BLITAR--C -0.099185    

KAB_BOJONEGORO--C 0.386429    

KAB_BONDOWOSO--C 0.267775    

KAB_GRESIK--C 0.219237    

KAB_JEMBER--C -0.023053    

KAB_JOMBANG--C -0.060538    

KAB_KEDIRI--C 0.173996    

KAB_LAMONGAN--C 0.298396    

KAB_LUMAJANG--C 0.039851    

KAB_MADIUN--C 0.070616    

KAB_MAGETAN--C -0.035051    

KAB_MALANG--C 0.006144    

KAB_MOJOKERTO--C -0.009189    

KAB_NGANJUK--C 0.081480    

KAB_NGAWI--C 0.253822    

KAB_PACITAN--C 0.362129    

KAB_PAMEKASAN--C 0.467267    

KAB_PASURUAN--C 0.022599    

KAB_PONOROGO--C -0.024327    

KAB_PROBOLINGGO--C 0.589428    

KAB_SAMPANG--C 0.831291    

KAB_SIDOARJO--C -0.526659    

KAB_SITUBONDO--C 0.152008    

KAB_SUMENEP--C 0.615046    

KAB_TRENGGALEK--C 0.162917    

KAB_TUBAN--C 0.439825    

KAB_TULUNGAGUNG--C -0.241047    

KOTA_BATU--C -0.847506    

KOTA_BLITAR--C -0.460143    

KOTA_KEDIRI--C -0.347484    

KOTA_MADIUN--C -0.794951    

KOTA_MALANG--C -0.855713    

KOTA_MOJOKERTO--C -0.548796    

KOTA_PASURUAN--C -0.381916    

KOTA_PROBOLINGGO--C -0.085128    

KOTA_SURABAYA--C -0.635644    
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 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.292469 0.9473 

Idiosyncratic random 0.068984 0.0527 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.097626     Mean dependent var 0.257254 

Adjusted R-squared 0.078115     S.D. dependent var 0.079922 

S.E. of regression 0.076737     Sum squared resid 1.089391 

F-statistic 5.003691     Durbin-Watson stat 0.592043 

Prob(F-statistic) 0.000749    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.037778     Mean dependent var 2.452353 

Sum squared resid 34.58792     Durbin-Watson stat 0.018647 
     
     

 

Redundant Test 
 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: DAERAH    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 113.210157 (37,148) 0.0000 

Cross-section Chi-square 641.758093 37 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Y?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:40   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 38   

Total pool (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.554320 0.241909 14.69278 0.0000 

X1? -0.039425 0.014516 -2.716032 0.0072 

X2? -0.043101 0.016048 -2.685814 0.0079 

X3? -2.574614 0.696603 -3.695956 0.0003 

D1? 0.322826 0.056844 5.679130 0.0000 
     
     R-squared 0.425866     Mean dependent var 2.452353 

Adjusted R-squared 0.413452     S.D. dependent var 0.436108 

S.E. of regression 0.333999     Akaike info criterion 0.670607 

Sum squared resid 20.63777     Schwarz criterion 0.756055 

Log likelihood -58.70769     Hannan-Quinn criter. 0.705221 

F-statistic 34.30608     Durbin-Watson stat 0.354275 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Housman Test 
 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: DAERAH    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 47.922367 4 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     X1? -0.004296 -0.004336 0.000000 0.9144 

X2? 0.012838 0.009526 0.000000 0.0000 

X3? 0.515886 0.400419 0.000525 0.0000 

D1? 0.053772 0.087747 0.000045 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/04/17   Time: 15:40   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 38   

Total pool (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.228717 0.067753 32.89470 0.0000 

X1? -0.004296 0.003950 -1.087616 0.2785 

X2? 0.012838 0.005002 2.566733 0.0113 

X3? 0.515886 0.201763 2.556891 0.0116 

D1? 0.053772 0.026717 2.012671 0.0460 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.980407     Mean dependent var 2.452353 

Adjusted R-squared 0.974979     S.D. dependent var 0.436108 

S.E. of regression 0.068984     Akaike info criterion -2.317593 

Sum squared resid 0.704300     Schwarz criterion -1.599830 

Log likelihood 262.1714     Hannan-Quinn criter. -2.026838 

F-statistic 180.6242     Durbin-Watson stat 0.913735 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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