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ABSTRAK 
 

Aryanto, Rizal. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 
Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017. Skripsi, 
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. 
Atu Bagus Wiguna S.E., M.E. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, sektor 
industri, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat 
kemiskinan di Gerbangkertosusila. Sampel dari penelitian ini yaitu 7 
kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila. Jenis data yang digunakan yaitu 
data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan 
metode Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi memiliki arah yang positif dan berpengaruh secara tidak signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan, sektor industri berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan, pendapatan asli daerah yang berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan dana perimbangan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
 
Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri, PAD, 

Dana Perimbangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Aryanto, Rizal. 2019. An Analysis of Factors Influencing The Poverty Level in 
Gerbangkertosusila Region in The Period of 2012-2017. Minor Thesis, 
Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya 
University. Atu Bagus Wiguna S.E, M.E. 
 
This study aims to determine the effect of economic growth, the industrial sector, 
local original income and balance funds on poverty levels in Gerbangkertosusila. 
The sample of this research is 7 regencies / cities in the Gerbangkertosusila region. 
The type of data used is secondary data. This study uses panel data regression 
analysis with the Fixed Effect Model method. The results show that economic 
growth has a positive direction and does not have significant effect on poverty 
levels, the industrial sector has a positive and significant effect on poverty levels, 
regional original income has a negative and significant effect on poverty levels and 
the balance funds have a negative and significant effect on poverty levels . 
 
Keywords: Poverty Rate, Economic Growth, Industrial Sector, PAD, Balance 
Funds 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia berdasarkan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial penduduk suatu negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan 

ekonominya (BPS, 2016). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan umum adalah tingkat kemiskinan. Semakin rendah 

tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. 

Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses 

terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan 

(Renggapratiwi, 2009). 

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Pulau Jawa 

Sumber : BPS, 2019 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di 

Indonesia tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang 

terdapat di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan paling rendah terdapat pada provinsi 

DKI Jakarta dengan rata-rata persentase kemiskinan sebesar 3,8 persen. 

Sedangkan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Provinsi 

DIY dengan rata-rata kemiskinan sebesar 12,5 persen. 

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat populasi 

terbesar nomor 2 setelah Jawa Barat, memiliki jumlah penduduk sekitar 

37.565.800 orang, memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,13 persen pada tahun 

2017. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia, Provinsi Jawa 

Timur masih unggul yang menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Jawa Timur 

memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Di wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri, 

masih belum terdapat pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Seperti 

pada contohnya adalah di SWP Gerbangkertosusila yang memiliki perbedaan 

tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota. 

Kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu Satuan Wilayah 

Pembangunan (SWP) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menurut Glaeser dan 

Khan (2003), kawasan ini memiliki sektor unggulan industri serta memiliki 

kedekatan lokasi. SWP Gerbangkertosusila sendiri terdiri dari: Kabupaten Gresik, 

Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Kawasan ini menjadikan Kota 

Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonominya. Tujuan dibentuknya SWP 

Gerbangkertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan 

kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan Gerbangkertosusila 

merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa timur. (Landiyanto, 

2005). 
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Gambar 1.2 Peta Wilayah Gerbangkertosusila 

Sumber : JICA Team, 2012 

Dalam Kawasan Gerbangkertosusila, hirarki pusatnya dikategorikan dalam 

tiga tingkatan sebagai berikut: 

Tingkat 1 : Surabaya (Pusat jasa, perdagangan, industri, pemukiman, 

pendidikan, dll) 

Tingkat 2 : Sidoarjo, Gresik, Bangkalan (Sub-pusat sebagai pusat jasa, 

pelayanan perdagangan, industri, pemukiman, dan pendidikan) 

Tingkat 3 :  Lamongan (Pertanian, Industri, Pariwisata); Kabupaten Mojokerto 

(Jasa, Pertanian, Perdagangan); Kota Mojokerto (Perdagangan, Jasa, 

Pemerintahan) 

Kawasan Gerbangkertosusila memiliki keunggulan lain dari segi capaian 

perekonomian seperti kontribusi PDRB Kawasan Gerbangkertosusila terhadap 

Total PDRB Provinsi Jawa Timur. Diketahui bahwa 7 kabupaten dan kota dalam 

Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2017 mampu menyumbang 45,86 
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persen, sedangkan sekitar 54.14 persen sisanya disumbang oleh 31 kabupaten 

dan kota lainnya di Jawa Timur. Hal tersebut dapat diamati dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 PDRB ADHK Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila Tahun 2017 

Kabupaten/Kota 
PDRB 

(Miliar Rupiah) 
Kontribusi 
(Persen) 

Kabupaten Gresik 90.855,6 6.13% 

Kabupaten Bangkalan 17.618,6 1.19% 

Kabupaten Mojokerto 52.192,8 3.52% 

Kota Mojokerto 4.460,4 0.30% 

Kota Surabaya 364.714,8 24.61% 

Kabupaten Sidoarjo 125.039,1 8.44% 

Kabupaten Lamongan 24.928,0 1.68% 

Total 679.809.3 45.86% 

Provinsi Jawa Timur 1.482.147,6 100.00% 

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Gerbangkertosusila cukup 

dominan dalam menyumbang PDRB Provinsi Jawa Timur, meskipun Kota 

Surabaya lebih dominan daripada wilayah-wilayah lain dalam kawasan 

Gerbangkertosusila. Hal ini dikarenakan kota Surabaya merupakan ibukota 

Provinsi Jawa Timur sehingga lebih dahulu “lebih maju” dibandingkan kota-kota 

lain di Kawasan Gerbangkertosusila. Namun, Kota Surabaya sekarang telah 

menjadi kawasan yang padat sehingga pembangunan tidak lagi terpusat di Kota 

Surabaya melainkan dikembangkan kepada kawasan lain disekitarnya agar 

tercipta pemerataan pembangunan ekonomi. Sehingga dalam beberapa tahun 

kedepan diharapkan akan lebih merata kontribusi kota-kota lain di Kawasan 

Gerbangkertosusila. 

Masih besarnya ketimpangan PDRB yang dimiliki antar kabupaten/kota di 

SWP Gerbangkertosusila menunjukkan bahwa pemerataan perekonomian antar 

wilayah masih belum tercapai. 
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Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di SWP Gerbangkertosusila juga 

masih tinggi, terutama pada kabupaten/kota yang nilai PDRBnya masih rendah. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Masing-Masing Kabupaten/Kota di Kawasan 
Gerbangkertosusila Tahun 2017 

Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan (Persen) 

Kabupaten Gresik 12.80 

Kabupaten Bangkalan 21.32 

Kabupaten Mojokerto 10.19 

Kota Mojokerto 5.73 

Kota Surabaya 5.39 

Kabupaten Sidoarjo 6.23 

Kabupaten Lamongan 14.42 

         Sumber : BPS Jawa Timur, 2019 (diolah) 

 
 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan persentase 

jumlah penduduk miskin antar wilayah, terutama pada Kabupaten Bangkalan 

dengan wilayah pusat Gerbangkertosusila yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten 

Sidoarjo. Perbedaan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

suatu kawasan pembangunan kabupaten/kota masih belum terdapat pemerataan 

antar wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 

nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, jadi perekonomian dikatakan 

tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling mudah dilihat untuk melihat 

seberapa stabilnya perekonomian di suatu negara. Selain itu, pertumbuhan 

ekonomi juga dapat menentukan kebijakan-kebijakan apakah yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan roda perekonomian. 
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Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah penjelasan bagaimana 

proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu (1) mengenai 

faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang, dan (2) mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu 

sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Para ahli ekonomi memiliki 

pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi, sehingga 

tidak ada suatu teori pertumbuhan yang bersifat menyeluruh dan lengkap. Hal ini 

dikarenakan perbedaan keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman 

mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut. 

Menurut Lincolin (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih 

kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur 

ekonomi atau tidak. Sedangkan menurut Sukirno (2011), dalam kegiatan 

perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah 

produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah 

sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang 

modal. 

Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDB/PDRB suatu 

daerah. Semakin tinggi atau meningkat nilai PDB/PDRB per kapita suatu daerah 

akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah 

pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
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Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa 

 
Sumber : BPS, 2019 (diolah) 

 
 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 

adanya aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya terjadi pemusatan berbagai 

kegiatan perekonomian ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga memunculkan 

pertumbuhan ekonomi baru pada wilayah tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi 

baru, aglomerasi juga mempunyai manfaat lain yaitu penghematan skala, dimana 

terjadinya penghematan dalam produksi internal apabila skala produksi 

ditingkatkan.  

 Matias Siagian (2005) menyatakan bahwa aglomerasi umumnya 

cenderung berada pada tempat yang mempunyai kemudahan akses dalam 

memperoleh bahan baku dan transportasi. Daerah perkotaan lebih menarik untuk 

dijadikan salah satu daerah aglomerasi, karena daerah perkotaan mampu 

menawarkan berbagai investasi baru, teknologi baru dan yang paling penting 

adalah menawarkan pendapatan bagi industri yang lebih besar.
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Sumber : BPS Jawa Timur, 2018 (diolah) 

Tabel 1.3 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila Tahun 2017 (Miliar Rupiah)

Kategori Lapangan Pekerjaan Utama 

Kabupaten/Kota 

Kabupaten 
Gresik 

Kabupaten 
Bangkalan 

Kota 
Mojokerto 

Kabupaten 
Mojokerto 

Kota 
Surabaya 

Kabupaten 
Sidoarjo 

Kabupaten 
Lamongan 

A 
Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

6.174,9 3.693,9 25,4 3.883.2 589,9 2.654,5 8.717,1 

B Pertambangan dan Penggalian 9.605,7 5.501,7 0,0 475,1 20,5 151,1 312,9 

C Industri Pengolahan 43.195,7 392,9 479,3 28.192,8 69.881,3 61.596,9 2.047,2 

D Pengadaan Listrik dan Gas 491,8 7,6 4,0 36,5 1.541,1 1.148,3 18,6 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah 

55,4 12,9 5,8 35,7 564,4 96,7 27,6 

F Konstruksi 8.337,1 1.961,2 483,7 4.667,4 36.208,2 11.538,5 2.670,8 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil 

11.244,5 2.547,4 1.327,9 5.566,7 103.301,1 20.271,7 5.027,1 

H Transportasi dan Pergudangan 1.940,0 229,9 115,0 621,2 17.708,0 10.401,3 201,6 

I 
Penyediaan Akomodasi Makan 
dan Minum 

1.084,4 188,1 281,2 1.022,2 54.192,9 4.344,2 390,0 

J Informasi dan Komunikasi 3.958,5 917,0 644,1 3.462,5 23.974,9 5.494,4 2.010,2 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 969,4 287,7 325,4 767,8 17.685,8 1.490,0 508,4 

L Real Estate 1.153,4 191,9 123,8 815,8 9.610,2 1.198,7 548,0 

M, N Jasa Perusahaan 245,1 38,9 33,0 80,6 8.278,2 197,6 69,4 

O 
Adm. Pemerintah, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

1.039,8 841,3 199,3 1.183,8 4.597,3 2.118,4 989,3 

P Jasa Pendidikan 761,9 612,8 192,7 689,3 5.531,8 1.451,2 679,2 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

345,8 63,6 52,7 203,7 2.804,6 407,3 227,0 

R, S, T, U Jasa Lainnya 252,2 123,8 167,1 488,5 5.224,6 478,1 483,5 

Total 90.855,6 17.618,6 4.460,4 52.192,8 364.714,8 125.039,1 24.928,0 
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 Berdasarkan data yang terdapat pada BPS Jawa Timur, sektor industri 

pada masing-masing kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila memiliki 

kontribusi yang cukup tinggi dalam menyumbang PDRB yang ditunjukkan dalam 

tabel 1.3. JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam menyusun studi 

perumusan rencana tata ruang kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2011, 

menjabarkan berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and 

Treat) fungsi dan peran yang diharapkan dari kawasan Gerbangkertosusila salah 

satunya adalah menjadi pusat ekonomi pertanian, industri dan pariwisata ternama. 

 Di tingkat provinsi, Gerbangkertosusila akan berfungsi sebagai Pusat 

Pertumbuhan Jawa Timur untuk mendorong daerah-daerah tetangga dalam 

mencapai pertubuhan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara pada 

tingkat lokal, Gerbangkertosusila harus membuat permintaan lokal baru untuk 

pertanian,industri, komersial, pariwisata dan kegiatan konsumsi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata dan kegiatan konsumsi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal. (JICA, 2011). 

 Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerinah daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). 

Pemerintah mulai tahun 2001 menetapkan otonomi daerah yang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004. Adanya otonomi daerah dikarenakan pemerintah daerah 

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi 
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masyarakatnya daripada pemerintah pusat. Berdasarkan otonomi daerah, 

pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang 

terdapat di daerahnya sehingga mampu mengelola sumberdayanya secara 

mandiri demi tercapainya tujuan pembangunan daerah serta pemerataan dan 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya 

desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah 

yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-

masing. Namun lain sisi, desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru yaitu 

setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan 

operasional didaerahnya masing-masing, sehingga menimbulkan ketimpangan 

fiskal antardaerah (Haryanto dan Adi, 2007).. 

Tabel 1.4 PAD Masing-Masing Kabupaten/Kota di Kawasan 
Gerbangkertosusila (dalam miliar rupiah) 

No Wilayah 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Kabupaten 
Gresik 

427,58 502,77 700,59 799,88 715,48 871,56 

2 
Kabupaten 
Bangkalan 

80,87 92,72 135,79 175,62 200,08 325,52 

3 
Kabupaten 
Mojokerto 

325,53 164,77 219,01 357,92 414,97 447,62 

4 
Kota 
Mojokerto 

53,44 74,95 105,28 129,26 152,16 178,29 

5 
Kota 
Surabaya 

2.279,61 2.791,58 3.307,32 4.035,65 4.090,21 5.161,84 

6 
Kabupaten 
Sidoarjo 

669,62 858,43 1.115,33 1.266,79 1.335,28 1.671,81 

7 
Kabupaten 
Lamongan 

129,28 161,09 272,41 321,67 403,47 429,20 

Total 3.965,93 4.646,31 5.855,73 7.086,79 7.311,65 9.085,84 

Sumber: DJPK, diolah 

Masing-masing wilayah di Gerbangkertosusila diketahui memiliki 

pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun masih terdapat ketimpangan 

yaitu antara Kota Mojokerto yang hanya mencapai 178 miliar rupiah pada tahun 
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2017 dibandingkan kabupaten/kota lain yang mencapai dua kali lipat bahkan jika 

dibandingkan dengan Kota Surabaya yang sangat jauh pendapatan asli daerahnya 

yaitu sebesar 5 triliun rupiah lebih. 

Menurut Kuncoro (2004), PAD hanya mampu membiayai belanja 

pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Untuk mengatasi ketimpangan 

tersebut, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing 

daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Tabel 1.5 Dana Perimbangan Masing-Masing Kabupaten/Kota di Kawasan 
Gerbangkertosusila Tahun 2017 

Kabupaten/Kota 
Total Dana Perimbangan 

(DAU, DAK, DBH) 

Kabupaten Gresik 1.324,73 

Kabupaten Bangkalan 1.452,48 

Kabupaten Mojokerto 1.472,53 

Kota Mojokerto 625,44 

Kota Surabaya 2.267,79 

Kabupaten Sidoarjo 1.708,89 

Kabupaten Lamongan 1.688,01 

Total 10.539,87 

         Sumber : DJPK, diolah 

 Sebagai bagian dari pemerataan pendapatan yang sudah diamanatkan 

oleh Undang-Undang, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang 

besarnya tidak sama untuk tiap-tiap daerah. Hal ini dilakukan agar antara satu 

wilayah dengan wilayah lain tidak terlalu signifikan ketimpangan perekonomian 

yang dimiliki. Besarnya dana perimbangan masing-masing daerah ditentukan 

melalui mekanisme-mekanisme tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

 

Dari serangkaian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk untuk 

mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan 

memberi judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 

Kawasan Gerbangkertosusila Periode 2012-2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila? 

2. Bagaimanakah pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Tingkat 

Kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila? 

3. Bagaimanakah pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat 

Kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila? 

4. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat 

Kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian yang dicapai, yaitu sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di 

kawasan Gerbangkertosusila. 

2. Mengetahui pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Kemiskinan di 

kawasan Gerbangkertosusila. 

3. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di 

kawasan Gerbangkertosusila. 

4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di 

kawasan Gerbangkertosusila 
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1.4 Manfaat Penelitan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis berkaitan dengan 

ekonomi regional, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan. 

Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemiskinan khususnya tingkat 

kemiskinan yang berada pada kawasan Gerbangkertosusila 

1.4.2.2 Bagi Pemerintah 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bagian informasi sekaligus sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang 

akan dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. 

1.4.2.3 Bagi Masyarakat 

 Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan mengenai ilmu ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tertarik 

untuk mempelajari tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemiskinan 

2.1.1 Pengertian Kemiskinan 

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 

2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail 

yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. 

Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan 

adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana 

caranya memaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir 

akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak 

karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah 

ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”. 

Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, 

akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan 

(Renggapratiwi, 2009). Chambers (dalam Surywati, 2005) menjelaskan bahwa 

kemiskinan menjadi suatu integrated concept yang memiliki 5 dimensi, yaitu: 1) 

kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi 

situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) 

keterasingan (isolation). 

Istilah kemiskinan merupakan gambaran dari individu atau kelompok tidak 

mampu mencukupi kebutuhan pokok atau dasar kebutuhan yang sangat standar 

dalam kehidupan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat beberapa sisi, 

yaitu: 
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a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan 

dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. 

Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan 

agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank Dunia mendefinisikan 

kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawa USD 1 per 

hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah USD 2 per hari. 

b. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang 

yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih 

jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar 

ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan 

bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat 

dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan 

masalah distribusi pendapatan. 

c. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, kebiasaan, dan 

mental penduduknya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun. Seperti malas, boros, atau dengan kata lain miskin 

karea sikapnya sendiri sehingga tidak ada usaha untuk memperbaiki ke 

kondisi yang lebih baik. 
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d. Kemiskinan Struktural 

Kondisi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap 

sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya maupun politik 

seperti penguasaan lahan yang tidak merata, korupsi dan lain sebagainya. 

e. Kemiskinan Alamiah 

Kemiskinan yang terjadi karena kelangkaan sumber daya alam dan 

prasarana umum serta keadaan tanah yang tandus. 

f. Kemiskinan Buatan 

Kemiskinan yang terjadi lebih banyak diakibatkan oleh sistem 

modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat 

menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara 

merata. 

  Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi 

kebutuhan makan maupun non-makan. Todaro (2003) mengemukakan bahwa 

kemiskinan yang terjadi di negara–negara berkembang merupakan akibat dari 

interaksi antara 5 karakteristik berikut : 

a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang 

terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong 

lambat. 

b. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih 

rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada 

beberapa yang mengalami stagnasi. 

c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata. 
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d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di 

bawah tekanan kemiskinan absolut. 

e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, 

kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat 

kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju. 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan 

output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga 

aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, disini dapat dilihat adanya aspek 

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu 

yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada 

perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992). 

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output per kapita. 

Dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (PDB) 

dan sisi jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi dengan 

jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita harus dianalisis dengan 

cara melihat output total di satu pihak, dan jumlah penduduk dilain pihak. 

Aspek berikutnya dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu 

jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang 

kemudian diiuti dengan penurunan output per kapita bukan merupakan 

pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan 

output per kapita berada dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 5, 10 atau 20 

tahun bahkan bisa lebih lama. Apabila selama jangka waktu tersebut output per 
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kapita menunjukkan kecenderungan yang mengalami kenaikan maka dapat 

dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi. 

Sadono Sukirno (2011) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, 

seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan 

infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan 

pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar 

mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu 

digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. 

Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan 

proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini 

menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang 

Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang 

lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan 

aspek jumlah penduduk, dan jangka panjang menunjukkan kecenderungan 

perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern 

perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara 

sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan 

penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. 

Prof. Simon Kuznet, mendefiniskan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan 

dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012) 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). 
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Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

Dengan kata lain, perekenomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan 

riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, 

pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang 

berarti peningkatan Pendapatan Nasional/PN. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan 

pendapatan nasional riil atau PDB dalam jangka panjang yang menyebabkan 

kenaikan produksi barang dan jasa secara agregat sehingga kemakmuran 

masyarakat dapat meningkat. 

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pada dasarnya teori pertumbuhan ekonomi memiliki persamaan, namun 

terdapat perbedaan sudut pandang dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan alirannya. Berikut ini akan dipaparkan beberapa aliran dalam 

menjelaskan pertumbuhan ekonomi. 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah 

stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat 

teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan 

ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik 

menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi 

tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu 
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banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi 

karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka 

kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai 

tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini pendapatan 

pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut para 

ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi 

terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. 

Dalam uraian mengenai teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat 

bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk produk marginal adalah 

lebih tinggi daripada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila 

penduduk sudah semakin  banyak, hukum hasil tambahan yang semakin 

berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal 

akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional 

dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. 

(Sukirno, 2011) 

1) Adam Smith 

Adam Smith (1776) dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of the Nation” secara garis besar mengungkapkan 

bahwa perekonomian bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu 

negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: 

a) Sumber-sumber alam yang tersedia 

b) Sumber daya manusia (jumlah penduduk) 

c) Stok barang kapital yang ada 

Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam merupakan wadah 

yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Selama 

sumber-sumber tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan maka 

pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur 
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jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output 

masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, 

sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan 

(dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya, batas ketersediaan ini pula 

yang akan menjadi batas dari pertumbuhan suatu perekenomian. 

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah 

penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap 

mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Unsur berikutnya yaitu 

stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Adam Smith 

memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau 

akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Laju pertumbuhan 

output akan tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan 

ekonomi akan terus melaju hingga dibatasi oleh ketersediaan sumber daya 

alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil. 

Adam Smith juga berpendapat bahawa proses pertumbuhan akan 

terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan 

yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan 

meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan 

teknologi, meningkatka spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat. Pertumbuhan 

ekonomi suatu negara akan mulai mengalami perlambatan jika daya 

dukung alam dan keterampilan penduduk tidak mampu lagi mengimbangi 

aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung. 
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2) David Ricardo 

Menurut David Ricardo (1817), proses pertumbuhan ekonomi 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat sulit untuk diperluas, 

sebagai faktor produksi. 

b) Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja 

(penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah diatas atau 

dibawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat 

upah alamiah (natural wage) 

c) Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang 

diperlukan untuk menarik para invstor melakukan investasi 

meningkat 

d) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi 

e) Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi secara 

keseluruhan. 

Dengan terbatasnya tanah maka pertumbuhan penduduk akan 

menghasilkan produk marjinal (marginal product) yang semakin 

menurun yang lebih dikenal dengan Law of Diminishing Return. The 

Law of Diminishing Return berbunyi sebagai berikut: 

“Apabila salah satu input tetap, sedangkan input-input lain 

ditambah penggunaannya (variabel) maka tambahan input 

tersebut mula-mula naik, akan tetapi kemudian seterusnya 

menurun, apabila input variabel tersebut terus ditambah. 

Tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input 

adalah produk marjinal (marginal production) dari input variabel. 

Oleh sebab itu, input yang tetap adalah tanah dan input 

variabelnya adalah tenaga kerja dan kapital” 
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3) Thomas Robert Malthus 

Dalam pandangan ekonomi klasik mengenai perkembangan 

ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh gagasan dari T.R. 

Malthus tentang signifikansi masalah pertambahan penduduk terhadap 

perkembangan ekonomi. Menurut Malthus, populasi secara alamiah 

akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai 

makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami 

penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. 

Malthus mengungkapkan bahwa pertambahan penduduk hanya 

mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila 

perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli riil masyarakat 

secara menyeluruh. Dalam keadaan demikian maka akan terlaksana 

akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, 

sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. 

Kendala terhadap perkembangan tersebut diungkapkan dalam teorinya 

mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai 

(theory of underconsumption). 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 

Pendekatan Neo-Klasik muncul karena golongan ini tidak setuju 

dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam kehidupan 

sosial-ekonomi. Kritik utama ditujukan kepada praktek-praktek negara 

kesejahteraan (welfare state) yang telah begitu banyak 

mengalokasikan belanja pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan 

sosial. Golongan penganut aliran Neo-Klasik ini mengemukakan 

pemikiran agar sistem ekonomi suatu negara kembali ke sistem 

ekonomi kapitalis abad ke-19 dimana kebebasan individu berjalan 

sepenuhnya, dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan 
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ekonomi hendaklah seminimal mungkin. Mekanisme pasar yang akan 

menentukan optimalisasi alokasi sumber-sumber ekonomi, 

memecahkan kompleksitas permasalahan ekonomi dan menghadapi 

ketidakpastian karena fluktuasi ekonomi. Beberapa ahli ekonomi 

penganut pendekatan Neo-Klasik adalah sebagai berikut: 

a) Robert Sollow 

Model Sollow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi 

memberikan analitis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi 

modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi 

serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini 

memberikan jawaban atas pertanyaan  

Beberapa asumsi penting dari teori Robert Sollow adalah 

sebagai berikut : 

i. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan 

tekonologi) 

ii. Tingkat depresiasi dianggap konstan 

iii. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk 

barang modal 

iv. Tidak ada sektor pemerintah 

v. Tingkat pertambahan penduduk (tenaga kerja) juga dianggap 

konstan 

vi. Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi 

bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk 

= jumlah tenaga kerja. 
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b) Harrod-Domar 

Sir Roy Harrod dan Evsey Homar yang lebih dikenal dengan 

Harrod-Domar dikembangkan secara terpisah tetapi dalam periode 

yang bersamaan. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok 

barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana 

domestik untuk keperluan investasi berasal dari pendapatan nasional 

yang ditabung. 

Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam teori Harrod-

Domar ini yaitu sebagai berikut : 

i. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh 

ii. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional 

iii. Rasio modal-produksi (capital-output ratio) tetap nilainya 

iv. Perekonomian terdiri dari dua sektor 

c) Joseph Alois Schumpeter 

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi 

sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahawanan 

(entrepreneurship). Sebab, para pengusahalah yang mempunyai 

kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan 

baru dalam aktivitas produksi. Langkah-langkah pengapliakasian 

penemuan-penemuan baru dalam dunia usaha merupakan langkah 

inovasi. 

Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan suatu 

perekonomian akan semakin terbatas kemungkinan untuk 

mengadakan inovasi. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan 

tidak berkembang” atau “stationary state”. Dalam pandangan 

Shumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

pertumbuhan yang tinggi. Selain itu Schumpeter juga berpendapat 

bahwa kemajuan perekonomian kapitalis disebabkan diberinya 

keleluasaan untuk para entrepreneur. Sayangnya, keleluasaan 

tersebut memunculkan kecendurungan monopoli kekuatan pasar. 

Monopoli inilah yang memunculkan masalah-masalah ekonomi, 

terutama sosial politik, yang pada akhirnya dapat menghancurkan 

sistem kapitalis itu sendiri. 

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi Chrisanty P., Rosalina A.M. 

Koleangan dan Vekie A. Rumate (2017), pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

intervening memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, 

akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga diharapkan akan tercapai 

pemerataan pendapatan penduduk. 

2.3 Sektor Industri 

2.3.1 Pengertian Industri 

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan 

pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup 

semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan 

pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan 

yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan 

sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk 

kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (assembling). 

Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, 

industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri 

kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri 

adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang 
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mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 

2004). 

Industri dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu 

kelompok industri besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri 

sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, dan industri kecil memiliki tenaga kerja 

5-19 orang, dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1-4 orang (BPS, 

2000). Klasifikasi industri menurut tenaga kerja disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Industri menurut Banyaknya Tenaga Kerja 

No. Klasifikasi Industri Jumlah Tenaga Kerja (orang) 

1 Industri Besar 100 ke atas 

2 Industri Sedang 20 – 99 

3 Industri Kecil 5 – 19 

4 Industri Rumah Tangga 1 – 4 

Sumber: BPS, 2018 

 
1. Industri Besar Sedang 

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. 

Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang 

dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan 

menjadi Sembilan sub sektor. 

Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya 

tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan 

menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri 

sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengolompokan ini, industri besar 

sedang menghasilkan nilai tambah terbesar. 
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2. Industri Kecil dan Rumah Tangga 

Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah 

tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, 

melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. 

Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam 

pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena 

industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan 

usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil 

dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. 

Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga 

sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan 

tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. 

3. Industri Kecil dan Menengah 

Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/ 

tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju 

jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga 

dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manejemen juga lebih maju. 

Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu denga 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor 

industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya 

industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan 

tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan 

nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, 

perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran. 
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2.3.2 Hubungan Sektor Industri dengan Kemiskinan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Winardi (2017) pembangunan 

kawasan industri dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan rumah 

tangga. Selanjutnya, sektor industri padat modal merupakan sektor yang 

memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan 

dibandingankan dengan sektor industri padat karya atau industri yang berbasis 

pada sumber daya alam.  

2.4 Dana Perimbangan 

2.4.1 Pengertian Dana Perimbangan 

Kebijakan desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang bertumpu 

pada alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal sebagai 

dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 55 Tahun 2005) 

Pengalokasian dana perimbangan ini dituangkan dalam bentuk Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), 

baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam. Pada hakikatnya, dana 

perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiskal vertikal 

(ketimpangan antar tingkat pemerintahan) maupun horizontal (ketimpangan antar 

pemerintah daerah). Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang didesentralisasikan. Sementara 

itu dana transfer antar pemerintah daerah dimungkinkan untuk mengakomodasi 

masalah eksternalitas, kerjasama antardaerah, bantuan dari daerah surplus ke 

daerah lainnya, serta mengakomodasi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam 

provinsi.  
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Dengan adanya pemberian tanggung jawab dan wewenang dalam 

pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap 

agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

memperbaiki layanan terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah 

memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing. 

2.4.2 Pembagian Dana Perimbangan 

2.4.2.1 Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang 

menjadi pendapatan umum bagi penerimanya. DAU adalah bentuk transfer dalam 

rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fikal yang memberikan 

keleluasaan kepada daerah penerima untuk pengalokasiannya sesuai dengan 

prioritas daerah. Dengan sifatnya yang memberikan keleluasaan pengelolaan bagi 

pemerintah daerah, DAU pada umumnya juga digunakan sebagai instrumen 

utama pemerataan kemampuan fiskal antardaerah. 

DAU sendiri telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 berdasarkan 

pada Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan juga Pasal 1 

Ayat 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Daerah yang memiliki 

kemampuan keuangan yang rendah akan mendapatkan DAU yang relatif lebih 

besar dari daerah yang memilii kemampuan keuangan yang tinggi. 

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, besarnya DAU 

ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang 

ditetapkan dalam APBN. Kemudian, DAU yang diterima untuk daerah provinsi 

ditetapkan sebesar 10 persen, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota 

ditetapkan sebesar 90 persen dari total DAU. 
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2.4.2.2 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak 

DBH merupakan bentuk dana yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai 

dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan dari penerimaan 

Pemerintah Pusat. Penetapan DBH dibedakan atas penerimaan negara yang 

berasal dari pajak dan non-pajak. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang 

dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Sementara itu, sumber-sumber penerimaan bukan pajak yang dibagihaslkan 

adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan 

(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Alokasi DBH baik Pajak maupun Non-

Pajak diperuntukkan tidak hanya bagi daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan 

untuk wilayah lain yang bukan daerah penghasil.  

Salah satu alasan pajak ditetapkan sebagai pajak pusat dan bukan sebagai 

pajak daerah (DBH Pajak) adalah untuk menghindari tax competition yang 

mengarah pada persaingan yang tidak sehat, akibat dari basis pajak yang 

cenderung tertarik pada daerah dengan tingkat pajak yang rendah. Penetapan 

tingkat dan basis pajak secara nasional merupakan alternatif untuk menghindari 

kompetisi pajak antar daerah. 

Sementara itu untuk DBH Non-Pajak yaitu penerimaan bagi hasil pajak dari 

hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Konsep penerimaan SDA yang 

dimasukkan sebagai penerimaan non-pajak terkait dengan penerimaan yang 

bersifat royalti dari tingkat produksi. Sebagai bagian dari dana transfer yang 

merupakan bagian dari penerimaan daerah, DBH Pajak dan Non-Pajak memiliki 

tujuan spesifik yaitu mengurangi ketimpangan vertikal.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian dari 

PPh ditetapkan sebesar 20 persen dari penerimaannya yang terdiri dari 8 persen 

bagian untuk provinsi dan 12 persen bagian untuk kabupaten/kota. Pengalokasian 
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bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah 

kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang 

relevan dalam rangka pemerataan. 

Sementara itu, bagian dari penerimaan BPHTB berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 

20 persen merupakan bagian dari pemerintah pusat. Undang-Undang tersebut 

juga mengatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan sumber daya 

alam minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 

15 persen dan 30 persen. 

2.4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 

berperan sebagai motor penyelaras pembangunan nasional untuk mendukung 

program Nawacita terutama untuk pembangunan SDM, konektifitas, pariwisata 

dan kesehatan (Kemenkeu RI, 2018) 

Selain itu, DAK dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam 

mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakatdalam 

rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran 

prioritas nasional dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

dan lain-lain yang urusannya telah didesentralisasikan ke daerah. 

2.4.3 Hubungan Dana Perimbangan dengan Kemiskinan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arie Ismail dan Abdul Hakim 

(2014), dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan 

namun memiliki arah yang berbeda untuk setiap jenis dana perimbangannya. DBH 

Pajak dan Bukan Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang 
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berarti bahwa setiap kenaikan porsi DBH maka dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hasil yang sama juga didapat dari DAU yang memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, untuk DAK memiliki pengaruh 

positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap kenaikan porsi DAK yang diterima 

maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan. 

2.5 Pendapatan Asli Daerah 

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian 

sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri 

sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Simanjuntak (2005), PAD 

mencerminkan local taxing power yang “cukup” sebagai necessary condition bagi 

terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup 

dominan untuk mendanai daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD menurut Pasal 3 UU 

No.33 Tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi.  

2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

2.5.2.1 Pajak Daerah 

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa 

timbal balik secara langsung namun dapat ditunjukkan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran yang bersifat umum atau berdampak 
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luas terhadap pembangunan perekonomian. Menurut Mardiasmo 

(2011), pajak daerah  adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, untuk selanjutnya digunakan dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. 

Pajak daerah memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam, 

diantaranya adalah 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Air Tanah; 9) Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 10) Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan.  

2.5.2.2 Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah 

menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

Menurut Saragih (2003), retribusi daerah adalah pungutan yang 

dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
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yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi 

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke 

dalam 3 golongan retribusi, yaitu: 

1. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingandan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan 

2. Retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan 

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan 

2.5.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan 

dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah 

untuk kemudian diserahkan ke kas daerah. Oleh karena itu sifat dari 

BUMD adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan 

penghasilan daerah, memberi jasa, penyelenggaraan kemanfaatan 

umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. 

Menurut Halim (2004), hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
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penerimaan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

mengklasifikasikan beberapa jenis pendapatan ini, yaitu: 1) bagian laba 

perusahaan milik daerah; 2) bagian laba lembaga keuangan bank; 3) 

bagian lembaga keuangan non-bank; 4) bagian laba atas penyertaan 

modal/investasi. 

2.5.2.4 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan-pendapatan lain 

yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang 

sah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang menghasilkan dengan bertujuan untuk menunjang, 

melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah 

suatu bidang tertentu. 

2.5.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kemiskinan 

Marianus Manek dan Rudy Badrudin (2016) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

pendapatan asli daerah, dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, 

sehingga tujuan dari desentralisasi fiskal dapat terwujud dikarenakan daerah dapat 

memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk keperluan pembangunan atau 

pemerataan perekonomian yang terdapat di wilayahnya.  

2.6 Teori Pusat Pertumbuhan 

Teori pusat pertumbuhan dipelopori oleh Perroux (1950) yang menyatakan 

bahwa berdasarkan fakta dasar perkembangan keruangan, pertumbuhan tidak 

terjadi disembarang tempat dan tidak terjadi serentak. Pertumbuhan tersebut 

timbul pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang 

berubah-ubah dan menyebar dengan efek yang beraneka ragam terhadap 
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keseluruhan perekonomian. Kutub ini dicirikan dengan adanya industri kunci 

sebagai penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah yang akan 

mempengaruhi perkembangan industri lain yang mempunyai keterkaitan erat 

dengan industri kunci tersebut. 

 Menurut pandangan Perroux, daerah yang perkembangannya cukup pesat 

didukung oleh keberadaan perusahaan-perusahaan yang menguasai kunci 

perekonomian. Kutub pertumbuhan adalah suatu konsentrasi industri atau 

kegiatan ekonomi pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling berkaitan 

melalui hubungan input-output dengan industri utama, sehingga dalam proses 

pembangunannya akan timbul suatu industri unggulan yang tumbuh cepat 

sehingga akan menarik industri lain yang memiliki keterkaitan kuat. 

 Perroux juga berpandang bahwa terdapat elemen yang sangat 

menentukan dalam konsep pertumbuhan, yaitu industri pendorong sebagai titik 

awal dan elemen penting untuk pembangunan selanjutnya. Terdapat tiga ciri dasar 

industri pendorong tersebut, yaitu: 

1. Industri pendorong harus relatif besar kapasitasnya agar mempunyai pengaruh 

kuat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

2. Industri pendorong harus meruakan sektor yang dapat berkembang dengan 

cepat 

3. Jumlah dan intensitas hubungannya dengan sektor-sektor lainnya harus 

penting sehingga besarnya pengaruh yang ditimbulkan dapat diterapkan 

kepada unit-unit ekonomi lainnya 

Menurut Hansen (1972), ciri-ciri kutub pertumbuhan yaitu : 1) terdapat 

keterkaitan internal antar industri secara teknik dan ekonomi; 2) terdapat pengaruh 

multiplier dan 3) terdapat konsentrasi geografis. Di sekitar kutub pertumbuhan, 

industri kunci dan kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan industri tersebut 
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mempunyai pertumbuhan yang lebih pesat daripada di lokasi lainnya, kemudian 

selanjutnya manfaat dari kutub pertumbuhan tersebut akan menyebar ke seluruh 

pelosok wilayah (Adisasmita, 2008).  

 Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana sebuah wilayah dapat 

berkembang dalam kerangka pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Myrdal dalam 

teori sebab-akibat kumulatif. Menurut Myrdal, bahwa sebuah pusat pertumbuhan 

yang berupa konsentrasi inudstri akan membawa dampak domestik serta dampak 

eksternalitas atau dampak horizontal dan vertikal. Dampak horizontal sebuah 

industri adalah segala hal yang berkaitan dengan keberadaan aktifitas akibat 

lanjutan dari bertambahnya tenaga kerja yang dikarenakan adanya industrialisasi. 

Sedangkan dampak vertikal adalah akibat lanjutan dalam struktur industri dengan 

munculnya mata rantai industri yang lebih luas dari keberadaan industri utama 

yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya dampak vertikal dan horizontal 

lain sehingga terjadi akumulasi pada wilayah dimana pertama kali dibangun 

industri tersebut (Gore, 1984). 

 Menurut Capello (2007) bahwa terdapat 3 jenis dampak dari 

perkembangan kutub/pusat pertumbuhan, yaitu: 

1. Dampak Positif (spread effects) yaitu dampak perkembangan wilayah inti 

yang menguntungkan wilayah sekitarnya 

2. Dampak Negatif (backwash effects) yaitu dampak perkembangan wilayah 

inti yang merugikan wilayah sekitarnya 

3. Dampak Seimbang (net spillover effects) yaitu dampak perkembangan 

wilayah inti yang dalam jangka pendek akan menyerap sumber daya 

wilayah sekitarnya, namun dalam jangka panjang memberikan keuntungan 

pada wilayah tersebut 

Menurut Susantono (2013), suatu industri memilih sebuah wilayah dengan 

pertimbangan efisiensi, kemudian dalam perkembangannya tidak terjadi keadaan 
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dimana pusat pertumbuhan menjadi penopang pertumbuhan bagi wilayah 

sekitarnya, namun yang terjadi adalah arus urbanisasi yang semakin cepat. Selain 

itu, konsep pusat pertumbuhan yang menimbulkan aglomerasi ekonomi tidak 

selamanya memberikan keuntungan karena penduduk perkotaan akan semakin 

bertambah sehingga memunculkan masalah baru yaitu kemacetan, 

pengangguran, hingga masalah kriminalitas. 

Strategi kutub/pusat pertumbuhan pada akhirnya akan membawa dampak 

terjadinya disparitas wilayah kemiskinan. Sebagaimana menurut Myrdal (1976) 

dalam Susantono (2013) bahwa daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal 

karena sumber daya yang dimiliki diserap oleh wilayah perkotaan, sedangkan 

wilayah perkotaan akan semakin menambah daya tarik para penduduk daerah 

tertinggal. Sehingga yang terjadi adalah peluang perkembangan perekonomian 

hanya akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang tingkat kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, industri, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah telah dilakukan 

oleh sejumlah peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Lokasi Periode Metode Variabel Hasil 

1. I Putu Barat Panji 
dan I Gusti Bagus 
Indrajaya (2016) 
 
 
 

Pengaruh Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi dan 
Tingkat Kemiskinan 
di Provinsi Bali 

Kabupaten/ Kota 
di Provinsi Bali 
 
 

 

2008-2013 Analisis Jalur 
Path (Path 
Analysis) 

Tingkat 
Kemiskinan, 
Dana Alokasi 
Umum, Dana 
Alokasi 
Khusus, 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

1. DAU berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 

2. DAK tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 

3. DAU tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Tingkat 
Kemiskinan 

4. DAK tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Tingkat 
Kemiskinan 

2. Denni Setiawan 
Jayadi dan Aloysius 
Gunadi Bata (2016) 

Peran Pertumbuhan 
Ekonomi dalam 
Menurunkan 
Kemiskinan di 
Tingkat Provinsi di 
Indonesia 

33 Provinsi di 
Indonesia 

2004-2012 Regresi Data 
Panel dan Uji 
Statistik 

Jumlah 
Penduduk 
Miskin, PDRB 
Sektoral 

1. Sektor Industri tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap Kemiskinan 

2. Sektor Pertambangan 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
Kemiskinan 

3. Asep Suryahadi, 
Daniel Suryadarma 
dan Sudarno 
Sumarto (2009) 

The Effects of 
Location and 
Sectoral 
Components of 
Economic Growth 
on Poverty 

33 Provinsi di 
Indonesia 

1984-2002 Regresi Data 
Panel 

Tingkat 
Kemiskinan, 
PDRB Sektoral 
dan Lokasi 

1. Pertumbuhan Sektor 
Pertanian di daerah 
pedesaan berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap Tingkat 
Kemiskinan 

2. Pertumbuhan Sektor 
Industri di wilayah 
pedesaan maupun 
perkotaan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap Tingkat 
Kemiskinan  

4. Arie Ismail dan 
Abdul Hakim (2014) 

Peran Dana 
Perimbangan 
Terhadap 

9 Kabupaten/  
Kota di Provinsi 
Bali 

2006-2011 Regresi Data 
Panel 
dengan 

Tingkat 
Kemiskinan, 
DBH, DAU, 

1. Dana Bagi Hasil 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Tingkat 
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Kemiskinan di 
Provinsi Bali 

metode fixed 
effect 

DAK, Jumlah 
Penduduk, 
Tingkat 
Pendidikan, 
Fasilitas 
Kesehatan 

Kemiskinan 
2. Dana Alokasi Umum 

berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Tingkat 
Kemiskinan 

3. Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Tingkat 
Kemiskinan 

5. Dewi Chrisanty P., 
Rosalina A.M. 
Koleangan dan 
Vekie A. Rumate 
(2017) 

Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi serta 
Dampaknya 
Terhadap 
Kemiskinan 

Kota Bitung, 
Sulawesi Utara 

2004-2015 Analisis Jalur 
Path (Path 
Analysis) 

Tingkat 
Kemiskinan, 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana 
Perimbangan 

1. Pendapatan Asli Daerah 
memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

2. Dana Perimbangan 
memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

3. Pertumbuhan ekonomi 
memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

6. Marianus Manek 
dan Rudy Badrudin 
(2016) 

Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi dan 
Kemiskinan di 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur 

21 kabupaten/ 
kota di Provinsi 
Nusa Tenggara 
Timur 

2007-2016 Analisis SEM 
berbasis 
varians 
(WarpPLS) 

Tingkat 
Kemiskinan, 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana 
Perimbangan 

1. PAD berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

2. Dana Perimbangan 
berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

3. Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

7. Winardi (2017) Dampak 
Pembangunan 
Kawasan Industri 
Terhadap Output, 
Penyerapan 
Tenaga Kerja, 
Distribusi 

Provinsi Jawa 
Barat 

2010-2014 Analisis 
Social 
Accounting 
Matrix (SAM) 
(Analisis 
Efek 
Pengganda, 

Kawasan 
Industri, 
Penyerapan 
Tenaga Kerja, 
Pendapatan 
Rumah 
Tangga, 

Kebijakan pembangunan 
kawasan industri berupa 
stimulus ekonomi melalui 
peningkatan investasi 
berdampak pada: 

1. Peningkatan output 
2. Peningkatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Pendapatan dan 
Kemiskinan Rumah 
Tangga di Provinsi 
Jawa Barat 

Analisis 
Keterkaitan, 
Analisis Jalur 
Struktural 
dan Analisis 
Simulasi 
Sebijakan) 

Tingkat 
Kemiskinan, 
Pendapatan 
Sektor-Sektor 
Produksi Lain 

penyerapan tenaga 
kerja 

3. Peningkatan 
pendapatan 

4. Pengurangan tingkat 
kemiskinan rumah 
tangga 

Sektor industri padat modal 
merupakan sektor yang 
memberikan dampak yang 
lebih besar dibandingkan 
dengan sektor industri padat 
karya dan industri berbasis 
sumber daya alam 

8. Aria Bhaswara 
Mohammad 
Bintang dan Nenik 
Woyanti (2018) 

Pengaruh PDRB, 
Pendidikan, 
Kesehatan dan 
Pengangguran 
Terhadap Tingkat 
Kemiskinan di Jawa 
Tengah 

35 kabupaten/ 
kota di Provinsi 
Jawa Tengah 

2011-2015 Data Cross 
Section 
dengan 
metode 
Fixed Effect 
Model (FEM) 

Tingkat 
Kemiskinan, 
PDRB, 
Pendidikan, 
Kesehatan dan 
Pengangguran 

1. Pertumbuhan PDRB 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan 

2. Tingkat rata-rata lama 
sekolah dan tingkat 
harapan hidup 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan 

3. Tingkat pengangguran 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik 

terwujud dari kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di kawasan 

Gerbangkertosusila dengan menggunakan tiga variabel bebas, yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli 

Daerah. 

 Kerangka pemikiran model penelitian dan hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini digambarkan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang di proxy 

dengan PDRB masing-masing kabupaten/kota, kontribusi sektor industri, dana 

perimbangan, dan pendapatan asli daerah baik secara individu maupun bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan yang di proxy 

menggunakan persentase penduduk miskin. 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

 Arikunto (2010) mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan 

jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam 

penelitiannya. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila 

2. Kontribusi Sektor Industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila 

3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila 

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang tepat harus digunakan agar peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil 

dan ditempuh serta gambaran mengeai permasalahan penelitian. Pendekatan 

penelitian yang berdasarkan sifat datanya, antara lain pendekatan penelitian 

kuantitatif dimana data yang dikumpulkan bersifat angka-angka statistik. 

Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilaukan secara random dan 

pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian wawancara dan 

kuisioner. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang 

telah ditentukan. 

Penelitian kuantitatif juga menyajikan prosedur yang spesifik, literatur yang 

lengkap dan hipotesis yang dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan pemaparan 

masalah dan teori yang sudah dijelaskan, maka peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Lebih lanjut menurut Danim (2002), penelitian kuantitatif merupakan studi 

yang diposisikan sebagai bebas nilai (value free). Dengan kata lain, penelitian 

kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu 

diperoleh antara lain melalui penggunaan insrumen yang telah diuji validitas dan 
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reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatf mereduksi sedemikian 

rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan 

nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu, penelitian 

kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data menurut Arikunto (2005) adalah benda, hal atau orang tempat 

peneliti, mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa, secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang 

disingkat dengan 3P, yaitu: 

a. Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang 

sedang diteliti. 

b. Paper (kertas) adalah berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, 

pedoman, surat keputusan (SK), dan sebagainya. 

c. Place (tempat) yaitu sumber data keadaan di tempat berlangsungnya 

suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data 

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan 

metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang tidak digunakan 

semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Pada 

penelitian kuantitatif dikenal beberapa metode, antara lain angket, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2008). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak 

lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu 

penggabungan dari data silang tempat (cross section) dan data deret waktu (time 

series) dari tahun 2012-2017. 
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Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tingkat Kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Kawasan 

Gerbangkertosusila pada periode tahun 2012-2017 

2. PDRB ADHK 2010 kabupaten/kota di Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 

2012-2017 

3. Kontribusi Sektor Industri masing-masing kabupaten/kota di Kawasan 

Gerbangkertosusila pada tahun 2012-2017 

4. Dana Perimbangan yang diterima masing-masing kabupaten/kota di Kawasan 

Gerbangkertosusila pada periode tahun 2012-2017 

5. Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/kota di Kawasan 

Gerbangkertosusila pada periode tahun 2012-2017 

Data-data di atas diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS 

Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila dan Situs Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkakan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini 

menggunakan lima variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan 

empat variabel independen, yaitu sebagai berikut. 

A. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat 

karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini menempatkan Tingkat 

Kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertosuila sebagai 

variabel dependen. Tingkat Kemiskinan dalam penelitian ini adalah persentase 

penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam 
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penelitian ini dalam bentuk persentase yang diambil dari BPS Provinsi Jawa Timur 

dan dari BPS masing-masing kabupaten/kota di Kawasan Gerbangkertosusila 

pada tahun 2012-2017. 

B. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini 

menetapkan tiga variabel independen (bebas), yaitu sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pada penelitian ini menempatkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 

masing-masing kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertosusila sebagai variabel 

dependen. PDRB ini digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi 

masing-masing kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertosusila. 

2. Kontribusi Sektor Industri 

 Kontribusi Sektor Industri dalam penelitian ini diperoleh dari kontribusi 

PDRB sektor industri masing-masing kabupaten/kota yang telah dibagi dengan 

total PDRB seluruh sektor dalam periode tahun 2012-2017. 

3. Dana Perimbangan 

 Dana perimbangan dalam penelitian ini terdiri dari Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data dana 

perimbangan diperoleh dari laporan realisasi anggaran tiap kabupaten/kota 

periode 2012-2017 

4. Pendapatan Asli Daerah 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini didapat dari laporan 

realisasi anggaran yang diperoleh dari publikasi direktorat jenderal perimbangan 

keuangan periode tahun 2012-2017 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel (pooled 

data) merupakan data yang mengkombinasikan antara data deret waktu (time 

series) dan data kerat lintang (cross section). Data deret waktu (time series) adalah 

data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, 

misalnya selama sembilan tahun. Sedangkan data kerat lintang (cross section) 

adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, 

misalnya dalam satu tahun. Dalam data panel, observasi dilakukan pada 

beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan 

menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut. 

Yi = β0 + β1 Xi + εi ; i = 1, 2, 3,...,N 

di mana N adalah banyaknya data cross section. Sedangkan persamaan model 

dengan time series dapat ditulis sebagai berikut. 

Yt = β0 + β1 Xt + εt ; t = 1, 2, 3,...,T 

di mana T adalah banyaknya data time series. Sehingga persamaan data panel 

merupakan pengkombinasian dari persamaan cross section dan time series dapat 

ditulis sebagai berikut. 

Yit = β0 + β1 Xit + εit ; i = 1, 2, 3,...,N ; t = 1, 2, 3,...,T 

di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah 

banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya 

data panel. 
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Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam 

sebuah model, sebagai berikut. 

POVit = β0 + β1 PDRBit + β2 INDit + β3 TRFit + β4 PAD + εit 

Keterangan: 

POV   = Tingkat Kemiskinan 

PDRB   = Produk Domestik Regional Bruto 

IND   = Kontribusi Sektor Industri 

TRF   = Dana Perimbangan 

PAD   = Pendapatan Asli Daerah 

ε   = Error Term 

Beberapa kelebihan data panel menurut Gujarati (2013), antara lain: 

1. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit 

secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek. 

2. Penggabungan observasi time series dan cross section memberikan lebih banyak 

informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak 

degree of freedom dan lebih efisien. 

3. Dengan mempelajari observasi cross section berulang-ulang, data panel sangat 

cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. 

4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara 

sederhana tidak bisa dilihat pada data time series murni atau cross section murni. 

Model yang dapat digunakan dalam regresi data panel ada empat model, 

antara lain: model OLS pooled, model fixed effects least square dummy variabel 

(LSDV), model fixed effects within-group dan model random effect (Gujarati, 2013). 

Pemilihan model yang akan dipakai dalam penelitian diseleksi dengan uji 
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spesifikasi model yang terdiri atas dua uji spesifikasi, yaitu efek tetap (fixed effects) 

atau efek random (random effect). 

a. Uji Spesifikasi Model 

 Sebelum dilakukan analisis data panel, ada tahapan yang dilakukan terlebih 

dahulu yaitu pemilihan model estimasi. Menurut Baltagi (2013) terdapat tiga 

pendekatan metode yang akan digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu 

common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Untuk 

menentukan model estimasi yang tepat, pertama yang harus dilakukan adalah 

menentukan uji spesifikasi model berdasarkan penentuan metode estimasi yang 

dipilih. Uji spesifikasi model dilakukan sebagai berikut: 

1). Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow 

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang 

akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau 

model common effect yang sebaiknya dipakai. 

H0 : Common Effect 

Ha : Fixed Effect 

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih 

dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, apabila 

probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai 

adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka perlu 

dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya 

memakai fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM). 
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2). Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, 

yaitu fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM). Pada fixed effect 

model (FEM), setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi 

intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan 

time-invariant. Sedangkan pada random effect model (REM), intersep (bersama) 

mewakilkan nilai rata- rata dari semua intersep (cross section) dan komponen 

mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tesebut 

(Gujarati, 2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut: 

H0 : Random Effect Model 

Ha : Fixed Effect Model 

Jika H0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai fixed effect model 

(FEM). Karena random effect model (REM) kemungkinan terkorelasi dengan satu 

atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang 

sebaiknya dipakai adalah random effect model (REM). 

b. Uji Asumsi Klasik 

 Setelah mendapatkan model terbaik, kemudian dilakukan uji asumsi klasik 

agar mendapatkan hasil yang memiliki sifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator) (Gujarati dan Porter 2015, 92) 

1). Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai 

residualnya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan 

Jarque-Bera Test di mana variabel tersebut dikatakan berdistribusi normal apabila 

memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. 
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2). Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel tidak ortugal. Variabel tidak ortugal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Menurut 

Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka 

dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. 

Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

3). Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini 

disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. 

Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan me-regress model dengan log 

residu kuadrat sebagai variabel terikat. 

H0 : Homoskedastis 

Ha : Heteroskedastis 

Apabila probabilitas dari masing-masing variabel bebas > 0,05 maka terjadi 

penerimaan terhadap H0. Sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model 

tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis. 
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4). Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (untuk data times series) 

atau ruang (data cross-section). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang 

sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji Durbin-

Watson (DW). Kriteria dari uji DW sabagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria 

Ada autokorelasi positif Tolak 0 <d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl < d < du 

Ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4-du < d < 4dl 

Tidak ada autokorelasi Jangan tolak du < d < 4-du 

Sumber: Damodar Gujarati, Basic Econometrics 

c. Uji Signifikansi 

1). Uji Signifikansi Parameter Individus (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen apakah 

masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Pengujian menggunakan level of significant (α) 0,05. Apabila 

thitung > ttabel maka Ho ditolak yang berarti variabel independen yang diuji 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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2). Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F 

dilakukan menggunakan alat analisis yaitu ANOVA dengan kriteria pengujian 

menggunakan level of significant (α) 0,05. Apabila Fhitung > 0,05 berarti terdapat 

pengaruh secara simultan dan apabila Fhitung > Ftabel berarti dapat disimpulakan 

bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam 

penelitian. 

3). Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) atau goodness of fit merupakan nilai yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan 

variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi (R2) mengandung kelemahan 

mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengguanakan 

koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2). Nilai adjusted R2 berkisar 

antara nol sampai satu. Apabila nilai adjusted R2 makin mendekati satu, maka 

makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

studi ini ingin melihat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor 

industri, pendapatan asli daerah, dan dana transfer terhadap tingkat kemiskinan 

kota dan kabupaten di kawasan Gerbangkertosusila pada rentang tahun 2012-

2017. Langkah untuk mencari jawaban atas hubungan tersebut ditempuh melalui 

metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dan diolah menggunakan Eviews 10. Selanjutnya terhadap hasil 

data terhadap hasil data penelitian ini dilakukan interpretasi untuk mendapatkan 

kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. 

4.1 Gambaran Wilayah Penelitian 

Kawasan Gerbangkertosusila (GKS) yang terdapat di Provinsi Jawa Timur 

adalah kawasan ekonomi terbesar kedua di Indonesia, setelah Jabodetabek. 

Secara administratif cakupan kawasan Gerbangkertosusila terdiri dari 5 kabupaten 

yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Lamongan dan 2 kota yaitu Kota Surabaya dan Kota 

Mojokerto. Kawasan ini ditetapkan dalam PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional. Inti dari konsep kawasan tersebut adalah 

pembangunan pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata. 
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Secara administratif, kawasan Gerbangkertosusila memiliki batas-batas 

sebagai berikut: 

 Sebelah Utara  : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Sampang dan Selat Madura 

 Sebelah Barat  : Kab. Jombang, Pasuruan dan Malang 

 Sebelah Timur  : Kab. Tuban dan Kab. Bojonegoro 

Gambar 4.1 Peta Kawasan Gerbangkertosusila 

Sumber: JICA Team (2012) 

Dari 7 wilayah kabupaten dan kota yang tercakup dalam kawasan 

Gerbangkertosusila, terdapat 5 wilayah yang kegiatan perekonomiannya 

berkonentrasi pada sektor industri, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Konsentrasi kegiatan 

sektor industri di wilayah tersebut terutama terjadi di Kabupaten Gresik dan Kota 

Surabaya. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur di kedua wilayah 

ini sangat menunjang untuk kegiatan industri. Sebagai contoh, di Kota Surabaya 
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terdapat pelabuhan internasional yang termasuk sebagai salah satu yang terbesar 

di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Masing-Masing Kabupaten/Kota di 
Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2016 

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah 

 
Dilihat dari jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota, Kota 

Surabaya menduduk peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 

2,8 juta penduduk. Namun, jumlah penduduk sebanyak itu tidak diimbangi dengan 

luas wilayah Kota Surabaya yang menduduki peringkat ke-2 terendah 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini 

dapat disebabkan karena Kota Surabaya menjadi pusat perekonomian di kawasan 

Gerbangkertosusila, bahkan Provinsi Jawa Timur. Sehingga, masyarakat tertarik 

untuk menetap di Kota Surabaya. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten 

Lamongan yang memiliki wilayah paling luas yaitu sebesar 1.782,05 km2 dengan 

jumlah penduduk sebanyak 1.188.193 penduduk. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai gambaran umum wilayah penelitian 

kawasan Gerbangkertosusila yang mencakup tentang kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana transfer. 

 

 

No Wilayah Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km2) 

1. Kabupaten Gresik 1.270.702 1.191,25 

2. Kabupaten Bangkalan 962.773 1.001,44 

3. Kabupaten Mojokerto 1.090.075 717,83 

4. Kota Mojokerto 126.404 16,47 

5. Kota Surabaya 2.862.406 350,54 

6. Kabupaten Sidoarjo 2.150.482 694,38 

7. Kabupaten Lamongan 1.188.193 1.782,05 

Total 9.657.035 5.753,96 

Provinsi Jawa Timur 39.075.152 47.799,75 
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4.1.1 Tingkat Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila  

Kemiskinan adalah keadaan di mana pendapatan tidak dapat mencukupi 

kebutuhan harian. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi setiap 

negara, terutama negara berkembang. Kemiskinan mendorong rendahnya laju 

pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kualitas hidup masyarakat karena tidak 

mampu menunjang kebutuhan pokoknya. Penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-

pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, 

transportasi, dan lainnya. 

Di Indonesia angka kemiskinan masih terbilang sangat tinggi, meskipun 

Badan Pusat Statistik setiap tahunnya merilis data yang menyatakan penurunan 

angka penduduk miskin di Indonesia, namun bukan berarti Indonesia mengalami 

perbaikan secara signifikan karena penurunan angka kemiskinan tersebut. 

Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, potensi untuk kembali miskin tetap 

besar, apalagi memasuki zaman global yang menuntut seseorang untuk bersaing 

dengan kemampuan intelektual, yang tidak hanya berat tapi juga mahal. 

Beberapa waktu yang lalu Badan Pusat Statistik resmi mengumumkan 

angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Indonesia menurun. Tercatat 

penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 580.000 jiwa pada Maret 2016. 

Hal tersebut menuai pujian dari Bank Dunia, karena meskipun perekonomian 

Indonesia masih lesu, namun angka kemiskinannya dapat berkurang.  
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Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin di Kawasan GKS Tahun 2012-
2017 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 
 

Selama periode tahun 2012-2017, persentase penduduk miskin di masing-

masing wilayah kabupaten/kota di Gerbangkertosusila menunjukkan penurunan. 

Namun, Grafik 4.1 juga menunjukkan bahwa di kawasan GKS masih terdapat 

ketimpangan antara daerah yang menjadi pusat perekenomian yaitu Kota 

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto dibandingkan dengan 

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dapat menjelaskan 

bahwa masih kurang meratanya pembangunan antar wilayah di 

Gerbangkertosusila.  

Data yang di rilis oleh BPS (2017) menunjukkan Kabupaten Bangkalan 

menempati urutan pertama dengan jumlah presentase kemiskinan tertinggi di 

kawasan Gerbangkertosusila, yaitu sebesar 21.32 persen dari total jumlah 

penduduknya. Menurut data BPS (2017), sektor pertambangan dan penggalian 

yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bangkalan. Namun 

sektor ini bukanlah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja karena pekerjaan 

dilakukan oleh mesin dan teknologi yang canggih. 
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Sedangkan daerah yang memiliki jumlah persentase kemiskinan terendah 

adalah Kota Surabaya sebesar 5,39 persen dari total jumlah penduduknya yang 

menyentuh 2,8 juta penduduk. Kemudian diikuti Kota Mojokerto dan Kabupaten 

Sidoarjo masing-masing sebesar 5,73 persen dan 6,23 persen. Pada kota dan 

kabupaten tersebut didominasi oleh sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga 

kerja salah satunya adalah sektor industri pengolahan. Sehingga persentase di 

ketiga wilayah tersebut cukup rendah dibandingkan daerah lain di kawasan GKS. 

Ditinjau secara daerah kota dan desa, selama periode Maret - September 

2017 penurunan persentase penduduk miskin terjadi di perkotaan (turun 0,74 poin 

persen) dan di perdesaan (turun 0,24 poin persen). 

Tabel 4.2 Rata-Rata Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut 
Daerah Tahun 2013-2017 

Daerah/Tahun 
Rata-Rata Jumlah 
Penduduk Miskin 

(RIbu Jiwa) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 

Perkotaan  

2013 266.690 14.39 

2014 276.395 13.88 

2015 289.092 13.95 

2016 305.061 13.61 

2017 317.458 13.29 

Pedesaan  

2013 331.373 6.57 

2014 348.496 6.36 

2015 369.613 6.40 

2016 386.290 6.28 

2017 411.104 6.27 

Total  

2013 273.758 12.73 

2014 289.945 12.28 

2015 305.171 12.34 

2016 321.761 12.05 

2017 342.092 11.77 

  Sumber: BPS Jawa Timur, 2017  
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Data tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur menunjukkan disparitas atau perbedaan jarak yang signifikan 

untuk persentase penduduk miskin di kota dengan di desa. Hal ini disebabkan 

karena tingkat jumlah penduduk di kota yang semakin padat dengan tidak 

diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan atau lahan usaha yang membuat 

masyarakat dapat bergerak sehingga cenderung menjadi ketimpangan masalah 

sosial dan menyebabkan penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-

lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan 

yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi 

konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan 

untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan lingkungan dan terjadilah kemiskinan. Sedangkan 

di desa lahan masih dapat banyak dijumpai dan dapat dimanfaatkan sehingga 

kemiskinan bisa diminimalisir daripada di kota meskipun tidak menutup 

kemungkinan tingkat kemiskinan tetaplah ada meskipun persentasenya setiap 

tahun masih di bawah 10% jauh lebih rendah dibandingkan tingkat keomiskinan di 

Kota.  

Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 hal ini 

terjadi akibat pengaruh kenaikan harga (inflasi) yang cukup tinggi terutama harga 

kelompok komoditas pangan dan kelompok energi (bahan bakar, minyak, listrik 

dan gas). Kenaikan harga ini mendorong kenaikan harga barang dan jasa 

sehingga penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada 

disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Oleh 

sebab itu, garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 

2015 menjadi meningkat. Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik merilis 

pernyataan bahwa separuh penduduk Pulau Jawa tergolong miskin. Berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

adalah urutan Provinsi yang menyumbang angka kemiskinan tertinggi 

berdasarkan data BPS Jawa Timur yang di lansir oleh JatimTimes, Malang.  

Faktor penyebab kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila antara lain 

disebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain: tingkat partisipasi pendidikan 

yang masih rendah, indeks pembangunan manusia yang rendah, kurangnya 

lapangan pekerjaan yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat, perhatian pemerintah yang kurang,dan 

distribusi yang tidak merata, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, 

sosial dan budaya, serta faktor lain yang memperngaruhi.  

Fenomena ini dapat ditemukan dengan mudah hampir di setiap sudut 

wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Maka sesuai tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 

2015 namun secara keseluruhan dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan 

cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017. 

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila  

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang 

diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari 

pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku 

maupun berdasarkan atas harga konstan. Pertumbuhan ekonomi hingga kini 

masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun 

jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan 

salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan 

ekonomi. 

Gambaran umum kondisi ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila dapat 

dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari indikator 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data fundamental 
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makroekonomi, pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di 

kawasan Gerbangkertosusila didorong oleh tiga sektor utama, antara lain: 

pertanian, industri manufaktur serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 

Kawasan Gerbangkertosusila memiliki total PDRB yang cukup tinggi untuk 

perekonomian di Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur mencatat pada tahun 

2017 total PDRB di GKS menyumbang sebanyak 45,86 persen. Persentase 

sebanyak itu hanya disumbang oleh 7 kabupaten/kota dari total 38 kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Gerbangkertosusila 

merupakan kawasan yang strategis dan perlu dimaksimalkan lagi potensi-potensi 

yang masih belum dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya di 

Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila 
(dalam persen) 

No Wilayah 
Tahun 

2015 2016 2017 

1. Kabupaten Gresik 6,58 5,50 5,85 

2. Kabupaten Bangkalan 0,22 0,64 0,57 

3. Kabupaten Mojokerto 5,65 5,41 5,82 

4. Kota Mojokerto 5,74 5,77 5,66 

5. Kota Surabaya 5,97 6,00 6,13 

6. Kabupaten Sidoarjo 5,24 5,51 5,28 

7. Kabupaten Lamongan 5,77 5,86 5,52 

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah 

Pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota memiliki nilai 

yang cenderung stabil pada kisaran  5-6 persen. Hanya Kabupaten Bangkalan 

yang tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah dalam rentang waktu 

2015-2017 yaitu dibawah 1 persen. Kabupaten Bangkalan masih memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang rendah dikarenakan mungkin masih kurang diminati 

oleh para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menjadi tempat 
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menanamkan modal. Hal ini dapat menjadi dasar untuk segera meningkatkan 

pembangunan di Kabupaten Bangkalan agar terciptanya pemerataan 

pembangunan yang tidak hanya terpusat di Kota Surabaya saja.  

Provinsi Jawa Timur, dimana tempat berada kawasan Gerbangkertosusila 

merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dengan PDB per-kapita 

sebesar Rp 16,7 juta (nominal) di tahun 2008. Provinsi ini ditempati oleh 16 persen 

penduduk Indonesia dan hampir 50 persen penduduknya tinggal di wilayah 

perkotaan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,2 persen 

antara tahun 2001 dan 2009, setara dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 

nasional. Jawa Timur menyumbang sekitar 15 persen dari keseluruhan 

perekonomian Indonesia, terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang merupakan 

ibukota negara. Perekonomian provinsi ini secara garis besar bergantung pada 

sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian, yang menyumbangkan 74 persen 

dari perekonomian Jawa Timur. 

Tabel 4.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 

No 
Kategori 

PDRB 

Wilayah 

Kab. 
Gresik 

Kab. 
Bangkala

n 

Kab. 
Mojok
erto 

Kota 
Mojokert

o 

Kota 
Surabaya 

Kab. 
Sidoarjo 

Kab. 
Lamonga

n 

1 
Pertanian, 
Kehutanan, 
dan Perikanan 

6.174,9 3.693,9 25,4 3.883.2 589,9 2.654,5 8.717,1 

2 
Pertambangan 
dan 
Penggalian 

9.605,7 5.501,7 0,0 475,1 20,5 151,1 312,9 

3 
Industri 
Pengolahan 

43.195,7 392,9 479,3 28.192,8 69.881,3 61.596,9 2.047,2 

4 
Pengadaan 
Listrik dan Gas 

491,8 7,6 4,0 36,5 1.541,1 1.148,3 18,6 

5 Konstruksi 55,4 12,9 5,8 35,7 564,4 96,7 27,6 

6 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 
Reparasi Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

8.337,1 1.961,2 483,7 4.667,4 36.208,2 11.538,5 2.670,8 
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No 
Kategori 

PDRB 

Wilayah 

Kab. 
Gresik 

Kab. 
Bangkalan 

Kab. 
Mojokerto 

Kota 
Mojokerto 

Kota 
Surabaya 

Kab. 
Sidoarjo 

Kab. 
Lamongan 

7 
Transportasi 
dan 
Pergudangan 

11.244,5 2.547,4 1.327,9 5.566,7 103.301,1 20.271,7 5.027,1 

8 

Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan 
Minum 

1.940,0 229,9 115,0 621,2 17.708,0 10.401,3 201,6 

9 
Informasi dan 
Komunikasi 

1.084,4 188,1 281,2 1.022,2 54.192,9 4.344,2 390,0 

10 
Jasa 
Keuangan 
dan Asuransi 

3.958,5 917,0 644,1 3.462,5 23.974,9 5.494,4 2.010,2 

11 Real Estate 969,4 287,7 325,4 767,8 17.685,8 1.490,0 508,4 

12 
Jasa 
Perusahaan 

1.153,4 191,9 123,8 815,8 9.610,2 1.198,7 548,0 

13 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 

245,1 38,9 33,0 80,6 8.278,2 197,6 69,4 

14 
Jasa 
Pendidikan 

1.039,8 841,3 199,3 1.183,8 4.597,3 2.118,4 989,3 

15 

Jasa 
Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

761,9 612,8 192,7 689,3 5.531,8 1.451,2 679,2 

16 Jasa lainnya 345,8 63,6 52,7 203,7 2.804,6 407,3 227,0 
Total 90.855,6 17.618,6 4.460,4 52.192,8 364.714,8 125.039,1 24.928,0 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 

 Dapat dilihat pada tabel 4.4, bahwa sektor industri pengolahan, sektor 

perdagangan dan sektor transportasi memiliki nilai yang sangat besar 

dibandingkan sektor-sektor lain. Bahkan di Kota Surabaya, sektor transportasi dan 

pergudangan menyumbang sekitar 28 persen dari total PDRB Kota Surabaya. 

Sedangkan pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto 

sektor industri pengolahan lah yang memiliki nilai yang paling besar diantara 

sektor-sektor lain. Pada kabupaten/kota tersebut memang sudah memiliki 

kawasan industri yang cukup besar sehingga tidak heran bahwa sektor industri 

pengolahan lah yang memiliki nilai paling besar. Sedangkan pada Kabupaten 

Bangkalan dan Lamongan, sektor pertanian memiliki nilai yang besar diantara 

sektor-sektor lain. 
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4.1.3 Industri di Kawasan Gerbangkertosusila 

Kawasan industri pertama yang dibangun di Indonesia adalah pada tahun 

1973, yaitu Kawasan Industri Pulogadung atau Jakarta Industrial Estate 

Pulogadung (JIEP). Kawasan industri ini dibangun dan dikembangkan untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan 

industri antara lain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, mengatasi 

keterbatasan infrastruktur pendukung industri, dan mengakomodir kebutuhan 

akan permukiman di sekitar lokasi industri. 

Sementara kawasan industri pertama di Gerbangkertosusila yaitu 

Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang dibangun pada tanggal 28 

Februari 1974 diatas lahan sekitar 330 hektar. Kawasan industri ini dibangun untuk 

mendukung dan menunjang program pemerintah dalam bidang ekonomi serta 

pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pengembangan nasional seperti 

bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industri. Saham perusahaan ini 

dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (50%), Pemerintah Kota Surabaya 

(25%) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (25%). Hingga saat ini SIER telah 

menjadi sebuah perusahaan sendiri dan mengelola 3 kawasan industri besar yaitu 

Surabaya Industrial Estate Rungkut, Sidoarjo Industrial Estate Berbek, Pasuruan 

Industrial Estate Rembang. (PT. SIER, 2019) 

Tabel 4.5 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kawasan GKS 
Tahun 2015 

No Wilayah 
Jumlah 

Perusahaan 
Jumlah Tenaga 

Kerja 

1 Kabupaten Gresik 603 93.942 

2 Kabupaten Bangkalan 20 2.241 

3 Kabupaten Mojokerto 270 45.191 

4 Kota Mojokerto 63 8.008 

5 Kota Surabaya 957 156.893 

6 Kabupaten Sidoarjo 978 181.703 

7 Kabupaten Lamongan 150 13.749 
Total 3.041 501.727 

 Sumber: BPS Jawa Timur, diolah 
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Dapat dilihat bahwa Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kabupaten 

Sidoarjo memiliki jumlah perusahaan yang sangat banyak jika dibandingkan 

dengan wilayah lain yaitu masing-masing sebanyak 603, 957, dan 978. Banyaknya 

perusahaan yang ada di masing-masing kota tersebut juga menyerap banyak 

tenaga kerja. Sehingga dengan banyaknya jumlah perusahaan yang ada di 

wilayah-wilayah tersebut diharapkan bahwa selain dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena dapat 

menyerap tenaga kerja yang banyak. 

Selain PT. SIER yang sudah lebih dahulu mendirikan kawasan industri di 

Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten Gresik juga terdapat 

sebuah kawasan industri yang bernama Java Integrated Industrial Ports and 

Estate (JIIPE). Area JIIPE terdiri atas kawasan industri seluas 1.761 hektar, 

pelabuhan seluas 400 hektar dan kawasan pemukiman berkonsep kota mandiri 

seluas 800 hektar. Kawasan ini ditargetkan dapat menampung sebanyak 183 

industri dari berbagai sektor yang akan menyerap investasi senilai Rp 83,2 triliun 

rupiah. (Kemenperin, 2018) 

4.1.4 Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Gerbangkertosusila  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD menurut Pasal 3 UU 

No.33 Tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. 
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Sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dibagi menjadi 4 macam, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk 

selanjutnya digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam, diantaranya 

adalah 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) 

Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak 

Parkir; 8) Pajak Air Tanah; 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Perolehan pendapatan masing-masing wilayah dapat memaksimalkan dari 

sektor pajak terutama di Kota Surabaya yang menjadi pusat perekonomian 

sekaligus menjadi pusat hiburan karena banyak berdiri mall, taman hiburan dll. 

Pemungutan pajak dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di masing-masing 

kota juga perlu dimaksimalkan agar PAD bisa bertambah. 
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Tabel 4.6 PAD Masing-Masing Kabupaten/Kota di Kawasan 
Gerbangkertosusila (dalam miliar rupiah) 

No Wilayah 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Kabupaten 
Gresik 

427,58 502,77 700,59 799,88 715,48 871,56 

2 
Kabupaten 
Bangkalan 

80,87 92,72 135,79 175,62 200,08 325,52 

3 
Kabupaten 
Mojokerto 

325,53 164,77 219,01 357,92 414,97 447,62 

4 
Kota 
Mojokerto 

53,44 74,95 105,28 129,26 152,16 178,29 

5 
Kota 
Surabaya 

2.279,61 2.791,58 3.307,32 4.035,65 4.090,21 5.161,84 

6 
Kabupaten 
Sidoarjo 

669,62 858,43 1.115,33 1.266,79 1.335,28 1.671,81 

7 
Kabupaten 
Lamongan 

129,28 161,09 272,41 321,67 403,47 429,20 

Total 3.965,93 4.646,31 5.855,73 7.086,79 7.311,65 9.085,84 

Sumber: DJPK, diolah 

Tren positif ditunjukkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang rata-rata 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan catatan yang sangat positif bagi 

pemerintah masing-masing daerah karena telah berhasil untuk memaksimalkan 

pos-pos pendapatan yang ada untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

pengelolaan APBD. Namun, disisi lain masih terdapat kesenjangan pendapatan 

yang sangat jauh terutama yang diperoleh oleh Kota Surabaya yang menyentuh 

angka 5 triliun rupiah pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Kabupaten 

Bangkalan dan Kabupaten Lamongan yang masing-masing hanya sebesar 325 

miliar dan 429 miliar dengan luas wilayah yang jauh diatas Kota Surabaya. 

Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mensejahterahkan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bebas mengelola pendapatan yang 

diperolehnya masing-masing sehingga diharapkan akan berkurangnya tingkat 

kemiskinan di masing-masing wilayah. 
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4.1.5 Dana Perimbangan di Kawasan Gerbangkertosusila  

Kebijakan desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang bertumpu 

pada alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal sebagai 

dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 55 Tahun 2005). Pengalokasian dana perimbangan ini dituangkan 

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam. 

. Pada hakikatnya, dana perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan 

ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan antar tingkat pemerintahan) maupun 

horizontal (ketimpangan antar pemerintah daerah). Dana transfer dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang 

didesentralisasikan. Sementara itu dana transfer antar pemerintah daerah 

dimungkinkan untuk mengakomodasi masalah eksternalitas, kerjasama 

antardaerah, bantuan dari daerah surplus ke daerah lainnya, serta 

mengakomodasi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam provinsi. 

Dengan adanya pemberian tanggung jawab dan wewenang dalam 

pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap 

agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

memperbaiki layanan terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah 

memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing. 
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Tabel 4.7 Total Dana Perimbangan Masing-Masing Kabupaten/Kota 
di Kawasan Gerbangkertosusila (dalam miliar rupiah) 

No Wilayah 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Kabupaten 
Gresik 

865,11 996,19 1.065,30 1.103,96 1.336,69 1.324,73 

2 
Kabupaten 
Bangkalan 

820,47 995,52 1.048,61 1.184,66 1.354,66 1.452,48 

3 
Kabupaten 
Mojokerto 

838,59 950,83 1.028,17 1.079,26 1.315,35 1.472,53 

4 
Kota 
Mojokerto 

364,01 419,22 438,84 457,46 555,96 625,44 

5 
Kota 
Surabaya 

1.379,84 1.460,89 1.488,37 1.384,77 1.941,02 2.267,79 

6 
Kabupaten 
Sidoarjo 

1.138,06 1.311,02 1.402,94 1.388,64 1.690,09 1.708,89 

7 
Kabupaten 
Lamongan 

935,85 1.139,47 1.209,76 1.313,96 1.708,68 1.688,01 

Total 6.341,93 7.273,14 7.681,99 7.912,71 9.902,45 10.539,87 

 Sumber: DJPK, diolah 

 
Total dana perimbangan yang diperoleh masing-masing wilayah di kawasan 

Gerbangkertosusila memiliki peningkatan yang cukup besar. Dapat dilihat dari total 

setiap tahunnya yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2012 sebesar 

6,34 triliiun rupiah menjadi 10,54 triliun rupiah pada tahun 2017. Peningkatan dana 

perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat seyogyanya dapat 

dimaksimalkan oleh setiap daerah yang kemudian dikombinasikan dengan 

pendapatan asli daerah sehingga dapat lebih mengembangkan lagi pembangunan 

yang ada di masing-masing wilayah. Pendapatan yang banyak diharapkan juga 

dapat mengurangi angka kemiskinan di masing-masing wilayah sehingga 

masyarakat dapat sejahtera. 
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4.2 Analisis Statistik 

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Timur dan masing-masing kabupaten/kota serta Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diperoleh baik dari publikasi cetak 

maupun publikasi online. Penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

kontribusi sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap 

tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel 

dengan menggunakan Eviews 10. 

Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Data yang disajikan merupakan nilai log dari setiap 

variabel. Nilai log digunakan untuk menyerdehanakan atau menyertakan nilai tiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian: 

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif di Kawasan Gerbangkertosusila  

Variabel N Mean Maximum Minimum Std. Dev 

Kemiskinan (Y) 42 11.51 24.70 5.39 5.822 

Pertumbuhan 
Ekonomi (X1) 

42 84578.69 364714.82 3358.42 102395.63 

Kontribusi Sektor 
Industri (X2) 

42 0.25 0.54 0.02 0.20 

Pendapatan Asli 
Daerah (X3)  

42 907.79 5161.84 53.44 1230.93 

Dana Transfer (X4)  42 1182.19 2267.79 364.01 415.84 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel statistik deskripstif di atas, selama kurun waktu 2013 

sampai dengan 2017 diketahui sebagai berikut :  

1. Pada variabel kemiskinan menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah 

Gerbangkertosusila tahun 2012-2017 sebesar 11.51 persen. Tingkat kemiskinan 

tertinggi terdapat di Kabupaten Bangkalan tahun 2012 sebesar 24.70 persen 

sedangkan tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kota Surabaya pada tahun 

2017 sebesar 5.39 persen.   
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2. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan rata-rata tingkat PDRB 

di wilayah Gerbangkertosusila tahun 2012-2017 sebesar 84578,69 miliar rupiah. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) tertinggi diperoleh oleh Kota Surabaya 

tahun 2017 sebesar 364714,82 miliar rupiah sedangkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) terendah dicapai oleh Kota Mojokerto di tahun 2012 sebesar 

3358,42 miliar rupiah.  

3. Pada variabel kontribusi sektor industri menunjukkan rata-rata pendapatan dari 

sektor industri di wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017 sebesar 0.25 

persen. Kontribusi dari sektor industri tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2016 dan 2017 sebesar 0.54 persen sedangkan  terendah terdapat di 

Kabupaten Bangkalan tahun 2012-2017 sebesar 0,02 persen.   

4. Pada variabel pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan rata-rata pendapatan 

di wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017 adalah sebesar 907,79 miliar 

rupiah. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 5161,84 

miliar rupah sedangkan PAD terendah diperoleh oleh Kota Mojokerto tahun 2012 

sebesar 53,44 miliar rupiah. .   

5. Pada variabel dana transfer menunjukkan rata-rata pendapatan transfer di wilayah 

Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017 adalah sebesar 1182,19 miliar rupiah. 

Pendapatan dari dana transfer tertinggi diperoleh oleh Kota Surabaya tahun 2017 

sebesar 2267,79 miliar rupiah sedangkan dana transfer terendah diperoleh oleh 

Kota Mojokerto tahun 2012 sebesar 364,01 miliar rupiah.  
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4.2.2 Hasil Penentuan Model Estimasi Data Panel  

Dalam menentukan model estimasi yang dapat digunakan untuk penelitian 

ini dilakukan beberapa pengujian yaitu uji Chow dan uji Hausman. 

1. Uji Chow  

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang sebaiknya digunakan. 

Terdapat dua pilihan model yaitu model Fixed Effect Model (FEM) atau model 

Common Effect Model (CEM). Hipotesis dalam uji Chow yaitu sebagai berikut:  

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Apabila hasil uji Chow ini menghasilkan probabilitas Chi-Square lebih dari 

0,05 maka model yang digunakan adalah Common Effect Model. Sebaliknya, 

apabila probabilitas Chi-Square yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka model 

yang sebaiknya digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).. 

Tabel 4.9 Uji Chow  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 561.551093 (6,31) 0.0000 

Cross-section Chi-square 197.300614 6 0.0000 

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

Berdasarkan pengolahan data di atas, tabel hasil uji Chow menunjukkan 

bahwa probabilitas cross-section Chi-square sebesar 0.0000 artinya kurang dari 

taraf signifikansi 0.05. Maka dapat diputuskan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima 

sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Pada saat model yang 

terpilih adalah Fixed Effect Model maka diperlukan uji Hausman. Uji Hausman ini 

bertujuan untuk mengetaui apakah sebaiknya menggunakan Fixed Effect Model 

(FEM) atau Random Effect Model (REM).  
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2. Uji Hausman  

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) 

atau Random Effect Model (REM) yang dipilih. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

H0 : Random Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model  

Jika probabilitas Chi Square yang diperoleh kurang dari 0.05 maka H0 

ditolak, sehingga model yang lebih sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect 

Model (FEM). Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya 

digunakan adalah Random Effect Model (REM). Dari hasil regresi diperoleh 

berdasarkan Metode Fixed Effect Model diperoleh nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Uji Hausman  

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section 
random 

24.423838 4 0.0001 

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

Berdasakan hasil uji Hausman yang dilakukan, diketahui bahwa nilai 

probabilitas Cross-section random adalah sebesar 0.0001 lebih kecil dari alpha 

0,05 sehingga disimpulkan bahwa Ho ditolak dan model terbaik yang dapat 

digunakan  adalah Fixed Effect Model. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier bertujuan untuk menentukan model yang 

digunakan, apakah menggunakan Common Effect Model (CEF) atau  

menggunakan Random Effect Model (REM). Hipotesis yang digunakan dalam uji 

lagrange multiplier adalah sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 
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Jika probabilitas cross section Breusch-Pagan yang diperoleh lebih dari 

0.05 maka model yang digunakan Common Effect Model. Namun, apabila 

probabilitas cross section Breusch-Pagan yang dihasilkan kurang dari 0.05 maka 

model yang digunakan adalah Random Effect Model. 

Tabel 4.11 Uji Lagrange Multiplier 

 Cross-section 
Test 

Hypothesis 
Time 

Both 

Breusch-Pagan 
54.94393 
(0.0000) 

0.032465 
(0.8570) 

54.97640 
(0.0000) 

 Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier yang dilakukan, diketahui bahwa 

nilai probabilitas cross section Breusch-Pagan adalah sebesar 0.0000 lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

model yang digunakan adalah Random Effect Model. 

Tabel 4.12 Hasil Kesimpulan Pemilihan Model Terbaik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. 

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat Jarque-Bera test atau J-

B test yaitu apabila probabilitas > 0.05 maka dapat diputuskan bahwa data yang 

dimiliki berdistribusi normal. 
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Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas pada Fixed Effect Model 

 
Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10  

Berdasarkan uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai probability J-B 

adalah sebesar 0.024036. Angka tersebut kurang dari dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika 

koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan 

bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi 

kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil 

uji multikolinearitas : 
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Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas  

 PDRB 
Kontribusi 

Sektor Industri 
PAD Dana Transfer 

PDRB 1 0.4588 0.9254 0.7878 

Kontribusi Sektor 
Industri 

0.4588 1 0.3551 0.1985 

PAD 0.9254 0.3551 1 0.7490 

Dana Transfer 0.7878 0.1985 0.7490 1 

  Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 
 

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel 

independen PDRB dan PAD lebih dari 0,8. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

yang digunakan terkena deteksi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varian residual satu dari pengamatan ke pengamatan lain. Uji 

heteroskesdasitas ini menggunakan metode uji Glejser, dikarenakan metode yang 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Jika nilai probabilitas masing-masing 

variabel independen kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

tersebut terkena heteroskedastisitas, namun jika nilai probabilitas variabel 

independennya lebih dari 0.05 maka terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Fixed Effect Model Menggunakan Uji 
Glejser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 
 

Berdasarkan tabel 4.15 , dapat diketahui bahwa variabel PDRB nilai 

probabilitasnya kurang dari 0.05. Hal tersebut berarti bahwa variabel PDRB 

terkena masalah heteroskedastisitas. Sehingga perlu dilakukan perbaikan 

menggunakan diagonal white/robust standard error regression. 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/15/19   Time: 13:35   

Sample: 2012 2017   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 42  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -12.97736 7.688926 -1.687799 0.1015 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 4.013432 1.649352 2.433339 0.0209 

KONTRIBUSI INDUSTRI 0.228268 0.533788 0.427638 0.6719 

PAD -0.790996 0.401378 -1.970703 0.0577 

DANA TRANSFER -0.680485 0.894572 -0.760683 0.4526 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.373544     Mean dependent var 0.199839 

Adjusted R-squared 0.171461     S.D. dependent var 0.188171 

S.E. of regression 0.171281     Akaike info criterion -0.470896 

Sum squared resid 0.909452     Schwarz criterion -0.015792 

Log likelihood 20.88881     Hannan-Quinn criter. -0.304082 

F-statistic 1.848468     Durbin-Watson stat 2.304610 

Prob(F-statistic) 0.092903    
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Gambar 4.5 Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect Model Setelah Perbaikan 
Heteroskedastisitas 

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

 
4.2.4 Hasil Uji Signifikansi  

1. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi atau Goodness of fit digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai koefisien Determinasi (R²) memiliki kelemahan mendasar yaitu adanya bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimaksukkan dalam model. Oleh 

karena itu, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan 

(adjusted R²). 

 

 

Dependent Variable: KEMISKINAN  

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/15/19   Time: 13:39   

Sample: 2012 2017   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 42  

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 42.57112 14.43401 2.949362 0.0060 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 7.429113 4.967143 1.495651 0.1449 

KONTRIBUSI INDUSTRI 1.544961 0.476594 3.241672 0.0028 

PAD -2.822437 0.729309 -3.870017 0.0005 

DANA TRANSFER -4.575143 2.124747 -2.153265 0.0392 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.997749     Mean dependent var 11.50825 

Adjusted R-squared 0.997022     S.D. dependent var 5.822274 

S.E. of regression 0.317705     Akaike info criterion 0.764743 

Sum squared resid 3.129038     Schwarz criterion 1.219847 

Log likelihood -5.059597     Hannan-Quinn criter. 0.931556 

F-statistic 1373.855     Durbin-Watson stat 1.173799 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi  
R-Squared 0.997749 

Adjusted R – Squares  0.997022 

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 

0.997749. Hal ini berarti bahwa, 99,75 persen tingkat kemiskinan di wilayah 

Gerbangkertosusila tahun 2012-2017 dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, 

kontribusi sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana transfer. Sedangkan 

sisanya sebanyak 0,25 persen dijelakan oleh variabel lain di luar model atau faktor-

faktor lain diluar penelitian ini. 

2. Uji Statistik F  

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependen. Dari hasil regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi 

Sektor Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017 diperoleh nilai F-

hitung sebesar 1373.855 diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, 

Kontribusi Sektor Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer) secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(Tingkat Kemiskinan). 
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3. Uji Statistik t   

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen 

(Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan)  

Tabel 4.15 Nilai t- Statistik  

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

7.429113 4.967143 1.495651 0.1449 

Kontribusi 
Sektor 
Industri 

1.544961 0.476594 3.241672 0.0028 

Pendapatan 
Asli Daerah 

-2.822437 0.729309 -3.870017 0.0005 

Dana 
Transfer 

-4.575143 2.124747 -2.153265 0.0392 

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10 

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa secara individu, keseluruhan 

variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen 

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan  

 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel PDRB 

memiliki t-hitung sebesar 1.495651 dengan probabilitas 0.1449 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. 

b. Pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Tingkat Kemiskinan 

 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Kontribusi 

Sektor Industri memiliki t-hitung sebesar 3.241672 dengan probabilitas 0.0028 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kontribusi Sektor Industri 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan 

 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan 

Asli Daerah memiliki t-hitung sebesar -3.270017 dengan probabilitas 0.0005 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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d. Pengaruh Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan 

 Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Dana 

Transfer memiliki t-hitung sebesar -2.153265 dengan probabilitas 0.0392 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Transfer berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Analisis data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri, Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah 

Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan Fixed Effect Model diperoleh persamaan sebagai berikut:  

POVi t = β0+ β1 PDRBit + β2 INDit + β3 PADit + β4 TRFit + μit 

POVit = 42.571 + 7.491 PDRBit + 1.545 INDit – 2.822 PADit – 4.575 TRFit + μit 

Keterangan :  

POVit   : Tingkat Kemiskinan (dalam persen)  

PDRB   : PDRB (dalam miliar rupiah)  

IND   : Kontribusi Sektor Industri (dalam persen)  

PAD   : Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)  

TRF   : Dana Transfer (miliar rupiah) 

β0   : Intersep  

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa koefisien 

konstanta sebesar 42.514 menunjukkan bahwa jika variabel Pertumbuhan 

Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer 

dianggap konstan, rata-rata tingkat kemiskinan memiliki nilai sebesar 29,88. Nilai 

koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 7,491 berarti bahwa 

setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan 

peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 7,491 persen dengan asumsi variabel lain 

tetap (cateris paribus). Pada variabel Kontribusi Sektor Industri diperoleh nilai 
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koefisien regresi sebesar 1,545 berarti bahwa setiap peningkatan variabel 

Kontribusi Sektor Industri sebesar 1 persen maka dapat menyebabkan 

peningkatan tingkat kemiskinan sebesar  1.545 persen. Nilai  koefisien variabel 

Pendapatan Asli Daerah sebesar -2,822 hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan 

kemiskinan sebesar 2,822 persen. Nilai  koefisien variabel Dana Transfer sebesar 

-4,575 hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Dana Transfer sebesar 1 persen, 

maka dapat menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 4,575 persen.  

4.3 Pembahasan 

Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi 

sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana transfer di wilayah 

Gerbangekrtosusila tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Kemiskinan  

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang disebabkan oleh barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat mengalami kenaikan. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara 

mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu maka perekonomian suatu 

negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan atau bernilai positif. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan 

Fixed Effect Model, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) 

secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas 

0.1449 terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Bintang (2018) bahwa laju pertumbuhan 

PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan sebagai salah 

satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu 
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wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola 

sumberdaya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang 

dihasilkan oleh masing masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-

faktor produksi di daerah tersebut. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber 

daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, 

seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan 

dari negara tersebut. 

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di Provinsi Jawa Timur ada di Kota Surabaya tahun 2017 yaitu sebesar 

6,13%. Angka tersebut adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari 

seluruh kegiatan pekonomian yang ada di Surabaya dalam satu tahun. Jika dilihat 

dari ekonomi lokal yang tampak tumbuh adalah dari kategori usaha.  Menciptakan 

ekonomi kreatif dengan prinsip kemandirian dan wirausaha merupakan 

perkembangan perekonomian yang tidak lepas dari pembangunan infrastruktur.  

Kota Surabaya, misalnya, jika ditinjau dari data BPS menunjukkan bahwa 

anggaran belanja daerah Kota Surabaya pada 2010 yang jumlahnya sekitar Rp 4 

triliun lebih,  pada 2017 akhir angkanya meningkat Rp 9,1 triliun. Dengan kata lain, 

return of investment atau perhitungan untung dari nilai investasi, saban tahun di 

Kota Surabaya ternyata sangat tinggi.  

Hasil penelitian ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet 

(dalam tambunan, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan 

memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi 

pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun 

pada saat mendekati tahap akhir pembangunan terjadi pengurangan tingkat 
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kemiskinan secara berkesinambungan. Sama halnya dengan yang terjadi sesuai 

uji statistik menunjukkan secara positif tingkat pertumbuhan ekonomi 

meningkatkan kemiskinan namun seperti yang terjadi di Surabaya sesuai dengan 

upaya daerah meningkatkan keadaan infrastruktur serta peningkatan 

pembangunan maka secara perlahan akan mengurangi tingkat kemiskinan. 

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebenarnya tidak 

semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto 

(PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 

pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah 

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga bisa jadi justru kemiskinan tersebut meningkat 

ketika PDRB naik namun tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang 

diperoleh masyarakat itu sendiri. 

4.3.2 Pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Sektor industri di kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu 

sektor andalan dalam usaha peningkatan roda perekonomian. Peningkatan output 

dari sektor industri ini tidak secara langsung dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan. Peningkatan output sektor industri ini jika diimbangi dengan 

peningkatan sektor-sektor lain akan dapat meningkatkan PDRB, peningkatan 

PDRB atau pertumbuhan ekonomi tersebut yang memiliki korelasi yang sangat 

kuat terhadap kemiskinan. 

Pada variabel sektor industri memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 

1,544 yang berarti bahwa setiap peningkatan sektor industri sebesar 1% dapat 

meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1,5%. Sedangkan nilai probabilitasnya 

adalah sebesar 0.0028 < 0,05 yang berarti variabel sektor industri ini berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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Sektor industri yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan berarti bahwa sektor ini masih belum efektif untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini dikarenakan sektor ini 

didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan teknologi 

modern dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga semakin sedikit pekerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penurunan kebutuhan 

akan tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang 

berarti juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin 

dikarenakan tidak memiliki penghasilan untuk keberlangsungan kehidupannya. 

Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting, dikarenakan 

pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mengatur bahwa setiap 

perusahaan yang beroperasi pada kabupaten/kota tertentu memiliki pekerja yang 

berasal dari penduduk di wilayah kabupaten/kota tersebut sehingga bukan hanya 

perolehan PDRB saja yang meningkat, namun kesejahteraan masyarakat akan 

ikut meningkat dikarenakan mereka akan memperoleh pekerjaan dan 

berpenghasilan sehingga selanjutnya diharapkan akan dapat menurunkan jumlah 

penduduk miskin. 

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan 

Gerbangkertosusila tahun 2012-2017.  Berdasarkan data yang telah 

dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata total 

penerimaan PAD seluruh kabupaten/kota kawasan Gerbangkertosusila dari tahun 

2012-2017 tiap tahunnya meningkat sebesar 18%. 

Peningkatan PAD tersebut juga memiliki nilai yang positif ketika 

dibandingkan dengan total pendapatan masing-masing kabupaten/kota di 
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kawasan Gerbangkertosusila. Contohnya seperti pada kabupaten Bangkalan yang  

memiliki persentase sebesar 6,8% pada tahun 2012, menjadi 14,9% pada tahun 

2017. Sedangkan di Kota Surabaya sebagai pusat kawasan Gerbangkertosusila 

yang juga mengalami peningkatan dari sebesar 49,2 % pada tahun 2012 menjadi 

64,3% pada tahun 2017. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah 

daerah mengalami peningkatan kemandirian. Peningkatan kemandirian tersebut 

berarti pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di 

wilayahnya masing-masing terutama pendapatan dari sektor pajak daerah. 

Peningkatan pendapatan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang 

pembangunan wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat yang 

meningkat dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada pada wilayah 

kabupaten/kota masing-masing. 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0005 dan 

nilai koefisien sebesar -2.822437. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai koefisien yang memiliki arah negatif 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2%. 

Peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan PAD yang diterima 

sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada masing-masing 

kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila. 
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4.3.4 Pengaruh Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan 

Dana Transfer atau Dana Perimbangan pada hasil uji statistik memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0392 < 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel dana 

transfer dari pemerintah pusat baik DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dewi Chrisanty P, dkk pada tahun 2017 yang melakukan penelitian 

di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 

Nilai koefisien menunjukkan hasil yang negatif yaitu sebesar -4.575143 

berarti setiap peningkatan dana transfer sebesar 1% dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan sebesar 4%. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan variabel dana 

transfer memiliki pengaruh yang cukup efektif dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. Penelitian yang dilakukan oleh 

Marianus Manek dan Rudy Badrudin pada tahun 2016 juga menunjukkan arah 

yang negatif, namun berpengaruh secara tidak signifikan. 

Hal tersebut mengingat bahwa masih terdapat ketimpangan horizontal 

antar wilayah kabupaten/kota Gerbangkertosusila sehingga transfer dana dari 

pemerintah pusat sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan salah satu solusi untuk pemerataan pembangunan antar daerah. 

  Variabel dana transfer yang memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi 

positifnya yaitu transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat ini dapat 

digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan memperbaiki layanan terhadap masyarakat sehiingga 

diharapkan nantinya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada wilayahnya 

masing-masing. Sedangkan sisi negatifnya adalah dikhawatirkan pemerintah 

daerah akan bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga 
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potensi-potensi pendapatan yang dimiliki kurang dimaksimalkan. Selain itu, 

besarnya dana transfer yang meningkat dari tahun ke tahun dikhawatirkan 

pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, 

namun dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang 

berdampak langsung kepada masyarakat namun hanya untuk segelintir kelompok 

saja. Untuk itu, diperlukan kontrol yang ketat dari pemerintah pusat sehingga dana 

transfer yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan:  

1. Bahwa tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-

2017 dapat diukur melalui beberapa faktor, diantaranya adalah 

pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri, pendapatan asli daerah 

dan dana perimbangan. Faktor-faktor tersebut terbukti dapat menjelaskan 

tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Gerbangkertosusila. 

2. Pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila masih belum dapat 

menurunkan jumlah penduduk miskin walaupun pertumbuhan ekonomi 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah eksklusif dan padat modal. 

Hanya sebagian penduduk yang menikmati pertumbuhan ekonomi 

tersebut, sedangkan sebagiannya lagi masih tergolong penduduk yang 

belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Sektor industri justru signifikan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan 

dan arahnya positif sehingga diharapkan ke depannya lebih banyak lagi 

industri-industri yang didirikan bukan hanya yang padat modal saja, tetapi 

juga padat karya. Tenaga kerja yang digunakan sebaiknya berasal dari 

masyarakat sekitar tempat dimana industri tersebut berada. 

4. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang memiliki arah negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di masing-masing wilayah 

Gerbangkertosusila. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

pemerintah di masing-masing wilayah memiliki kinerja yang cukup baik 
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dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendapatan-pendapatan yang 

diperoleh dipergunakan untuk pembangunan yang dapat mensejahterakan 

penduduknya.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, saran dan 

masukan yang dapat disampaikan antara lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat menggunakan PDRB 

menunjukkan masih kecilnya peran sektor-sektor seperti pertanian, 

kehutanan, dan perikanan pemerintah diharapkan dapat lebih 

mendorong sektor-sektor tersebut. Pada sektor pertanian bisa 

dilakukan dengan cara memberi persediaan air yang dapat berupa 

bendungan-bendungan, membantu petani apabila terdapat saluran air 

yang rusak dan memberikan bantuan dalam bentuk alat mesin untuk 

pra dan paska panen. Pada sektor perikanan selain memberikan 

bantuan beruapa alat mesin, selain itu untuk mendorong sektor-sektor 

tersebut pemerintah juga dapat memotong birokrasi yang dianggap 

menyulitkan. 

2. Pemerintah daerah seharusnya dapat membuat peraturan yang bisa 

mendorong para investor baik dalam maupun luar negeri untuk 

merekrut tenaga kerja dari penduduk sekitar wilayah dimana suatu 

kawasan industri berada. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat 

secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan pada masing-masing 

wilayah di kawasan Gerbangkertosusila. 

3. Pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima 

diharapkan lebih maksimal lagi untuk mengalokasikan pada program-

program yang pro-masyarakat miskin dan efeknya untuk jangka waktu 

yang panjang, seperti contohnya pemberian pelatihan-pelatihan untuk 
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peningkatan skill masyarakat, membuat peraturan untuk kemudahan 

izin usaha UMKM dan lain-lain. Sehingga diharapkan nantinya jumlah 

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat berkurang 

dalam 10-20 tahun ke depan. 

4. Pemerintah daerah menerapkan transparansi anggaran sehingga 

masyarakat dapat secara rutin mengontrol dan memberikan masukan-

masukan yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di 

kabupaten/kota masing-masing di kawasan Gerbangkertosusila. 
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LAMPIRAN 

 

Provinsi Kemiskinan PDRB Industri 
Kontribusi 

Industri 
Dana Transfer PAD Total Pendapatan  

Kab. Gresik 14.35 67248791 32380789 0.48 865,114,590,810    427,580,866,658  1,650,595,497,663   

Kab. Gresik 13.94 71314178 34834078 0.49    996,197,113,935  502,767,029,904 1,840,556,214,829   

Kab. Gresik 13.41 76336047 37267132 0.49 1,065,300,023,150  700,587,792,877 2,206,389,315,225   

Kab. Gresik 13.33 81360443 39359843 0.48 1,103,936,339,654  799,884,870,103  2,436,173,613,495   

Kab. Gresik 13.19 85835107 41018651 0.48 1,336,689,003,743     715,480,938,191  2,522,076,193,169   

Kab. Gresik 12.80 90855603 43195653 0.48 1,324,731,018,270     871,564,498,248  2,742,201,536,264   

Kab. Bangkalan 24.70 16173679 312244 0.02 820,472,698,534      80,268,572,727  1,176,025,152,561   

Kab. Bangkalan 23.23 16204006 329370 0.02    995,527,404,699       92,722,219,766  1,405,788,455,073   

Kab. Bangkalan 22.38 17369226 345100 0.02 1,048,610,699,394     135,785,489,734  1,643,100,601,431   

Kab. Bangkalan 22.15 17406845 361874 0.02 1,184,662,822,511     175,624,054,291  1,787,701,828,638   

Kab. Bangkalan 21.41 17518647 374812 0.02 1,354,664,114,508  200,083,202,454  1,831,923,426,366   

Kab. Bangkalan 21.32 17618625 398947 0.02 1,452,478,980,467  325,525,663,296  2,188,064,292,577   

Kab. Mojokerto 10.99 39047317 20592045 0.53    838,596,814,731  164,773,746,879  1,332,583,229,049   

Kab. Mojokerto 10.71 41608427 21905696 0.53    950,827,549,420     219,013,234,739  1,498,185,198,717   

Kab. Mojokerto 10.56 44291995 23451003 0.53 1,028,168,843,301  357,924,994,262  1,894,423,212,191   

Kab. Mojokerto 10.45 46792327 24995186 0.53 1,079,256,466,351  414,965,865,274  2,118,171,111,163   
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Kab. Mojokerto 10.39 49321922 26417688 0.54 1,315,350,439,444  447,620,851,329  2,171,204,423,133   

Kab. Mojokerto 10.19 52192833 28192792 0.54 1,472,526,794,052  500,518,075,940  2,335,531,986,038   

Kota Surabaya 6.25 265892081 51100744 0.19 1,379,840,131,897  2,279,613,848,833  4,634,301,938,654   

Kota Surabaya 6.00 286050731 54429331 0.19 1,460,891,497,629  2,791,580,050,710  5,235,293,716,914   

Kota Surabaya 5.82 305947580 59944234 0.20 1,488,374,891,545  3,307,323,863,978  6,052,441,118,039   

Kota Surabaya 5.74 324215167 63467797 0.20 1,384,772,424,683  4,035,649,478,398  6,619,031,160,937   

Kota Surabaya 5.65 343652604 66582826 0.19 1,941,019,526,654  4,090,206,769,388  6,825,754,275,892   

Kota Surabaya 5.39 364714820 69881297 0.19 2,267,796,097,195  5,161,844,571,172  8,033,573,163,670   

Kab. Sidoarjo 6.72 98543871 13229716 0.13 1,138,063,541,351     669,617,556,904  2,317,444,096,384   

Kab. Sidoarjo 6.44 99992522 25689655 0.26 1,311,016,195,099     858,433,670,218  2,695,270,157,665   

Kab. Sidoarjo 6.40 106434285 36587453 0.34 1,402,935,437,170  1,115,332,938,500  3,273,379,955,995   

Kab. Sidoarjo 6.36 112012860 55755893 0.50 1,388,639,002,033  1,266,786,727,409  3,556,219,138,762   

Kab. Sidoarjo 6.31 118179190 58274852 0.49 1,690,087,946,119  1,335,283,958,793  3,668,041,957,747   

Kab. Sidoarjo 6.23 124419838 61596911 0.50 1,708,887,132,594  1,671,806,819,697  4,045,685,362,113   

Kab. Lamongan 16.70 18562695 1317051 0.07    935,854,479,310     129,284,733,136  1,472,425,927,493   

Kab. Lamongan 16.18 19848838 1408473 0.07 1,139,467,107,964    161,087,916,085  1,674,655,717,105   

Kab. Lamongan 15.68 21099937 1571803 0.07 1,209,760,803,838    272,409,285,216  1,969,782,922,683   

Kab. Lamongan 15.38 22316878 1693003 0.08 1,313,958,388,093     321,667,133,176  2,436,090,963,267   

Kab. Lamongan 14.89 23623792 1839377 0.08 1,708,680,363,941     403,474,462,147  2,719,031,205,757   
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Kab. Lamongan 14.42 24927956 1964696 0.08 1,688,009,569,000    429,200,063,877  2,716,042,671,045   

Kota Mojokerto 6.65 3358424 362536 0.11    364,007,719,712       53,439,861,756     515,966,225,629   

Kota Mojokerto 6.48 3566667 379755 0.11    419,223,180,215       74,944,029,536     568,900,569,597   

Kota Mojokerto 6.42 3774644 400593 0.11    438,838,612,641     105,277,492,018     689,559,351,473   

Kota Mojokerto 6.16 3991374 427101 0.11    457,456,088,791     129,258,132,763     717,544,079,472   

Kota Mojokerto 5.85 4221549 451445 0.11    555,962,488,047  152,462,202,065     806,772,000,828   

Kota Mojokerto 5.73 4460445 479255 0.11    625,435,784,555  178,295,062,136     782,331,264,434   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


