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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi Hasil Analisis 

 Hasil Estimasi dengan Model FEM 

Secara keseluruhan hasil estimasi menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama keempat peubah bebas yang digunakan yaitu belanja 
pemerintah untuk sektor ekonomi (EKON), belanja pemerintah untuk 
infrastruktur (INFRA), belanja pemerintah untuk sektor pendidikan 
(PEND) dan belanja pemerintah untuk sektor kesehatan (KES), secara 
statistik berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan (HCI) di 
Provinsi NTT.  

Selain itu, keempat peubah bebas tersebut dapat menjelaskan 
94,36 persen dari variasi yang terjadi pada peubah tingkat kemiskinan. 
Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan ini memiliki 
goodness of fit yang cukup bagus, dalam arti dapat menjelaskan 
fenomena yang sedang diteliti dengan baik. 

Namun demikian, ada satu peubah bebas yaitu belanja 
pemerintah untuk sektor kesehatan yang tandanya adalah tidak sesuai 
dengan harapan atau hipotesis yang dikemukakan. Dalam penelitian 
ini, ditemukan peubah belanja pemerintah untuk sektor kesehatan 
(KES) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang 
menunjukkan bahwa kenaikan di dalam belanja pemerintah untuk 
sektor kesehatan tersebut tidak berpengaruh langsung dalam 
menurunkan tingkat kemiskinan. Pengaruhnya diduga akan terlihat 
berpengaruh negatif dalam jangka panjang. 

Hasil estimasi model menggunakan model FEM dengan metode 
‘Pooled Least Squares’ (PLS) secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.1.  

 

 



58 

Tabel 5.1.  Hasil Estimasi Model FEM Dengan 
Metode Pooled Least Squares (PLS) 

Nama Peubah/ 
Konstanta Koefisien Nilai t test 

Signifikan pada  
taraf nyata (α) 

Konstanta 7.735725 8.470624 0,01 
Log(EKON?) -0.257868 -3.133716 0,01 
Log(INFRA?) -0.281596 -6.066845 0,01 
Log(PEND?) -0.242611 -5.560715 0,01 
Log(KES?) 0.520886 7.704000 0,01 
Adjusted R2 0.943551 - 
F test 44.18034 0,01 
DW statistic 2.097037 - 
N 63 - 

Sumber: Hasil Olahan dengan Eviews (Lampiran 1) 
 

Berdasarkan hasil uji statistik terhadap model diperoleh nilai F 
hitung = 44,18 dan nilai F tabel α=1%(4, 58)=13,7. Hal ini 
menunjukkan bahwa F hitung > F tabel pada α=1% maka  Ho ditolak, 
atau model yang digunakan adalah signifikan pada α=1%.  

Meskipun keempat peubah bebas tersebut berpengaruh nyata 
terhadap tingkat kemiskinan, namun tidak satupun dari peubah bebas 
tersebut yang memiliki hubungan yang elastis dengan tingkat kemis-
kinan. Hal ini terlihat dari koefisien regresi yang dalam model ini 
sekaligus juga menunjukkan koefisien elastisitas, semuanya memiliki 
nilai yang lebih kecil dari 1. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan 
memiliki hubungan yang bersifat inelastis dengan keempat peubah 
bebas yang digunakan dalam model, yaitu belanja pemerintah untuk 
sektor ekonomi (EKON), belanja pemerintah untuk infrastruktur 
(INFRA), belanja pemerintah untuk sektor pendidikan (PEND), dan 
belanja pemerintah untuk sektor kesehatan (KES). 

 

 

 

 



59 

 Hasil Estimasi Dengan Model REM 

Hasil estimasi model regresi data panel dengan model REM 
yang dilakukan dengan GLS memberikan hasil dimana hanya tiga 
peubah bebas saja yaitu belanja pemerintah untuk infrastruktur 
(INFRA), belanja pemerintah untuk sektor pendidikan (PEND) dan 
belanja pemerintah untuk sektor kesehatan (KES) yang secara statistik 
berpengaruh nyata terhadap peubah tingkat kemiskinan (HCI). Namun 
peubah belanja pemerintah untuk sektor kesehatan, seperti halnya 
pada model FEM tandanya tidak sesuai dengan harapan atau hipotesis 
yang dikemukakan. Sedang peubah belanja pemerintah untuk sektor 
ekonomi (EKON) pengaruhnya tidak signifikan terhadap peubah 
tingkat kemiskinan. 

Hasil estimasi model REM yang dilakukan dengan 
menggunakan teknik atau metode estimasi ‘Generalized Least Squares’ 
(GLS) selengkapnya disajikan dalam Tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2: Hasil Estimasi Model Efek Random (REM) dengan 
Generalized Least Squares (GLS) 

Nama Peubah/ 
Konstanta Koefisien Nilai t test 

Signifikan pada 
taraf nyata (α) 

Konstanta 6.741592 7.786291 0,01 
Log(EKON?)   -0.040782 -0.569802 Tdk signifikan 
Log(INFRA?) -0.312564 -7.271563 0,01 
Log(PEND?) -0.209618 -4.868419 0,01 
Log(KES?) 0.355826 5.533233 0,01 
Adjusted R2 0.339492 - 
F test 8.966772 0,05 
DW statistic 0.673267 - 
N 63 - 

Sumber: Hasil Olahan dengan Eviews (Lampiran 2) 

 

Keempat peubah bebas yang digunakan hanya mampu 
menjelaskan 33,95 persen dari variasi dalam tingkat kemiskinan, yang 
berarti bahwa model yang dikemukakan tidak dapat menjelaskan 
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fenomena yang sedang diteliti dengan baik. Dengan koefisien deter-
minasi sebesar 33,95 persen itu, berarti ada peubah lain yang lebih 
relevan yang dapat menjelaskan 66,05 persen variasi di dalam tingkat 
kemiskinan tersebut, tetapi dalam model penelitian ini tidak 
dimasukkan. 

Seperti halnya dengan model FEM, dengan model REM juga 
tidak ada satupun peubah   bebas yang memiliki hubungan yang elastis 
dengan peubah tingkat kemiskinan. Hal ini terbukti dari nilai koefisien 
elastisitas yang besarnya lebih kecil dari pada 1. Dengan kata lain, 
tingkat kemiskinan dengan model REM juga tidak memiliki hubungan 
yang elastis dengan keempat peubah bebas yang digunakan di dalam 
model penelitian ini. 

Untuk menentukan model manakah yang lebih tepat untuk 
digunakan, apakah model FEM atau REM? Untuk menentukan model 
mana yang akan digunakan, dilakukan pengujian dengan menggunakan 

Hausman test. Nilai H=75,03 dan 
2

%)1(),4(  tabel =13,28. H > 
2 , 

hasil uji Hausman menunjukkan bahwa hasil yang signifikan pada 
α=1%. Oleh karena itu, hasil estimasi dengan model REM dapat 
diabaikan dan yang digunakan adalah hasil estimasi dengan model 
FEM. 

 

Bahasan Terhadap Hasil Analisis 

Sejalan dengan hasil pengujian model dengan Hausman test, 
maka dalam pembahasan lebih lanjut yang digunakan adalah hasil 
estimasi dengan model  FEM. 

 Dilihat dari anggaran yang digunakan untuk sektor yang 
diteliti (peubah EKON, INFRA, KES, PEND) anggaran yang 
dialokasikan pada  tahun 2009 sebesar 66,18 persen dan tahun 2010 
sebesar 64,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di 
daerah NTT sudah mengarahkan program pembangunannya untuk 
menurunkan tingkat kemiskinan. 
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 Bila dilihat lebih lanjut lagi bahwa dari ke empat peubah yang  
diteliti menunjukan bahwa alokasi untuk sektor kesehatan adalah 
terkecil. Pada tahun 2009 dialokasikan sebesar 10,0 persen dan pada 
tahun 2010 sebesar 9,58 persen. Dengan melihat hal ini bahwa hasil 
analisis selanjutnya dari penelitian ini untuk peubah kesehatan belum 
menunjukkan arah yang diharapkan diduga karena hal tersebut. Hasil 
lengkapnya sebagaimana pada Tabel 5.1 di bawah ini. 

 

Tabel 5.3: Persentase Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi 

Tahun 
Peubah yang diteliti 

EKON INFRA KES PEND Total 
2009 11,56 13,90 10,00 30,77 66,18 
2010 11,31 15,58 9,58 28,28 64,74 
Sumber: hasil olah lampiran 3 
 

 Pengaruh Belanja Sektor Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa belanja 
pemerintah untuk sektor ekonomi memiliki pengaruh yang nyata 
dengan tanda berlawanan arah dengan tingkat kemiskinan. Koefisien 
regresi untuk peubah belanja sektor ekonomi, yang sekaligus juga 
merupakan koefisien elastisitas, menunjukkan bahwa apabila terjadi 
kenaikan belanja pemerintah untuk sektor ekonomi sebesar 10 persen, 
maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 2,579 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa antara belanja pemerintah untuk 
sektor ekonomi dengan tingkat kemiskinan tidak memiliki hubungan 
yang elastis karena koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada satu  
(0,2579 < 1). 

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa belanja 
pemerintah untuk sektor ekonomi dimana di dalamnya termasuk 
sektor pertanian dengan berbagai subsektornya, sektor koperasi dan 
UMKM, dan sektor-sektor lainnya yang terkait, memiliki kedudukan 
dan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat bahwa sebagian 



62 

besar penduduk miskin yang ada di wilayah Provinsi NTT hidup dari 
kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi, terutama sektor pertanian dan 
UMKM.  

Bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor ekonomi, 
terutama sektor pertanian memiliki pengaruh yang penting terhadap 
kemiskinan, juga didukung oleh temuan para ahli sebelumnya, seperti 
misalnya Fan dan Hazell (2001) di China; Fan, Hazell dan Thorat 
(2000) di India; Fan, Zhang dan Rao (2004) di Uganda; Fan, Huong, 
dan Long (2004) di Vietnam; dan Yudhoyono (2004) dan Tambunan 
(2006) untuk kasus Indonesia, dimana keduanya menemukan 
pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian berpengaruh nyata 
dengan arah yang berlawanan dengan kemiskinan di perdesaan (rural 
poverty).  

 

 Pengaruh Belanja Pemerintah Untuk Infrastruktur Terhadap 
Tingkat Kemiskinan 

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa belanja 
pemerintah untuk sektor infrastruktur memiliki pengaruh yang nyata 
terhadap tingkat kemiskinan dengan yang berlawanan sesuai dengan 
harapan. Koefisien elastisitas peubah tingkat kemiskinan terhadap 
peubah belanja pemerintah untuk infrastruktur adalah sebesar -0,2816, 
yang berarti inelastis karena nilainya lebih kecil daripada satu.  Dengan 
koefisien elastisitas sebesar -0,2816 itu, menunjukkan bahwa apabila 
pemerintah menaikan belanja untuk infrastruktur sebesar 10 persen, 
maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 2,816 persen. 

Infrastruktur yang di dalamnya mencakup jalan perdesaan, 
irigasi, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain, merupakan hal yang 
sangat penting dan menen-tukan bagi dinamika kegiatan ekonomi di 
dalam suatu negara. Hal ini dapat dipahami kalau tanpa adanya 
dukungan infrastruktur yang memadai, maka hampir dipastikan 
kegiatan ekonomi di dalam suatu negara atau wilayah akan mengalami 
stagnasi.  
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Pentingnya pengeluaran atau investasi dalam sektor 
infrastruktur dalam menurunkan tingkat kemiskinan telah dibuktikan 
oleh berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli di sejumlah negara. 
Sebagai contoh adalah studi yang dilakukan oleh Fan, Hazell, dan 
Thorat (2000) di India dimana ditemukan bahwa belanja pemerintah 
untuk infrastrukturlah (jalan perdesaan) yang memiliki dampak paling 
besar terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian lainnya adalah yang 
dilakukan oleh Fan, Jitsuchon, dan Methakunnavut (2004) di Thailand 
menemukan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur, dalam hal ini 
untuk elektrisitas perdesaan (rural electricity) adalah yang paling besar 
dampaknya dalam mengurangi kemiskinan perdesaan di Thailand. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fan dan Chan-Kang (2004) 
di China, menemukan bahwa pembangunan jalan bersama-sama 
dengan pengeluaran untuk R & D dalam sektor sektor pertanian, 
irigasi, pendidikan, elektrisitas, dan telekomunikasi, memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
penurunan kemiskinan.  

Hal yang senada juga dikemukakan Tambunan (2006), yang 
menemukan dimana pengeluaran untuk jalan kabupaten (district road) 
berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di daerah 
perdesaan (rural poverty). Temuan lain dikemukakan Yudhoyono 
(2004) untuk kasus Indonesia, dimana melalui simulasi yang dilakukan 
ditemukan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah untuk 
infrastruktur, yang dikombinasikan dengan kenaikan upah merupakan 
kembinasi kebijakan yang paling efektif untuk menurunkan 
kemiskinan di Indonesia. 

 

 Pengaruh Belanja Pemerintah Untuk Sektor Pendidikan 
Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pengeluaran atau belanja pemerintah untuk sektor pendidikan 
juga ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koefisien 
elastisitas tingkat kemiskinan terhadap belanja pemerintah untuk 
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sektor pendidikan sebesar -0,2426, yang menunjukkan bahwa kenaikan 
1 persen belanja pemerintah untuk sektor pendidikan akan 
menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,2426 persen. 
Dengan kata lain, hubungan antara tingkat kemiskinan dengan 
perubahan di dalam belanja pemerintah untuk sektor pendidikan 
tersebut bersifat inelastis karena nilainya lebih kecil dari pada 1. 

Pengeluaran atau belanja pemerintah untuk sektor pendidikan 
merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal sumberdaya 
manusia (human capital investment). Oleh karena itu, peranan dan 
kedudukannya dalam mendorong kemajuan ekonomi di dalam suatu 
negara amatlah penting. Pentingnya peranan investasi dalam 
pendidikan juga diperkuat oleh hasil yang dilakukan oleh Widodo, 
Waridin dan Maria (2011) yang menyatakan bahwa alokasi belanja 
pemerintah untuk sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) 
tidak dapat berdiri sendiri sebagai peubah independen dalam 
mempengaruhi kemiskinan, tetapi harus berinteraksi dengan peubah 
lainnya yaitu indeks pembangunan manusia. Temuan dalam studi ini 
juga diperkuat oleh temuan dari beberapa lainnya di sejumlah negara 
di Asia antara lain Fan, Zhang dan Zhang (2002) di China, yang 
menyebutkan bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikanlah yang 
memiliki dampak paling besar terhadap penurunan kemiskinan.  

 

 Pengaruh Belanja Pemerintah Untuk Sektor Kesehatan 
Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan bersama-sama 
dengan sektor pendidikan merupakan jenis pengeluaran pemerintah 
yang sangat penting karena kedua jenis pengeluaran ini berkaitan 
dengan pengeluaran untuk investasi dalam modal sumberdaya manusia 
(human capital investment).  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran atau 
belanja pemerintah untuk sektor kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan, tetapi tandanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau 
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hipotesis yang dikemukakan. Pengeluaran sektor kesehatan di Provinsi 
NTT berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti 
bahwa apabila pengeluaran untuk sektor kesehatan tersebut dinaikan, 
tidak secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fan, Zhang dan Rao (2004) di 
Uganda menemukan bahwa pengeluaran atau investasi untuk sektor 
kesehatan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan 
kemiskinan di negara tersebut. Salah satu penjelasan yang diberikan 
adalah karena investasi kesehatan tersebut cenderung mempengaruhi 
pertumbuhan dan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang. 
Artinya, dampaknya baru kelihatan setelah beberapa tahun kemudian, 
tidak dalam jangka pendek.  

Nampaknya penjelasan yang diberikan oleh Fan, Zhang dan Rao 
tersebut memiliki relevansi dengan kondisi di NTT. Pengeluaran sektor 
kesehatan pada umumnya lebih banyak ditujukan pada upaya-upaya 
preventif, sehingga dampaknya baru akan kelihatan dalam jangka 
panjang (long-run), dimana tidak memiliki pengaruh yang langsung 
terhadap penurunan kemiskinan, akan tetapi harus melalui 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau IPM seperti yang 
dikemukakan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2011) sebelumnya. 

 

Implikasi Teoritis 

 Secara teoritis bahwa peningkatan anggaran belanja 
pemerintah terhadap peubah yang diteliti  yaitu EKON, INFRA, PEND 
dan KES idealnya akan berpengaruh negatif, atau akan menurunkan 
tingkat kemiskinan. Berdasarkan pandangan ini maka penulis mencoba  
melakukan hipotesis untuk menguji dugaan tersebut. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa tiga peubah yang diteliti yaitu EKON, INFRA dan 
PEND berpengaruh negatif terhadap  kemiskinan. Sedangkan satu 
peubah, yaitu KES sebaliknya berpengaruh positif terhadap 
kemiskinan. 
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 Terjadinya pengaruh yang positif ini diduga karena program 
pemerintah daerah terhadap penduduk miskin masih belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik, disamping itu juga bila dilihat 
proprosi anggaran untuk sektor kesehatan ini adalah yang paling 
rendah dari tiga sektor lainnya.  

 Terkait program pemerintah menyangkut sektor kesehatan 
untuk mengantaskan penduduk miskin secara nasional mengenalkan  
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan mulai tahun 
2007. Program inipun di NTT baru dilaksanakan di beberapa 
Kabupaten/Kota. Dalam jangka panjang akan dilaksanakan untuk 
seluruh Kabupataen/Kota. Dimana program ini mensyaratkan 
penerima program ini adalah rumah tangga yang memiliki ibu hamil, 
anak balita dan anak usia sekolah SMP ke bawah.  

 Di samping hal tersebut diatas, pemerintah daerah NTT  
melakukan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 
dimana biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam 
pelaksanaannya masih sering ditemui pelayanan yang diterima 
penduduk miskin tidak sepenuhnya terlayani, karena dari sisi 
pelayanan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sebagaimana 
sering muncul berita di media bahwa masyarakat miskin kadang 
ditolak di rumah sakit karena menyangkut masalah biaya pelayanan 
kesehatan.  

 Berdasarkan kondisi yang disampaikan di atas bahwa kondisi di 
NTT sama seperti apa yang disampaikan oleh Fan, Zhang dan Rao 
(2004) dalam penelitiannya di Uganda menunjukkan bahwa pengaruh 
penurunan tingkat kemiskinan baru dirasakan dalam jangka panjang.    

  


