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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi (X1), pengangguran (X2), 

inflasi (X3) dan indeks pembangunan manusia (X4) dengan kemiskinan (Y). Sebelum 

melakukan regresi data panel, dilakukan analisis statistik deskriptif dan diperlukan pemilihan 

model estimasi terbaik antara Random Effect Model, Pooled Model dan Fixed Effect Model 

dengan menggunakan Lagrange Multiplier test dan Hausman test.  

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Data 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata persentase variabel 

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan indeks pembangunan 

manusia. Perhitungan rata-rata pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.1.  

Tabel 4. 1.  Statistik Deskriptif Data Penelitian 6 Provinsi Pulau Jawa 

Provinsi 
Tingkat 

Kemiskinan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
Pengangguran Inflasi 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Banten 5.40 5.55 8.91 4.89 71.16 

Jawa Barat 8.24 5.31 8.41 3.79 70.40 

DKI Jakarta 3.70 5.99 6.90 4.14 79.71 

Jawa Tengah 11.44 5.33 4.81 3.80 70.27 

DI Yogyakarta 12.74 5.54 3.27 3.60 78.53 

Jawa Timur 11.44 5.56 4.13 3.47 69.90 

Mean 8.83 5.55 6.07 3.95 73.33 

Maksimum 12.74 5.99 8.91 4.89 79.71 

Minimum 3.7 5.31 3.27 3.47 69.90 

Std. Deviasi 3.35 0.22 2.14 0.47 4.13 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 

Tingkat kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa tahun 2014-2019 memiliki nilai rata-

rata sebesar 8,83 persen dengan nilai standar deviasi sebesar 3,35 persen. Nilai rata-rata 

lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai kemiskinan dari 

sampel relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata tingkat 

kemiskinan tahun 2014-2019 tertinggi sebesar 12,74 yang di peroleh provinsi D.I. 

Yogyakarta, dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,7 persen yang di peroleh provinsi 

DKI Jakarta. 
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Pertumbuhan ekonomi di 6 provinsi Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 

5,99 persen dengan nilai standar deviasi 0,22 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari standar 

deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai pertumbuhan ekonomi dari sampel relatif 

stabil dan penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi  

tahun 2014-2019 tertinggi sebesar 5,99 persen diperoleh provinsi DKI Jakarta, dan 

pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 5,31 persen diperoleh provinsi Jawa Barat. 

Pengangguran di 6 provinsi Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 6,07 persen 

dengan nilai standar deviasi 2,14 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, hal 

ini menunjukkan bahwa variasi nilai pengangguran dari sampel relatif stabil dan 

penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata pengangguran tertinggi tahun 2014-

2019 tertinggi sebesar 8,91 persen berada di provinsi Banten, dan rata-rata pengangguran 

terendah sebesar 3,27 persen diperoleh provinsi D.I. Yogyakarta. 

Inflasi di 6 provinsi Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 3,95 persen dengan 

nilai standar deviasi 0,47 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, hal ini 

menunjukkan bahwa variasi nilai inflasi dari sampel relatif stabil dan penyimpangan data 

yang terjadi cukup kecil. Rata-rata inflasi tertinggi tahun 2014-2019 di 6 provinsi Pulau 

Jawa sebesar 4,89 berada di provinsi Banten, dan inflasi  terendah sebesar 3,47 persen 

berada di provinsi Jawa Timur. 

Indeks pembangunan manusia di 6 provinsi Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata 

sebesar 73,33 persen dengan nilai standar deviasi 4,13 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari 

standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai inflasi dari sampel relatif stabil dan 

penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata indeks pembangunan manusia tahun 

2014-2019 tertinggi sebesar 79,91 berada di provinsi DKI Jakarta, dan rata-rata indeks 

pembangunan manusia terendah sebesar 69,9 persen berada di provinsi Jawa Timur. 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Data 28 Provinsi di Luar Pulau Jawa Tahun 

2014-2019 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata persentase variabel 

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan indeks pembangunan 

manusia. Perhitungan rata-rata pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2.  
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Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Data Penelitian 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

Provinsi 
Tingkat 

Kemiskinan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
Pengangguran Inflasi 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Aceh 16.19 2.84 7.61 3.84 70.33 

Sumatera Utara 9.63 5.17 5.89 4.03 70.31 

Sumatera Barat 6.72 5.36 5.82 3.75 70.91 

Riau 7.67 2.16 6.70 3.99 71.60 

Kepulauan Riau 5.96 4.84 6.96 3.90 74.32 

Jambi 8.19 4.95 4.22 3.70 69.67 

Bengkulu 16.20 5.14 3.72 4.65 69.63 

Sumatera Selatan 13.21 5.25 4.74 3.90 68.45 

Kepulauan Bangka Belitung 4.90 4.18 4.18 4.71 69.81 

Lampung 13.33 5.17 4.49 3.70 67.98 

Bali 4.30 6.11 1.69 4.03 73.98 

Nusa Tenggara Barat 15.53 5.39 4.31 3.80 66.22 

Nusa Tenggara Timur 21.20 5.09 3.33 3.21 63.57 

Kalimantan Utara 6.66 5.81 5.42 4.81 69.69 

Kalimantan Barat 7.84 5.06 4.41 4.64 66.21 

Kalimantan Tengah 5.42 6.35 4.16 4.14 69.43 

Kalimantan Selatan 4.65 4.59 4.62 4.27 69.27 

Kalimantan Timur 6.08 1.78 6.62 3.97 75.02 

Gorontalo 16.91 6.61 3.99 3.52 66.76 

Sulawesi Utara 8.07 6.10 7.17 4.23 71.38 

Sulawesi Barat 11.42 6.78 3.05 3.70 63.99 

Sulawesi Tengah 13.81 8.51 3.58 4.60 67.86 

Sulawesi Selatan 9.30 7.23 5.18 3.99 70.05 

Sulawesi Tenggara 12.27 6.56 3.81 3.76 69.63 

Maluku Utara 6.67 6.51 5.07 3.98 66.90 

Maluku 18.48 5.86 8.52 4.83 67.98 

Papua Barat 24.03 4.49 6.60 4.17 62.78 

Papua 27.72 2.73 3.54 4.13 58.67 

Mean 11.51 5.24 4.98 4.07 68.66 

Max 27.72 8.51 8.52 4.83 75.02 

Min 4.3 1.78 1.69 3.21 58.67 

Std. Deviasi 6.07 1.48 1.54 0.40 3.47 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tingkat kemiskinan di 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 

11,51 persen dengan nilai standar deviasi sebesar 6,07 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari 

standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai kemiskinan dari sampel relatif 

stabil dan penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 
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27,72 yang di peroleh provinsi Papua, dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 4,3 persen 

yang di peroleh provinsi Bali pada tahun 2019. 

Pertumbuhan ekonomi di 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata 

sebesar 5,24 persen dengan nilai standar deviasi 1,48 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari 

standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai pertumbuhan ekonomi dari sampel 

relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi tertinggi sebesar 8,51 persen diperoleh provinsi Sulawesi Tengah, dan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 1,78 persen diperoleh provinsi Kalimantan Timur. 

Pengangguran di 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 4,98  

persen dengan nilai standar deviasi 1,54 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari standar 

deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai pengangguran dari sampel relatif stabil dan 

penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata pengangguran tahun 2014-2019 

tertinggi sebesar 8,52 persen berada di provinsi Maluku, dan rata-rata pengangguran 

terendah sebesar 1,69 persen diperoleh provinsi Bali. 

Inflasi di 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 4,07 persen 

dengan nilai standar deviasi 0,4 persen. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, hal 

ini menunjukkan bahwa variasi nilai inflasi dari sampel relatif stabil dan penyimpangan data 

yang terjadi cukup kecil. Rata-rata inflasi tahun 2014-2019 tertinggi sebesar 4,83 berada di 

provinsi Maluku, dan rata-rata inflasi  terendah sebesar 3,21 persen berada di provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

Indeks pembangunan manusia di 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki nilai rata-

rata sebesar 68,66 persen dengan nilai standar deviasi 3,47 persen. Nilai rata-rata lebih besar 

dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai indeks pembangunan manusia 

dari sampel relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi cukup kecil. Rata-rata indeks 

pembangunan manusia tahun 2014-2019 tertinggi sebesar 75,02 persen berada di provinsi 

Kalimantan Timur, dan rata-rata indeks pembangunan manusia terendah sebesar 58,67 

persen berada di provinsi Papua. 

4.1.3 Penentuan Model 

Hasil pengujian dengan Lagrange Multiplier test pada data 6 provinsi yang berada 

di Pulau Jawa dan 28 provinsi di luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa tingkat probabilitas 

P-value adalah 0,0000 yang berarti pada α5%, maka P-value < 0,05 atau 0,000 < 0,05 yang 
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berarti bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga model yang 

terpilih adalah Random Effect Model. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. 

  

Tabel 4. 3 Lagrange Multiplier test 6 Provinsi Pulau Jawa dan 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

Chi-square test Value 16,94 346,18 

P-value 0,0000 0,0000 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata 15. 

H0 = Menggunakan Pooled Model. 

H1 = Menggunakan Random Effect Model. 

 

Pengujian menggunakan Hausman test pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 28 

Provinsi di Luar Pulau Jawa memiliki probabilitas sebesar 0,0000 dengan tingkat 

kesalahan sebesar 0,05. Dari uji Hausman dapat dilihat bahwa probabilitas > 0,05 atau 

0,0000 > 0,05, sehingga model terbaik untuk mengestimasi data adalah menggunakan 

Fixed Effect Model. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4. 4 Hausman test 6 Provinsi Jawa dan 28 Provinsi di Luar Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

Chi-square test Value 878,14 218,70 

P-value 0,0000 0,0000 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata 15. 

H0 = Menggunakan Random Effect Model. 

H1 = Menggunakan Fixed Effect Model. 

 

Dari lagrange multiplier test dan hausman test, maka fixed effect model adalah 

model estimasi yang terbaik untuk melakukan estimasi data di 6 provinsi Pulau Jawa dan 

28 provinsi luar Pulau Jawa. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Fixed Effect adalah model yang terbaik untuk melakukan estimasi data, maka 

sebelum melakukan estimasi diperlukan untuk melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang didapati memiliki 

ketepatan dalam melakukan estimasi. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi: 
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4.2.1 Uji Multikolineritas 

Deteksi ada-tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari 

tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Kriteria untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas adalah nilai variance inflation factor memiliki nilai 

antara nilai 1-10. Dalam pengujian multikolineritas pada data 6 Provinsi di Jawa dan 

28 Provinsi di Luar Jawa tidak terindikasi adanya multikolineritas karena nilai VIF 

berada di antara 1-10. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolineritas 6 Provinsi Jawa dan 28 Provinsi di Luar Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

Variabel VIF 1/VIF VIF 1/VIF 

X1 1.37 0.731523 1,05 0,954583 

X2 1.16 0.862559 1,11 0,902948 

X3 1.09 0.862559 1,0 0,922554 

X4 1.46 0.684266 1,09 0,916406 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata15. 

4.2.1.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memperlihatkan apakah model 

regresi memiliki ketidaksamaan varian residual dari penelitian satu ke penelitian 

yang lain. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan sebaliknya. Dalam pengujian heteroskedastisitas pada data 

6 provinsi di Pulau Jawa dan 28 provinsi di luar Pulau Jawa memiliki gejala 

heteroskedastisitas, hal tersebut terjadi karena nilai probabilitas data sebesar 

0,0000 < 0,05. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat diatasi dengan 

menggunakan Robust Standard Errors. Nuryadin (2018) mengungkapkan bahwa 

Robust Standard Errors merupakan tipe perbaikan yang pertama, dan dilakukan 

hanya terbatas pada standar eror regresi. Robust Standard Errors dapat membantu 

untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan interval estimasi atau kesalahan 

nilai pada uji statistic dengan adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 6 Provinsi Jawa dan 28 Provinsi di Luar Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau 

Jawa 

Chi-square test Value 32,73 8020,58 

P-value 0,0000 0,0000 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata 15. 

 

4.2.1.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu hubungan antara residual pengamatan satu 

dengan residual pengamatan yang lain. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka 

dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya. Dalam pengujian 

autokorelasi pada data 6 provinsi di Pulau Jawa dan 28 provinsi di luar Pulau Jawa 

memiliki gejala autokorelasi, hal tersebut terjadi karena nilai probabilitas data di 6 

provinsi Pulau Jawa sebesar 0,0000 < 0,05 dan pada 28 provinsi di luar Pulau jawa 

sebesar 0,0210 < 0,05 Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi 6 Provinsi Jawa dan 28 Provinsi di Luar Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau 

Jawa 

F(  1,      27) 11,022 30,049 

P-value 0,0210 0,0000 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata 15. 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t sebelumnya. Autokorelasi merupakan sebuah nilai pada 

observasi tertentu yang dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya, sehingga uji 

autokorelasi tidak diwajibkan dalam penelitian data panel sebab uji autokorelasi 

dilakukan pada data time series. Menurut Basuki dan Prawoto dalam Anisa (2018) 

pengujian autokorelasi pada data panel tidak memiliki arti. Hal ini karena pada data 

panel meskipun memiliki data time series, namun bukan time series yang murni 

(waktu yang tidak berulang). Oleh karena itu, pengujian autokorelasi dalam 

penelitian ini diabaikan. 
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4.3 ESTIMASI DATA 

Analisis data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

pertumbuhan ekonomi (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2), tingkat inflasi (X3), dan 

indeks pembangunan manusia (X4) terhadap kemiskinan. Model yang terbaik digunakan untuk 

mengestimasi data di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi luar Pulau Jawa adalah dengan 

menggunakan fixed effect model. Model estimasi data pada umumnya dinyatakan dalam 

persamaan: 

Yit= (ꞵ0+𝜆i) + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + uit  (4. 1) 

Keterangan: 

Y  = Tingkat kemiskinan 

X1   = Pertumbuhan ekonomi 

X2   = Tingkat pengangguran terbuka 

X3   = Tingkat inflasi 

X4   = Indeks pembangunan manusia 

(ꞵ0+ 𝜆i) = Konstanta fiks 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel bebas 

u   = error term 

i   = Cross Section 

t   = Time 

 

 Dalam pengujian penentuan model estimasi, model yang terbaik adalah fixed effect 

model dan data telah melewati pengujian asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik telah 

ditemukan gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi, namun karena time yang sedikit maka 

gejala autokorelasi diabaikan. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat diatasi 

dengan menggunakan Robust Standard Errors. Nuryadin (2018) mengungkapkan bahwa 

Robust Standard Errors merupakan tipe perbaikan yang pertama, dan dilakukan hanya terbatas 

pada standar eror regresi. Robust Standard Errors dapat membantu untuk menghindari 

kesalahan dalam perhitungan interval estimasi atau kesalahan nilai pada uji statistic dengan 

adanya gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil dari analisis data panel menggunakan fixed 

effect model yang telah diperbaiki. 
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4.3.1 Uji T 

Tabel 4. 8 Nilai Coefficients Hasil Analisis Data Panel untuk 6 Provinsi Pulau Jawa dan 

28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

 6 Provinsi Pulau Jawa 28 Provinsi Luar Pulau Jawa 

 Koef. T-hitung Prob. Koef. T-hitung Prob. 

X1 0,046 0,31 0,766 0,022 2,69 0,012 

X2 -0,221 -1,59 0,173 0,022 0,730 0,730 

X3 -0,928 -2,15 0,084 -0,081 -3,98 0,000 

X4 -1,034 -5,69 0,001 -0,554 -5,69 0,000 

Sumber: Hasil output regresi data panel dengan Stata 15. 

Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa data terkena gejala 

heteroskedastisitas dan telah di lakukan perbaikan menggunakan Robust Standard Errors, 

sehingga hasil regresi pada tabel 4.8 telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Persamaan regresi data panel untuk 6 Provinsi di Pulau Jawa di Indonesia pada 

tahun 2014 – 2019 adalah: 

Yit= 78,536 + 0,046X1it  – 0,22X2it – 0,109 X3it – 0,928X4it + uit  (4. 2) 

Dengan interpretasi sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta 78,536 dapat diartikan bahwa jika semua variabel independen 

(pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks 

pembangunan manusia) dianggap konstan maka kemiskinan sebesar 78,536% 

2. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0,046. Memiliki arti, apabila 

pertumbuhan ekonomi naik 1% maka persentase kemiskinan akan meningkat sebesar 

0,046%. 

3. Koefisien regresi pengangguran(X2) sebesar -0,221. Memiliki arti, apabila 

pengangguran naik 1% maka persentase kemiskinan akan menurun sebesar 0,221%. 

4. Koefisien regresi inflasi (X3) sebesar -0,109. Memiliki arti, apabila inflasi naik 1% 

maka persentase kemiskinan akan menurun sebesar 0,109%. 

5. Koefisien regresi indeks pembangunan manusia (X4) sebesar -0,928. Memiliki arti, 

apabila indeks pembangunan manusia naik 1% maka persentase kemiskinan akan 

menurun sebesar 0,928%. 
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Persamaan regresi data panel untuk 28 Provinsi di Luar Pulau Jawa di Indonesia 

pada tahun 2014 – 2019 adalah: 

Yit= 49,657 + 0,022 X1it  + 0,022 X2it – 0,081 X3it – 0,554 X4it + uit   (4. 3) 

Dengan interpretasi sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta 49,657 dapat diartikan bahwa jika semua variabel independen 

(pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan indeks 

pembangunan manusia) dianggap konstan maka kemiskinan sebesar 49,657% 

2. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0,022. Memiliki arti, apabila 

pertumbuhan ekonomi naik 1% maka persentase kemiskinan akan meningkat sebesar 

0,022%. 

3. Koefisien regresi pengangguran (X2) sebesar 0,022. Memiliki arti, apabila 

pengangguran naik 1% maka persentase kemiskinan akan naik sebesar 0,022%. 

4. Koefisien regresi inflasi (X3) sebesar 0,081. Memiliki arti, apabila inflasi naik 1% 

maka persentase kemiskinan akan naik sebesar 0,081%. 

5. Koefisien regresi indeks pembangunan manusia (X4) sebesar -0,554. Memiliki arti, 

apabila indeks pembangunan manusia naik 1% maka persentase kemiskinan akan 

menurun sebesar 0,554%. 

Dalam penelitian ini, pengujian secara parsial berguna untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan 

indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 

provinsi Luar Jawa. Dari variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan 

indeks pembangunan manusia, jika dilihat secara individual tidak semua variabel 

berpengaruh. Dalam penelitian ini, variabel yang berpengaruh signifikan pada data 6 

Provinsi di Pulau Jawa adalah indeks pembangunan manusia dan di 28 Provinsi Luar Pulau 

Jawa adalah variabel pengangguran, inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Variabel 

indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap 

kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa. Variabel pengangguran memiliki pengaruh 

signifikan dan positif, dan variabel inflasi serta indeks pembangunan manusia memiliki 

pengaruh signifikan dan negatif di 28 Provinsi di Luar Pulau Jawa. 
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4.3.2 Uji F 

Pengujian secara simultan atau uji F berguna untuk melihat ada atau tidaknya 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.  Pengaruh secara 

bersama – sama atau secara simultan antara variabel independen, yaitu pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks pembangunan manusia terhadap variabel 

dependen, yaitu kemiskinan di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi di Luar Jawa. Pada 

penelitian di 6 provinsi Pulau Jawa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, 

indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 

kemiskinan. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Pada penelitian di 28 

provinsi luar Pulau Jawa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, indeks 

pembangunan manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel kemiskinan. 

Hal ini dilihat dari nilai probabilitas 0,000 < 0,05. 

 

4.3.3 Koefisien Determinasi 

Nilai R-Square pada persamaan penelitian di 6 provinsi Pulau Jawa sebesar 0,824 

yang berarti 82,4% variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, 

dan indeks pembangunan manusia dapat menjelaskan variasi dari kemiskinan, sedangkan 

sisanya sebesar 17,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

Nilai R-Square pada persamaan penelitian di 28 provinsi luar Pulau Jawa sebesar 

0,541 yang berarti 54,1% variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat 

inflasi, dan indeks pembangunan manusia dapat menjelaskan variasi dari kemiskinan, 

sedangkan sisanya sebesar 45,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

Hasil nilai koefisien determinasi di luar Pulau Jawa dikategorikan moderat, 

sehingga masih ada variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan terkait kemiskinan di 

luar Pulau Jawa. Variabel pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa kurang menjelaskan 

variabel kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang ada lebih ditunjang oleh sektor-

sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, seperti pertambangan. Variabel 

pengangguran juga tidak terlalu banyak menjelaskan kemiskinan karena banyak 

pengangguran terselubung yang ada di luar Pulau Jawa yang tidak terekam dengan baik. 

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan di luar Pulau Jawa diakibatkan oleh 

infrastruktur pendidikan, kesehatan dan, fasilitas sanitasi yang buruk, serta ketimpangan 

pendapatan, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel 

independen yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan 

Hasil dari pengujian data menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi di 6 

provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi luar Pulau Jawa memiliki hasil penelitian yang 

berbeda. Hasil penelitian di 28 provinsi Luar Pulau Jawa variabel pertumbuhan ekonomi 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfista (2019); Bintang and Woyanti (2018); Hatta and 

Azis (2015). Hubungan positif ini berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka 

diikuti dengan kemiskinan yang meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sukirno (2004) yang menyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan pertumbuhan dari output barang dan jasa pada suatu negara. Sehingga pada 

penelitian di 28 provinsi Luar Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Hatta dan Azis (2015) mengungkapkan bahwa penurunan 

tingkat kemiskinan disebabkan oleh keberhasilan program pengentasan kemiskinan, 

seperti program jaminan kesehatan nasional, program keluarga harapan, dan bantuan 

pangan non tunai.  

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia(diolah). 

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

 

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik di 28 provinsi luar Pulau Jawa 

tahun 2014 – 2019 tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti karena rata-rata 

berada di angka 5% di setiap tahunnya, bahkan di beberapa provinsi yang ada di luar 

Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah 5% di setiap tahunnya. Hubungan 

positif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan diindikasikan karena kualitas 
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pertumbuhan ekonomi belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di luar 

Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang ada belum menyentuh sektor – sektor yang 

menjadi pekerjaan penduduk miskin. Menurut Ningsih dan Andiny (2018) 

ketidakmerataan pendapatan yang hanya mengalir hanya pada golongan masyarakat yang 

memiliki pendapatan menengah ke atas menjadi penyebab meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi tidak mampu mengurangi kemiskinan.  

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat mempersempit 

kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Namun yang terjadi dalam penelitian 

ini adalah hal sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka semakin 

menambah kesenjangan antara daerah miskin dan kaya dan berakibat terjadi proses 

pengkutuban (polarization effect). Polarization effect terjadi ketika setiap sektor yang 

memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berkaitan antar sektor satu 

dengan yang lainnya (Nadhifah 2018). Sektor perekonomian yang padat modal akan 

mengalami kemajuan yang pesat, dan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sebaliknya, sektor padat karya akan cenderung 

lebih sedikit memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini 

menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir lapisan 

masyarakat, yang perekonomiannya ditunjang sektor perindustrian. Sedangkan orang 

yang hidup di desa yang perekonomiannya ditunjang oleh sektor pertanian tidak dapat 

menikmati hasil pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya terhadap pertumbuhan 

ekonomi masih rendah. Hasil pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati kalangan atas 

akan menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan adanya 

peningkatan pendapatan, akan diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat yang 

kemudian menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi akan semakin menyulitkan masyarakat 

miskin memperoleh kesejahteraannya. 

Pertumbuhan ekonomi di 6 provinsi Pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khumairoh et 

al., (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis dan infrastruktur 

Pulau Jawa yang memadai dibandingkan di luar Pulau Jawa tidak serta merta membuat 

angka pertumbuhan ekonomi meningkat pesat. Zuhdiyaty dan Kaluge (2018) 

mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh mencerminkan 

buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena tidak mampu mengurangi 

tingkat kemiskinan.  
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Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), sehingga jika terjadi peningkatan PDB maka juga terjadi peningkatan 

penggunaan faktor produksi yang berarti juga meningkatkan kesempatan kerja karena 

penduduk termasuk dalam faktor produksi (Khumairoh et al. 2018). Namun sebaliknya 

terjadi di Pulau Jawa, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi 

kemiskinan. Hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Jawa 

hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat daripada investasi. Dari data Badan Pusat 

Statistik (2019) memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Pulau Jawa 

lebih tinggi daripada di luar Pulau Jawa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kurang 

giatnya investasi membuat minimnya kesempatan kerja yang ada di Pulau Jawa ditambah 

lagi dengan jumlah penduduk yang padat membuat semakin susah untuk memiliki 

pekerjaan. Sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa berada di angka 5 

persen tiap tahunnya tidak membuat masyarakat hidup sejahtera. 

 

4.4.2 Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan  

Dalam penelitian, variabel pengangguran di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi 

di Luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian di 28 Provinsi luar Pulau Jawa sejalan 

dengan Alfista (2019); Putri & Yuliarmi (2011); Yuliani (2018); Zuhdiyaty & Kaluge 

(2018) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan karena tidak semua penduduk yang menganggur adalah 

penduduk miskin.  

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dan 

kemiskinan, bertentangan dengan teori ekonomi. Menurut Sukirno (2004) efek buruk 

dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, 

sehingga menyebabkan tingkat kemakmuran seseorang menurun. Semakin menurunnya 

tingkat kesejahteraan pada masyarakat karena pengangguran tentu akan menambah 

peluang untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan. 
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          Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah). 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

 

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan di 

luar Pulau Jawa memiliki perbedaan. Perbedaan tingkat pengangguran yang terjadi tidak 

serta merta membuat hasil penelitian berbeda.  Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

semua pengangguran baik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa merupakan orang miskin. 

Yuliani (2018), mengungkapkan bahwa tidak semua yang menganggur adalah 

masyarakat miskin atau seseorang yang menganggur masih ditopang oleh anggota 

keluarga yang memiliki pendapatan masih berada diatas garis kemiskinan. Angkatan 

kerja yang masih menganggur karena masih mencari pekerjaan setelah lulus Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi masih tetap mampu memenuhi kebutuhan 

pokok dengan baik, karena biaya hidup yang masih ditanggung oleh orang tua.  

 

4.4.3 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan 

Dalam penelitian, variabel inflasi di 6 provinsi Pulau Jawa dan 28 provinsi di Luar 

Pulau Jawa memiliki hasil penelitian yang berbeda. 28 Provinsi di Luar Pulau Jawa 

menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif. terhadap 

kemiskinan, sedangkan di 6 Provinsi Pulau Jawa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kemiskinan. Hasil penelitian di 28 Provinsi Luar Jawa sejalan dengan penelitian  

Amalia (2012) dan Salam (2019)yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

dan negatif antara variabel inflasi dan variabel kemiskinan. 
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Hubungan yang berbeda ditemukan pada penelitian di 28 provinsi Luar Pulau Jawa. 

Variabel inflasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak sesuai dengan teori bahwa 

inflasi memberi dampak yang buruk terhadap penduduk yang memiliki penghasilan yang 

rendah, yaitu membuat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mengalami penurunan.  Hubungan negatif ini diperkuat dengan penelitian Amalia (2012) 

yang mengemukakan bahwa inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi 

perubahan kondisi kemiskinan disuatu negara. Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa 

inflasi yang terjadi di luar Pulau Jawa masih dalam batas wajar, sehingga hal ini dapat 

memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum atau dapat menurunkan 

tingkar kemiskinan melalui peningkatan rangsangan produksi pada sektor riil. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah). 

Tingkat Inflasi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

 

Kondisi inflasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa pada tahun 2014 – 2019 dapat 

dikatakan terkendali karena selalu berada di angka 3%, kecuali pada tahun 2014 yang 

mencapai 8,36%. Keberhasilan pemerintah menekan angka inflasi membuat angka 

kemiskinan turun pada setiap tahunnya. Pada penelitian di 6 provinsi Pulau Jawa, 

variabel tingkat inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hatta & Azis (2015), 

Khumairoh et al., (2018), Segoro & Pou (2016), Windra et al., (2016) yang menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi dan kemiskinan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh kondisi inflasi yang naik membuat perusahaan berusaha 

meningkatkan produksinya, sehingga membuat banyak tenaga kerja yang terserap. 
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Sedangkan jika inflasi menurun, maka harga-harga barang cenderung menurun sehingga 

membuat perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dan membuat 

angka kemiskinan meningkat. Hatta dan Azis (2015) mengungkapkan bahwa dalam 

jangka pendek, inflasi dapat menekan angka pengangguran atau inflasi dapat digunakan 

untuk menjadi penyeimbang perekonomian negara. 

 

4.4.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan 

Dalam penelitian, variabel indeks pembangunan manusia di 6 provinsi Pulau Jawa 

dan 28 provinsi di Luar Pulau Jawa memiliki hubungan negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Cholili (2014), Segoro & Pou (2016), Suliswanto (2010),dan Zuhdiyaty & Kaluge (2018) 

yang menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah).  

Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

 

Indeks pembangunan manusia dibentuk dari tiga komponen dasar kehidupan 

manusia yang selalu mengalami perubahan setiap tahun. Hasil penelitian di 6 provinsi 

Pulau Jawa dan 28 provinsi Luar Pulau Jawa menunjukkan pengaruh negatif dan 

signifikan. Hal ini terjadi karena indeks pembangunan manusia selalu menunjukkan 

grafik peningkatan pada setiap tahunnya, sehingga penduduk di Indonesia memiliki 

standar hidup layak, pengetahuan, dan tingkat kesehatan yang selalu meningkat. Ketiga 

komponen ini membuat tingkat produktivitas meningkat sehingga meningkatkan 

pendapatan dan juga pengeluaran untuk kegiatan konsumsi (Cholili 2014). Indeks 
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pembangunan yang tinggi membuat tingkat produktivitas suatu negara menjadi 

meningkat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat 

membuat masyarakat menabung uangnya dan akan meningkatkan investasi. Investasi 

yang tinggi membuat tingkat produktivitas semakin meningkat, sehingga menambah 

kesempatan kerja. 

Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia antara Pulau 

Jawa dan di luar Pulau Jawa mengalami ketimpangan. Hal ini dikarenakan kondisi 

infrastruktur yang berbeda antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sehingga pemerintah 

diharapkan mampu membenahi infrastruktur yang berada di luar Pulau Jawa agar indeks 

pembangunan manusia setara dengan indeks pembangunan di Pulau Jawa karena variabel 

ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


