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ABSTRAK 

Astuti, Puji.2009.Aplikasi Analisis Kovarian (ANAKOVA) pada Kasus Pengaruh 
Letak Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Distribusi 
Pendapatan di Jawa Tengah. Tugas Akhir Jurusan Matematika Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Wuryanto, M.Si, Pembimbing II : 
Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

 
 
 Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan pendapatan regional yang disertai dengan pemerataan distribusi 
pendapatannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator kemajuan 
suatu wilayah. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan 
distribusi pendapatan yang merata tidaklah berarti, karena hal ini akan 
menimbulkan kesenjangan ekonomi. 
 Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini antara lain: (1) Untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II 
dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah. (2) Untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks 
karesidenan di Jawa Tengah dengan memperhitungkan jumlah penduduk miskin 
di daerah  tersebut. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literatur dan 
metode dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis 
Kovarian dan dalam pengolahan datanya dilakukan dengan bantuan program 
SPSS versi 13.0 
 Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat 
distribusi pendapatan daerah tingkat II di 6 wilayah eks karesidenan yang ada di 
Jawa Tengah. Setelah jumlah penduduk miskin ikut diperhitungkan hasilnya 
adalah  tetap tidak terdapat perbedaan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat 
II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah. Jadi letak daerah dan jumlah 
penduduk miskin tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat distribusi 
pendapatan. 
 Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan, mengingat pentingnya 
distribusi pendapatan  pemerintah daerah hendaknya memfokuskan perhatian pada 
hal lain yang mungkin berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan, karena 
letak daerah dan jumlah penduduk miskin tidak mempunyai pengaruh terhadap 
tingkat distribusi pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tujuan pembangunan nasional telah digariskan di dalam 

mewujudkan suatu masyarakat  yang adil dan makmur yang merata material 

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu disadari arah dan tujuan 

pembangunan nasional mengisyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan 

pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mastarakat dan 

hasi-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati merata oleh seluruh 

masyarakat sesuai dengan nilai dharma baktinya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan 

regional yang disertai dengan pemerataan distribusi pendapatanya. 

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator kemajuan 

suatu wilayah. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai 

dengan distribusi pendapatan yang merata tidaklah berarti, karena hal ini 

akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang akan membawa akibat 

terhadap ketidakstabilan nasional, hal ini juga hanya akan memperkaya yang 

sudah kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin.. Oleh karena itu 

hasil-hasil pembangunan dan pendapatan regional hendaknya dapat 

dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata. Jika pendapatan regional 

dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut 

1 
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maka dikatakan distribusi pendapatanya merata, sebaliknya jika pembagian 

tersebut tidak merata maka dikatakan terjadi ketimpangan dalam distribusi 

pendapatanya. Ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi 

menyebabkan kesenjangan antar daerah, hal ini merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan tuntutan pemekaran wilayah. Memang suatu 

kemustahilan bila masyarakat di suatu wilayah mendapatkan pendapatan 

yang sama karena hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ini berarti 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan selalu ada, tetapi 

ketimpangan rendah adalah yang diharapkan. Untuk mengetahui tingkat 

distribusi pendapatan di suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator 

salah satunya adalah koefisien Gini Ratio.  

   Jawa Tengah merupakan propinsi yang cukup luas dan mempunyai 

keanekaragaman budaya, adat istiadat dan keadaan ekonomi, Jawa Tengah 

terbagi menjadi 35 Daerah Tingkat II yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 

kotamadia. Tiap daerah tingkat II tersebut tentunya mempunyai tingkat 

distribusi pendapatan yang berbeda, hal ini menimbulkan keingintahuan 

tentang hal apa saja yang mempengaruhi atau memberikan efek terhadap 

tingkat distribusi pendapatan di  daerah tersebut. Dalam Tugas Akhir ini hal 

yang akan diteliti pengaruh atau efeknya terhadap distribusi pendapatan 

adalah letak daerah tingkat II (wilayah eks karesidenan) dan jumlah 

penduduk miskin di masing-masing daerah tingkat II tersebut.  

Wilayah propinsi Jawa Tengah dibagi atas 6 wilayah eks 

karesidenan. Tiap wilayah eks karesidenan mempunyai karakteristik masing-
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masing yang cukup bervariasi. Tiap wilayah eks karesidenan umumnya 

mempunyai potensi perekonomian yang berbeda-beda. Sedangkan daerah 

tingkat II yang terletak pada wilayah eks karesidenan yang sama umummnya 

mempunyai beberapa persamaan karakteristik, antara lain keadaan geografis, 

bahasa, adat istiadat, mata pencaharian penduduknya dan lain-lain, hal ini 

memungkinkan terjadinya kemiripan distribusi pendapatannya juga.  

   Perbedaan tingkat  distribusi pendapatan  yang akan diteliti tidak 

hanya terjadi semata-mata sebagai efek dari perbedaan letak daerah, akan 

tetapi akan diteliti juga apakah tingkat distribusi pendapatan bisa bervariasi 

jika dikendalikan oleh hal lain yaitu  jumlah penduduk miskin di daerah 

tersebut. Jadi kecuali faktor letak daerah tingkat II yang memberikan efek 

terhadap tingkat distribusi pendapatan, masih ada hal yang mungkin dapat 

berubah seiring dengan terjadinya perubahan tingkat distribusi pendapatan 

yaitu jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan 

merupakan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, jumlah penduduk 

miskin di suatu daerah mempunyai efek terhadap tingkat distribusi 

pendapatan. Jika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah besar hal ini 

dapat menjadi indikator terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.  

  Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat distribusi 

pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah 

dengan memperhitungkan jumlah penduduk miskin akan digunakan Analisis 

Kovarian. Digunakan Analisis Kovarian karena dalam kasus ini terdapat 

kovariabel atau kovariat yaitu jumlah penduduk miskin. Analisis Kovarian 
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bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok dengan 

dikendalikan oleh satu atau beberapa faktor 

 Perkembangan teknologi yang semakin modern, diiringi juga dengan 

perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih. Komputer selalu 

digunakan dalam perhitungan dan pengolahan data statistik di segala bidang 

karena komputer dapat mempermudah dan mampercepat suatu pekerjaan, 

manusia tinggal mendesain dan menganalisis output. Sekarang ini banyak 

sekali software yang dapat membantu pekerjaan para statistikawan dalam 

menghitung dan mengolah data statistik, antara lain SPSS, MINITAB, SAS, 

Statgraph dan masih banyak lainya. Pada penyusunan Tugas Akhir ini, data 

yang telah diperoleh akan diolah dengan bantuan  software SPSS. SPSS 

dikenal sebagai software yang populer dan memiliki alat analisis yang 

lengkap, SPSS juga mempunyai konektivitas yang tinggi dalam program 

aplikasi lain dibawah sistem operasi windows. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah ada perbedaan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II 

dari  6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah? 

2. Apakah ada perbedaan tingkat  distribusi pendapatan daerah tingkat 

II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah dengan 

memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut? 



 5

C. PEMBATASAN MASALAH 

Pada Tugas Akhir ini permasalahan hanya dibatasi pada faktor yang 

memberikan efek terhadap tingkat  distribusi pendapatan pada daerah tingkat 

II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah. Faktor tersebut adalah 

letak daerah tingkat II dan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Data 

diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, digunakan data tahun 

2006 karena data tahun ini merupakan data terakhir yang sudah lengkap. 

Pengolahan data dilakukan dengan Analisis Kovarian dan menggunakan 

bantuan software SPSS. 

 

D. TUJUAN 

Tujuan dari kegiatan ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat distribusi 

pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat distribusi 

pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa 

Tengah dengan memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah  

tersebut. 
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E. MANFAAT 

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

 Dapat menerapkan dan menambah pengetahuan tentang 

penerapan statistik  khususnya Analisis Kovarian, dalam kasus yang 

ada di kehidupan nyata serta dapat mengetahui pengaruh letak daerah 

dan jumlah penduduk miskin terhadap distribusi pendapatan di Jawa 

Tengah. 

2. Bagi akademik 

Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan 

bahan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi 

bagi pihak perpustakaan khususnya pada Jurusan Matematika dan 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Bagi lembaga/instansi/masyarakat pada umumnya 

 Dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang Analisis 

Kovarian beserta aplikasinya untuk mengetahui pengaruh letak 

daerah dan jumlah penduduk miskin terhadap distribusi pendapatan 

di Jawa Tengah, serta sebagai bahan informasi. 

 

F. PENEGASAN  ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, penulis merasa perlu 

membatasi dan menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam 

judul Tugas akhir ini: 
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1. Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan. 

2. Analisis Kovarian (ANAKOVA) 

Analisis Kovarian adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

perbedaan antara beberapa kelompok dengan dikendalikan oleh satu 

atau beberapa faktor. 

3. Distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan adalah banyaknya pendapatan yang diterima 

oleh masing-masing rumah tangga suatu daerah dalam kurun waktu 

tertentu. 

 

G. SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

Sistematika Tugas Akhir ini di bagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian awal Tugas Akhir, bagian isi Tugas Akhir dan bagian akhir Tugas 

Akhir. 

1. Bagian awal Tugas Akhir ini berisi halaman sampul, halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi Tugas Akhir ini yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, 

pengenalan istilah dan sistematika Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang gambaran umum Jawa 

Tengah, distribusi pendapatan, karesidenan, kemiskinan, 

konsep dasar Analisis Kovarian, penggunaan software 

SPSS dan hipotesis. 

BAB III METODE KEGIATAN 

Metode kegiatan berisi tentang ruang lingkup kegiatan, 

populasi, variabel kegiatan, metode pengumpulan data 

dan penggunaan software SPSS dalam proses pengolahan 

data ANAKOVA.  

BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan dan pembahasan berisi tentang hasil 

kegiatan yang telah dilakukan beserta pembahasannya 

BAB V PENUTUP 

 Penutup berisi tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir Tugas Akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. GAMBARAN UMUM PRO PINSI JAWA TENGAH 

Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit 

oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5o40' 

dan 8o30' Lintang Selatan dan antara 108o30' dan 111o30' Bujur Timur 

(termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 

263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau 

Karimunjawa). Secara administratif  propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 

29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta 

hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas 

Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan 

sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. 

 Menurut Stasiun Klimatologi Klas 1 Semarang, suhu udara rata-

rata di Jawa Tengah berkisar antara 18oC sampai 28oC. Tempat-tempat 

yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. 

Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 cm), berkisar 

antara 17oC sampai 35oC. Rata-rata suhu air berkisar antara 21oC sampai 

28oC. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 

persen samapai 94 persen. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun 

Meteorologi Pertanian khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm. 

Lokasi daerah Jawa Tengah cukup strategis karena terletak di tengah-

9 
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tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, yaitu antara pusat 

pengembangan kawasan barat, seperti Jakarta-Bogor-Tangerang serta 

Bekasi dan kawasan timur, yang meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerta-

Surabaya-Sidoardjo-Lamongan. Ditambah, adanya jalur pelayaran baik 

nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. 

Semua itu memungkinkan Jawa Tengah memperluas jaringan pemasaran 

dan perdagangan antar kota, antar pulau dan perdagangan internasional 

Secara administratif, propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 

kabupaten, 6 kota, 568 kecamatan, 7.807 desa. Berikut ini adalah daftar 

daerah tingkat II yang ada di Jawa Tengah : 

Kabupaten Cilacap Kabupaten Jepara 

Kabupaten Banyumas Kabupaten Demak 

Kabupaten Purbalingga Kabupaten Semarang 

Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Temanggung 

Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal 

Kabupaten Purworejo Kabupaten Batang 

Kabupaten Wonosobo Kabupaten Pekalongan 

Kabupaten Magelang Kabupaten Pemalang 

Kabupaten Boyolali Kabupaten Tegal 

Kabupaten Klaten Kabupaten Brebes 

Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Kudus 

Kabupaten Wonogiri Kotamadia Surakarta 

Kabupaten Karanganyar Kotamadia Salatiga 
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Kabupaten Sragen Kotamadia Semarang 

Kabupaten Grobogan Kotamadia Pekalongan 

Kabupaten Blora Kotamadia Tegal 

Kabupaten Rembang Kotamadia Magelang 

Kabupaten Pati  

 

   

B. DISTRIBUSI PENDAPATAN 

Distribusi pendapatan adalah banyaknya pendapatan yang 

diterima oleh masing-masing rumah tangga suatu daerah dalam kurun 

waktu tertentu. Tingkat distribusi pendapatan penduduk dihitung 

berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). 

Kegiatan SUSENAS dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia       

dengan sampel rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi. 

Berdasarkan data BPS di provinsi Jawa Tengah jumlah sampel     

mencapai sekitar 25.000 ribu rumah tangga. Mengingat pengumpulan   

data mengenai konsumsi penduduk yang lebih mendalam yaitu melalui 

data sasaran konsumsi hanya dilaksanakan setiap tiga tahun sekali,     

maka data mengenai hal tersebut diolah dari data pokok yang  

dikumpulkan setiap tahun. Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih 

dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dan    

responden. Tingkat distribusi pendapatan berpengaruh pada harkat hidup 

orang banyak, oleh karena itu menarik para pemikir untuk        
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mengadakan penelitian. Untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan 

tersebut telah muncul beberapa teori maupun ukuran antara lain Teori 

Pareto, Teori Gibrat, Teori Kuznets, Teori Theil, Teori Gini Ratio dan 

Kiteria Bank Dunia. Teori yang paling banyak digunakan untuk mengukur 

tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Teori Gini Ratio, 

pemilihan teori ini dalam perhitungan tingkat distribusi pendapatan karena 

mempunyai keunggulan tersendiri yaitu selain mudah penghitungan dan 

pemahamanya juga paling banyak digunakan oleh peneliti, sehingga 

mempermudah dalam membandingkan ketimpangan antar daerah dengan 

daerah lain atau dengan periode waktu berbeda. Sedangkan untuk data 

pendapatan didekati dengan data pengeluaran rumah tangga.  

Pendapatan atau ukuran berdasarkan Koefisien Gini atau Gini 

Ratio dikemukakan oleh C.Gini yang melihat adanya hubungan antara 

jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu 

dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan 

distribusi pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. 

Bila Gini ratio memdekati 0 menunjukan adanya ketimpangan yang 

rendah dan bila Gini ratio mendekati 1 menunjukan ketimpangan tinggi. 

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah: 

( )∑
=

−+
−=

k

i

iii QQP
G

1

1

10000
1   (BPS 2003:5) 
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G = Gini Ratio 

Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i 

Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i 

Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1 

k = Banyaknya kelas pendapatan 

Menurut BPS (2003: 5-7), Oshima menetapkan sebuah kriteria 

yang digunakan untuk menentukan apakah pola atau tingkat distribusi 

pendapatan suatu masyarakat pada ketimpangan taraf rendah, sedang 

atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : 

a. Ketimpangan taraf rendah, bila G < 0,35 

b. Ketimpangan taraf sedang, bila antara 0,35 – 0,5 

c. Ketimpangan taraf tinggi, bila G > 0,5 

Besarnya koefisien Gini (Gini Ratio) dapat pula diperkirakan 

dengan aturan Kurva Lorenz yaitu dengan membagi luas kurva yang 

diarsir dengan kurva segitiga OAB (lihat Gambar 1). Acuan 

ketimpangan distribusi pendapatan adalah jauh dekatnya kurva dengan 

segitiga OAB, semakin dekat kurva dengan segitiga OAB semakin 

besar nilai Gini Ratio, berarti distribusi pendapatan makin tidak 

merata. Sebaliknya makin dekat kurva dengan dari diagonal OB maka 

distribusi pendapatan makin merata. 
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            Gambar 1. Kurva Lorenz 
 
 

Keterangan :  

- Sumbu OA menyatakan persentase jumlah penduduk 

- Sumbu OC menyatakan persentase pendapatan 

Titik K pada kurva OKLB menunjukan 40 persen jumlah 

penduduk menerima pendapatan sebesar 10 persen total 

pendapatan. Sedang titik M pada kurva OMNB menggambarkan 

bahwa 40 persen jumlah penduduk menerima bagian pendapatan 

sebesar 17 persen dari total pendapatan. Berarti distribusi 

pendapatan yang digambarkan oleh kurva OMNB lebih merata 

daripada distribusi pendapatan yang ditunjukan oleh kurva OKLB. 
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C. KEMISKINAN 

Masalah kemiskinan merupakan salah atu persoalan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek 

penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah 

tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran 

kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh 

bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi 

hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, 

membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan 

target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. 

1. Konsep dan Definisi 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) 

(BPS 2007:52). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

makanan maupun nonmakanan yang bersifat mendasar. 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (BPS 

2007:52). 
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2. Metode 

Menurut BPS (2007:53) metode yang digunakan untuk mengukur 

kemiskinan adalah: 

a. Metode Penghitungan Garis Kemiskinan 

Metode yang digunakan untuk menghitung Garis 

Kemiskinan (GK) , terdiri dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Nonmakanan (GKNM). Dirumuskan sebagai berikut: 

GK = GKM + GKNM 

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk 

daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 

perbulan di bawah Garis Kemiskinan. 

b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2100 

kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil 

Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan 

dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, 

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke-52 jenis 

komoditi ini merupakan komoditi yang paling banyak 
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dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 

komoditi ini sekitar 70% total dari pengeluaran orang miskin. 

c. Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) 

Garis Kemiskinan Nonmakanan adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. 

Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 

jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. 

3. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan 

Menurut BPS (2007 : 53-54) teknik penghitungan garis kemiskinan 

ada beberapa tahap yaitu: 

a. Tahap pertama 

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi 

yaitu 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan 

Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis 

Kemiskinan periode lalu yang di inflate dengan inflasi umum 

(IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Nonmakanan (GKNM).. 

b. Penghitungan GKM 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai 

pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil 

dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan 

dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai 
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pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan 

menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. 

Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori 

dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori. 

c. Penghitungan GKNM 

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) merupakan 

penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi 

nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per 

komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan 

menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok 

tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang 

tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut 

dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 

(SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkandata 

pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan 

yang lebih rinci dibanding kan data Susenas modul konsumsi. 

d. Penghitungan GK 

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan. 

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran pekapita perbulan 

di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. 
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4. Indikator Kemiskinan 

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator 

kemiskinan yang digunakan yaitu: 

a. Head Count Index (HCI-Po) 

Head Count Index yaitu persentase penduduk yang berada di 

bawah Garis Kemiskinan . 

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing pendudukmiskin 

terhadap kesenjangan kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, 

semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis 

Kemiskinan. 

c. Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Saverity Index-P2) 

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin 

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di 

antara penduduk miskin (BPS 2007 : 54-55). 

 

D. KARESIDENAN 

Propinsi Jawa Tengah ber ibukota di Semarang mempunyai luas 

32.549 km2, mempunyai 35 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 

Kabupaten dan 6 kotamadia. Selain itu juga dikenal adanya pembagian 

wilayah menurut karesidenan. Karesidenan sebenarnya adalah 
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pengelompokan wilayah tertentu yang sudah berlaku sejak jaman Belanda 

namun terkadang masih digunakan untuk mengelompokkan Dati II yang 

berada dalam  wilayah tersebut. Pada setiap karesidenan ini ditempatkan 

seorang Pembantu Gubernur. Sekarang karesidenan di sebut dengan istilah 

eks karesidenan karena sekarang sistem residen sudah tidak di berlakukan 

lagi, namum daerah-daerah yang terletak di wilayah eks karesidenan yang 

sama masih mempunyai hubungan, di setiap wilayah eks karesidenan juga 

masih ditempatkan satu Pembantu Gubernur. Wilayah eks karesidenan 

yang ada di Jawa Tengah antara lain: 

1. Eks karesidenan Banyumas 

Meliputi kabupaten Cilacap, kabupaten Banyumas, kabupaten 

Purbalingga dan kabupaten Banjarnegara. 

2. Eks karesidenan Tegal 

Meliputi kabupaten Batang, kotamadia Tegal, kabupaten Brebes, 

kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kotamadia Pekalongan 

dan  kabupaten Tegal. 

3. Eks karesidenan Surakarta 

Meliputi kotamadia Surakarta, kabupaten Karanganyar, kabupaten 

Sukoharjo,  kabupaten Wonogiri, kabupaten Sragen, kabupaten 

Boyolali, dan kabupaten Klaten. 
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4. Eks karesidenan Kedu 

Meliputi kotamadia Magelang, kabupaten Purworejo, kabupaten 

Magelang, kabupaten Kebumen, kabupaten Temanggung, kabupaten 

Wonosobo 

5. Eks karesidenan Semarang 

Meliputi kotamadia Semarang, kabupaten Semarang, kabupaten 

Kendal, kabupaten Demak, kabupaten Grobogan dan kotamadia 

Salatiga. 

6. Eks karesidenan Pati 

Meliputi kabupaten Pati, kabupaten Kudus, kabupaten Rembang, 

kabupaten Jepara dan kabupaten Blora 

 

E. KONSEP DASAR ANAKOVA 

Analisis Kovarian bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara 

beberapa kelompok dengan dikendalikan oleh satu atau beberapa faktor 

(Wahana Komputer 2005:201). Salah satu atau beberapa faktor pengendali 

ini disebut dengan kovariabel. Pada umumnya analisis kovarian 

dipergunakan kalau Y variabel tak bebas metrik (interval atau rasio) dan 

paling sedikit ada 1 variabel bebas yang non-metrik (nominal atau ordinal) 

dan 1 variabel bebas metrik (interval atau rasio). Analisis kovarian hampir 

sama dengan analisis varian namun dibedakan dengan adanya 

kovariabel/variabel iringan. Pada prinsipnya analisis kovarian merupakan 

gabungan dari analisis varian dan anlisis regresi. Variabel bebas yang 
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kategori (non-metrik) disebut faktor sedangkan variabel bebas yang metrik 

disebut kovariat/kovariabel. 

Menurut Wahana Komputer (2005:205), asumsi ANAKOVA yang akan 

kita uji adalah asumsi normalitas, linieritas dan homogenitas. 

1. Normalitas 

Uji normalitas sebaran yaitu pengujian apakah data sampel yang 

diambil telah mengikuti sebaran distribusi normal. Normalitas 

penting untuk statistik inferensial yang bertujuan untuk membuat 

generalisasi hasil analisis data sampel. 

2. Linieritas 

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data yang 

diuji mempunyai sebaran yang sesuai dengan garis linear.  

3. Homogenitas 

Pengambilan keputusan dari uji ini diketahui dengan memperhatikan 

sebaran plot data. Jika sebaran data tidak mengumpul di suatu bagian 

maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat 

dikatakan data homogen. 

 

F. PENGGUNAAN SOFTWARE SPSS 

SPSS (Statistics Program for Social Science) merupakan perangkat 

lunak yang digunakan untuk pemecahan masalah statistik pada ilmu-ilmu 

sosial, sehingga fasilitas analisis yang disediakan lebih banyak untuk 

variabel sosial. Namun seiring dengan perkembangan jaman seperti 
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sekarang ini program SPSS bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu 

statistika salah satunya adalah untuk membantu pengolahan data dalam 

Analisis Kovarian.  

SPSS  menghadirkan cara yang lebih mudah dan efisien untuk 

melakukan analisis data statistik dan sistem manajemen data 

menggunakan berbagai menu dan kotak dialog yang sederhana, namun 

mampu mengerjakan segala hal untuk analisis data. SPSS 13 merupakan 

suatu sofware yang berjalan di sistem operasi windows. Lingkungan 

kerja SPSS  meliputi jendela yang berupa Data Editor, Output Viewer, 

Pivot Table Editor, Chart Editor, Text Output Editor, Syntax Editor dan 

script Editor.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan masuk program SPSS.13 
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  Gambar 3. Tampilan sheet Data View 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4. Tampilan Sheet Variable View 

Sheet Data View merupakan tempat untuk memasukan data yang 

akan dianalisis. Sedangkan sheet Variable View adalah lembar kerja yang 

berfungsi untuk memformat data yang telah dimasukan dalam sheet Data 

View. Jenis format data meliputi Name, Type, Width, Label, Values, 

Missing, Colums, Align, dan Measure. 
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Perangkat lunak SPSS versi 13 dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

digunakan pada analisis: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas akan dilakukan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov, yang dapat diketahui dengan langkah: 

a. Buka file Anakova 

b. Klik Analyze > Nonparametric Test > 1-Sample KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan langkah uji normalitas. 

c. Maka akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Masukan variabel dependen (gini_ratio) ke 

kotak Test Variable (s) List, lalu pada kotak Test Distribution 

beri tanda centang pada Normal. 
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Gambar 6. Tampilan kotak dialog One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. 

d. Klik Ok untuk menyelesaikan analisis normalitas 

e. Interpretasi hasil output. 

 

2. Uji Homogenitas 

Langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

a. Klik Analyze > General Linear Model > Univariat 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan langkah uji homogenitas. 
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b. Akan muncul kotak dialog Univariate. Masukan variabel 

dependent (gini_ratio) ke kotak Dependent (s), masukan 

variabel independent  karesidenan ke kotak Fixed Factor(s) 

dan pend_miskin ke kotak Covariate(s). 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 8. Tampilan kotak dialog Univariate 

c. Klik kotak Options... dan pada display beri tanda centang pada 

pilihan  Homogeneity test 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Tampilan kotak dialog Univariate: Options 

d. Klik Continue lalu Ok 

e. Interpretasi hasil output. 
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3. Uji Linieritas 

Langkah pada uji linearitas adalah: 

a. Klik Analyze > Compare Means > Means... 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Gambar 10. Tampilan langkah uji linieritas 

b. Akan muncul kotak dialog Means. Masukan Variabel terikat 

(gini_ratio) ke kotak Dependent List, masukan variabel 

independen (karesidenan dan pend_miskin) ke kotak 

Independent List. 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 11. Tampilan kotak dialog Means 
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c. Klik Options... kemudian beri tanda centang pada Test for 

Linearity di kelompok Statistics for Firs Layer. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 12. Tampilan kotak dialog Means: Option 

d. Klik Continue > Ok 

e. Interpretasi hasil output 

 

4. Uji ANAKOVA 

Langkah-langkah unuk mendapatkan Analisis Kovarian: 

a. Buka file Anakova 

b. Klik Analyze > General Linear Model > Univariate 
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         Gambar 13. Tampilan uji ANAKOVA 

c. Maka akan muncul kotak dialog Univariate. Masukan variabel 

dependen (gini_ratio) ke kotak Dependent Variable 

d. Masukan faktor (karesidenen) ke kotak Fixed Factor(s), dan 

kovariat (pend_miskin) ke kotak Covariate(s) 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 14. Tampilan kotak dialog Univariate pada uji 

ANAKOVA. 
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e. Klik Options.. dan pilih dengan cara menandai (√) pada 

Desrriptive Statistics  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tampilan kotak dialog Univariate: Options pada 

uji ANAKOVA. 

f. Klik Continue lalu Ok 

g. Interpretasi hasil output 
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G. HIPOTESIS 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata tingkat distribusi pendapatan daerah 

tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah, dengan 

memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. 

H1  :   ada perbedaan rata-rata tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat 

II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah, dengan 

memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

A. RUANG LINGKUP PENGAMBILAN DATA 

Kegiatan dilakukan di Badan Pusat Statistik propinsi Jawa Tengah, 

dimana terdapat data mengenai distribusi pandapatan dan jumlah penduduk 

miskin di seluruh daerah tingkat II yang ada di propinsi Jawa Tengah. Untuk 

pemilihan propinsi Jawa Tengah karena propinsi ini  mempunyai daerah 

tingkat II yang cukup banyak serta ada pengelompokan daerah berdasarkan 

karesidenan. Selain itu juga mempunyai data parametrik yang menjadi 

asumsi dari ANAKOVA. 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono, 2007:61). Populasi dalam kegiatan ini adalah daerah tingkat 

II yang ada di Jawa Tengah. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2007:62). Dalam Tugas Akhir ini pengambilan 

sampel akan dilakukan berdasarkan sampling acak berlapis. Populasi 
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dipecah menjadi populasi yang lebih kecil disebut stratum. 

Pembentukan stratum berdasar pada wilayah eks karesidenan, karena 

distribusi pendapatan daerah tingkat II yang masih dalam 1 wilayah 

eks karesidenan relatif homogen. Dari tiap stratum diambil 3 daerah 

tingkat II sebagai sampel secara acak. 

 

C. VARIABEL KEGIATAN 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau 

objek dengan objek lain (Hatch dan Farhady, 1981). Variabel yang 

digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah tingkat distribusi pendapatan, letak 

daerah tingkat II dan jumlah penduduk  miskin. 

Variabel yang digunakan: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) (Sugiyono 2007:4). Dalam ANAKOVA ada 2 macam variabel 

bebas yang non-metrik (nominal atau rasio) disebut faktor sedangkan 

variabel bebas yang metrik (interval atau rasio) disebut kovariat. 

Adapun yang menjadi variabel bebas pada kegiatan ini adalah letak 

daerah tingkat II dan jumlah penduduk miskin.  
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a. Variabel bebas non-metrik (faktor) 

Faktor pada Tugas Akhir ini adalah letak daerah tingkat II di Jawa 

Tengah. Letak dilihat dari di wilayah eks karesidenan mana daerah 

tingkat II tersebut terletak. Di Jawa Tengah terdapat 6 wilayah eks 

karesidenan. 

Kode 1 : wilayah eks karesidenan Banyumas 

Kode 2 : wilayah eks karesidenan Tegal 

Kode 3 : wilayah eks karesidenan Surakarta 

Kode 4 : wilayah eks karesidenan Kedu 

Kode 5 : wilayah eks karesidenan Semarang 

Kode 6 : wilayah eks karesidenan Pati 

b. Variabel bebas metrik (kovariat) 

Kovariat atau kovariabel disebut juga sebagai faktor pengendali. 

Kovariat pada Tugas Akhir ini adalah jumlah penduduk miskin. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2007:4). 

Adapun yang menjadi variabel terikat pada Tugas Akhir ini adalah 

tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II yang ada di Jawa 

Tengah. Tingkat distribusi pendapatan dilihat dari koefisien Gini 

Ratio. 
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D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Data yang diperlukan untuk pembuatan Tugas Akhir ini diperoleh dengan 

metode sebagai berikut: 

1. Metode Literatur 

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

penulis berdasarkan buku-buku literatur yang dapat digunakan 

sebagai penunjang dalam pemecahan masalah yang dialami penulis 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang ada di beberapa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto 

1998:135). Penulis  menggunakan data-data yang terdokumentasi 

sebagai arsip di BPS Propinsi Jawa Tengah. 

 

E. ANAKOVA 

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas, karena pada asumsi yang harus dipenuhi oleh Analisis 

Kovarian salah satunya adalah variabel terikat harus berdistribusi 

normal. Dalam Tugas Akhir ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan antara 

distribusi empirik dari sampel dengan distribusi yang dihipotesiskan 

secara teoritik. 
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a. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

b. Statistik Uji 

)()(*sup xSxFT −=  

Keterangan: 

F*(x) = fungsi distribusi yang dihipotesiskan. 

S(x) = fungsi distribusi empirik sampel. 

c. Kriteria pengujian 

Tolak Ho degan taraf signifikansi α jika T > W(1- α), yaitu kuantil ke 

(1- α) dari statistik uji Kolmogorov. (Dwidayati : 88) 

d. Kesimpulan  

2. Uji Homogenitas 

a. Hipotesis 

Ho :  22
2

2
1 ... kσσσ ===

H1 : minimal ada satu tanda sama dengan (=) yang tidak berlaku. 

b. Rumus yang digunakan 

  

Besarnya nilai Ftabel dilihat dengan dk pembilang n-1 

Keterangan: 

dk = derajat kebebasan 

n = jumlah sampel  

 

kecil
F

var
=

ians
besariansvar
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c. Kriteria pengujian 

│F hitung│> Ftabel  artinya Ho  ditolak   (Sudjana 1996:251). 

d. Kesimpulan 

3. Uji Linearitas 

a. Hipotesis 

Ho : sebaran data yang diuji mempunyai sebaran yang sesuai 

dengan garis linear 

H1 : sebaran data yang diuji mempunyai sebaran data yang tidak 

sesuai dengan garis linear 

b. Menurut Sugiyono (2007:265) rumus-rumus yang digunakan 

dalam uji linearitas adalah: 

 ∑= 2)( YTJK
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 Keterangan: 

 JK(T)  = Jumlah Kuadrat total 

 JK(a)  = Jumlah Kuadrat koefisien a 

 JK(b│a) = Jumlah Kuadrat Regresi (b│a) 

 JK(S)  = Jumlah Kuadrat Sisa 

 JK(TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

 JK(G)  = Jumlah Kuadrat Galat 

c. Kriteria pengujian 

F hitung > Ftabel  artinya Ho  ditolak 

d. Kesimpulan 

4. Uji ANAKOVA 

a. Hipotesis 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata tingkat distribusi pendapatan 

daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa 

Tengah dengan memperhitungkan jumlah penduduk miskin di 

daerah tersebut. 

H1 : ada perbedaan rata-rata tingkat distribusi pendapatan daerah 

tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah 

dengan memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah 

tersebut. 

b. Prosedur pengujian 

1) Menentukan JK (Jumlah Kuadrat) untuk jumlah dengan 

menggunakan rumus 
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       (Sudjana 1989 : 265) 
( )( )∑ ∑∑ ∑ −=

N
YX

XYxy

 Dengan N = ∑ in = banyaknya observasi keseluruhan 

 ni = banyaknya observasi dalam tiap kelompok 

2) Menentukan JK untuk kelompok dengan menggunakan rumus 

( )
∑ ∑ ∑−=
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X
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2

22 
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Keterangan: 

 X = jumlah  X dari masing-masing kelompok 

 Y = jumlah Y dari masing-masing kelompok 

3) Menentukan JK untuk kekeliruan E, dengan rumus 

  ∑=2 xE ∑− )()( 22 kelompokxjumlahx

 ∑ ∑−= )()( 222 kelompokyjumlahyEy

∑ ∑−= )()( kelompokxyjumlahxyExy 

4) Menentukan ∑ 2y dikoreksi untuk jumlah 

∑ ∑ ∑
∑−=

)(
)(

)()( 2
22

jumlahx
jumlahxy

jumlahydikoreksiy
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5) Menentukan ∑ 2y dikoreksi dalam kelompok 

 
∑ ∑ ∑

∑−=
)(
)(

)()( 2
22

kekeliruanx
kekeliruanxy

kekeliruanydikoreksiy
 

6) Menentukan ∑ 2y  dikoreksi antar kelompok 

∑ ∑−= kelompokdalamdikoreksiyjumlahdikoreksiyEy )()( 222
 

7) Menentukan statistik F dengan rumus 

penyebutdk
kelompokdalamdikoreksiy

pembilangdk
kelompokantardikoreksiy

FStatistik
∑

∑
=

)(

)(

2

2
 

 

 

Dengan dk pembilang = k-1 

         dk penyebut = (N-2) – (k-1) 

c. Kriteria pengujian 

F hitung > Ftabel  artinya Ho  ditolak 

d. Kesimpulan  

 



BAB IV 

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL KEGIATAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah, 

kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan bantuan komputer yaitu 

dengan menggunakan program SPSS 13 maka hasilnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Uji Normalitas 

                                   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  gini 
N 18 

Mean ,247328 
Normal Parameters(a,b) Std. Deviation ,0347632 

Absolute ,104 
Positive ,104 

Most Extreme 
Differences 

Negative -,062 
Kolmogorov-Smirnov Z ,441 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,990 

     a  Test distribution is Normal. 
     b  Calculated from data. 
 

Tabel 1. Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Berdasarkan tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas dapat 

diperoleh hal-hal sebagai berikut: 

Pada tabel di atas diperoleh nilai taraf kritik untuk variabel gini 

(koefisien gini ratio) adalah 0.990 > taraf signifikan (α) = 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima  artinya data gini ratio berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  
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2. Uji Homogenitas 

                                 Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 
  Dependent Variable: gini  

F df1 df2 Sig. 
,705 5 12 ,631

  Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is  
  equal across groups. 
  a  Design: Intercept+miskin+karesidenan 

 
  Tabel 2. Tabel  Levene’s Test 

Berdasarkan tabel Levene’s Test di atas dapat diketahui bahwa, nilai uji 

F Levene sebesar 2,800 dengan nilai Sig. 0,067. Terlihat bahwa nilai Sig 

0,631 lebih besar daripada taraf signifikan (α) = 0,05, maka berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Artinya dapat 

disimpulkan bahwa varian antarkelompok adalah sama. Karena varian 

antarkelompok adalah sama maka dapat diketahui bahwa kelompok yang 

kita uji adalah homogen. 

 

3. Uji Linieritas 

 Case Processing Summary 
 

Cases 
Included Excluded Total 

  
  
  N Percent N Percent N Percent 
gini  * miskin 18 100,0% 0 ,0% 18 100,0%
gini  * karesidenan 18 100,0% 0 ,0% 18 100,0%

 
  Tabel 3.  Tabel Case Processing Summary 
 
Tabel Case Processing Summary di atas menunjukan hasil ringkasan 

analisis yang menjelaskan bahwa variabel yang dimasukan analisis 

adalah variabel miskin (jumlah penduduk miskin) terhadap gini (gini 

ratio) dan variabel karesidenan (letak daerah tingkat II) terhadap gini 
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(gini ratio). Jumlah daerah tingkat II yang dimasukan analisis adalah 18. 

Tidak ada kasus yang hilang sehingga data dianalisis 100%. 

 

   Tabel 4. Tabel Anova gini*miskin 

Tabel di atas adalah output hasil uji linieritas antara variabel miskin 

(jumlah penduduk miskin) terhadap  gini (gini ratio). Dari tabel tersebut 

dapat diketahui nilai uji F Deviation from Linearity adalah sebesar 0,925 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,685 > taraf signifikan (α) = 0,05 

maka Ho diterima artinya hubungan antara kedua variabel yakni jumlah 

penduduk miskin terhadap gini ratio adalah linier. Sehingga disimpulkan 

telah memenuhi asumsi linieritas. 

 

   Tabel 5. Tabel Anova gini*karesidenan 

Tabel di atas adalah output hasil uji linieritas antara variabel karesidenan 

(letak daerah tingkat II) terhadap  gini (gini ratio). Dari tabel tersebut 

dapat diketahui nilai uji F Deviation from Linearity adalah sebesar 1,679 
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dengan nilai signifikansi sebesar 0,219 > taraf signifikan (α) = 0,05 

maka Ho diterima artinya hubungan antara kedua variabel yakni letak 

daerah tingkat II terhadap gini ratio adalah linier. Sehingga disimpulkan 

telah memenuhi asumsi linieritas. 

 

4. Analisis Kovarian (ANAKOVA) 

                                                   Descriptive Statistics 
 
        Dependent Variable: gini  

karesidenan Mean Std. Deviation N 
banyumas ,258267 ,0316057 3 
tegal ,238600 ,0051391 3 
surakarta ,233367 ,0243414 3 
kedu ,280167 ,0443994 3 
semarang ,257667 ,0390782 3 
pati ,215900 ,0361971 3 
Total ,247328 ,0347632 18 

 
 Tabel 6. Tabel Descriptive Statistics 

Tabel di atas menjelaskan tentang statistik deskriptif. Variabel 

yang dianalisis adalah variabel gini ratio antar daerah tingkat II yang 

terletak di 6 wilayah eks karesidenan. Berdasarkan tabel tersebut 

diketahui bahwa gini ratio daerah tingkat II yang berada di wilayah eks 

karesidenan Banyumas mempunyai rata-rata sebesar 0,258267. Gini 

ratio daerah tingkat II yang berada di wilayah eks karesidenan Tegal 

mempunyai rata-rata sebesar 0,2386. Gini ratio daerah tingkat II yang 

berada di wilayah eks karesidenan Surakarta mempunyai rata-rata 

sebesar 0,233367.  Gini ratio daerah tingkat II yang berada di wilayah 

eks karesidenan Kedu mempunyai rata-rata sebesar 0,280167. Gini ratio 

daerah tingkat II yang berada di wilayah eks karesidenan Semarang 
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mempunyai rata-rata sebesar 0,257667. Gini ratio daerah tingkat II yang 

berada di wilayah eks karesidenan Pati mempunyai rata-rata sebesar 

0,2159. 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa rata-rata gini ratio 

daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah 

menunjukan nilai lebih kecil dari 0,35 hal ini berarti pola atau tingkat 

distribusi pendapatan di daerah-daerah tersebut berada pada 

ketimpangan taraf rendah dan distribusi pendapatan dapat dikatakan 

merata. 

                                     Tests of Between-Subjects Effects 
 
   Dependent Variable: gini  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,010(a) 6 ,002 1,626 ,229
Intercept ,193 1 ,193 194,860 ,000
miskin ,002 1 ,002 1,986 ,186
karesidenan ,009 5 ,002 1,787 ,196
Error ,011 11 ,001    
Total 1,122 18      
Corrected Total ,021 17      

   a  R Squared = ,470 (Adjusted R Squared = ,181) 
 

           Tabel 7. Tabel  Tests of Between-Subjects Effects 
 

Berdasarkan tabel Tests of Between-Subjects Effects di atas dapat 

diketahui bahwa, hasil uji F antar daerah tingkat II dari berbagai  

wilayah eks karesidenan menunjukan nilai sebesar 1,787 dengan Sig. 

sebesar 0,196. Karena nilai Sig > taraf signifikan (α) = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai gini ratio (tingkat 

distribusi pendapatan) yang signifikan antar daerah tingkat II dari 6 

wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah.  
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Uji F ANAKOVA menunjukan bahwa besarnya pengaruh antar 

wilayah eks karesidenan setelah dikendalikan variabel jumlah penduduk 

miskin didapatkan nilai F sebesar 1,986 dengan nilai Sig. sebesar 0,186. 

karena nilai Sig > taraf signifikan (α) = 0,05 maka Ho diterima, artinya 

tidak ada perbedaan rata-rata tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat 

II dari 6 wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah  dengan 

memperhitungkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.  

 

B. PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian di atas dengan menggunakan SPSS 13 dapat 

diketahui bahwa data untuk variabel terikat adalah berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut dengan 

menggunakan Analisis Kovarian (ANAKOVA).  

Berdasarkan uji homogenitas diperoleh hasil varian antarkelompok 

adalah sama sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok yang 

kita uji adalah homogen.  

Berdasarkan uji linieritas diperoleh hasil bahwa antara variabel 

miskin (jumlah penduduk miskin) terhadap  gini (gini ratio) telah memenuhi 

asumsi linieritas, demikian pula antara variabel karesidenan (letak daerah 

tingkat II) terhadap  gini (gini ratio) juga telah memenuhi asumsi linieritas 

jadi sebaran data yang diuji mempunyai sebaran yang sesuai dengan garis 

linier.  
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Dari hasil pengujian asumsi di atas dapat dilihat bahwa data yang 

kita gunakan telah memenuhi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam 

Analisis Kovarian. Berdasarkan uji F antar daerah tingkat II dari berbagai  

wilayah eks karesidenan dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks 

karesidenan yang ada. Hal ini menunjukan perbedaan letak daerah tidak 

mempunyai efek terhadap distribusi pendapatan di daerah tingkat II. Misal 

daerah tingkat II yang terletak di wilayah eks keresidenan Tegal distribusi 

pendapatannya tidak berbeda secara signifikan dengan daerah tingkat II 

yang terletak di wilayah eks karesidenan Surakarta. Hal ini menunjukan 

walaupun dilihat dari segi geografis, adat istiadat dan kehidupan ekomoni 

penduduknya secara umum kedua wilayah eks karesidenan tersebut  terlihat 

berbeda namun distribusi pendapatan daerah tingkat II dari 2 wilayah eks 

karesidenan ini tidak berbeda. 

Sebagai contoh eks karesidenan tegal terletak di daerah pantai utara 

Jawa hampir seluruh kabupaten/kotamadia yang termasuk dalam eks 

karesidenan ini menjadi sentra penghasil ikan dan penduduknya tentu 

banyak penduduknya yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, 

sedangkan kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Klaten yang terletak di 

wilayah eks karesidenan Surakarta merupakan sentra produksi tebu, namun 

perbedaan ini tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan daerah 

tingkat II dari kedua wilayah eks karesidenan tersebut.  
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 Berdasarkan uji F ANAKOVA dapat diketahui bahwa setelah 

jumlah penduduk miskin dari tiap daerah tingkat II ikut diperhitungkan 

menunjukan hasil yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat distribusi 

pendapatan daerah tingkat II dari 6 wilayah eks karesidenan yang ada. Hasil 

ini menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah tingkat II tidak 

mempunyai efek terhadap tingkat distribusi pendapatan di daerah tersebut. 

Hal ini mungkin disebabkan karena meskipun perhitungan distribusi 

pendapatan dengan menggunakan koefisien Gini Ratio paling banyak 

digunakan oleh peneliti dan mudah digunakan untuk membandingkan 

distribusi pendapatan antar daerah  namun Gini Ratio lebih melihat adanya 

hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga 

atau individu tiap kelompok pendapatan dengan total pendapatan daripada 

melihat banyaknya penduduk miskin atau penduduk yang berpendapatan 

rendah. Selain itu mungkin juga dikarenakan karena kondisi distribusi 

pendapatan di Jawa Tengah relatif homogen maka jumlah penduduk miskin 

tidak berpengaruh terhadap hal ini. Jadi meskipun  jumlah penduduk miskin 

telah ikut diperhitungkan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II dari 

6 wilayah eks karesidenan yang ada di Jawa Tengah tetap tidak berbeda 

secara signifikan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat 

II yang signifikan di 6 wilayah eks karesidenan yang ada di Jawa 

Tengah. Dengan kata lain perbedaan letak daerah tidak berpengaruh 

terhadap tingkat distribusi pendapatan daerah tingkat II antara wilayah 

eks karesidenan yang satu dengan yang lainya sama. Misal tingkat 

distribusi pendapatan kabupaten/kotamadia yang terletak di wilayah 

eks karesidenan Banyumas tidak berbeda dengan tingkat distribusi 

pendapatan kabupaten/kotamadia yang terletak di wilayah eks 

karesidenan Semarang demikian sama halnya dengan wilayah eks 

karesidenan yang lain.  

2. Setelah jumlah penduduk miskin dari tiap daerah tingkat II diikut 

sertakan dalam perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa distribusi 

pendapatan daerah tingkat II di wilayah eks karesidenan Banyumas, 

Kedu, Tegal, Semarang, Surakarta dan Pati adalah tetap tidak berbeda 

secara signifikan meskipun telah dikendalikan dengan variabel jumlah 

penduduk miskin. Jadi jumlah penduduk miskin tidak mempunyai efek 

terhadap distribusi pendapatan suatu daerah.  
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B. SARAN 

Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya 

terhadap tingkat distribusi pendapatan di daerah serta hal-hal yang 

mempunyai efek terhadap distribusi pendapatan tersebut. Karena jumlah 

penduduk miskin dan letak daerah tingkat II berdasarkan wilayah eks 

karesidenan tidak mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan 

daerah tingkat II, maka hendaknya pemerintah mencari hal-hal lainnya yang 

berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan tersebut. Supaya 

pendapatan dan hasil-hasil pembangunan suatu daerah dapat dinikmati oleh 

seluruh masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tanpa disertai dengan pemerataan pendapatan daerah dan hasil-hasil 

pembangunan hanya akan meningkatkan kesenjangan ekonomi di kehidupan 

masyarakat yang dapat berdampak pula pada stabilitas nasional.  
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