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SARI 

Okta Ryan PranataYudha. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 
Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di 
Indonesia Tahun 2009-2011. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr.P. EkoPrasetyo, M.Si. 
Pembimbing II: Fafurida, S.E,M.Sc. 

Kata Kunci :Kemiskinan, PertumbuhanEkonomi, Upah Minimum, Tingkat 
Pengangguran Terbuka, danInflasi 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang 
kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi 
masalah kemiskinan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi 
terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Penelitianini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
panel, data yang digunakanberupa time series (tahun 2009-2011) dan cross section 
(33 provinsi di Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai 
pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data 
panel dengan metode FEM digunakan alat bantu software Eviews 6. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Saran peneliti ditujukan kepada 
pemerintah (BUMN) sebaiknya harus melakukan pembangunan insfrastruktur, dalam 
penentuan penetapan upah minimum disarankan untuk memperhatikan produktivitas 
dan pertumbuhanekonomi. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus 
kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja.  
Untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi kebijakan yang tepat antara pemerintah 
sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. 
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ABSTRACT 
 
Okta Ryan Pranata Yudha. 2013. The influence of Economic Growth, a Minimum wage, 
Unemployment and Inflation Against poverty in Indonesia in 2009-2011. Thesis Department 
Of Economic Development. The Faculty Of Economics. Universitas Negeri Semarang. 
Advisor: Dr. I. P. Eko Prasetyo, S.E. Advisor II: Fafurida, S. E., M.Sc. 
 
Keywords: Poverty, Economic Growth, a Minimum Wage, Unemployment, and 
Inflation 
 

The problems raised in this research are still high levels of poverty in Indonesia and 
is there any effect of economic growth, a minimum wage, unemployment rate, inflation and 
the extent of poverty in Indonesia,. The purpose of this study was to analyze the effect of 
economic growth, a minimum wage, unemployment rate, and inflation against poverty in 
Indonesia. 

Quantitative research methods with the use of the data panel. The Data used in this 
research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the journal 
as a supporter. Methods of analysis used in this study is the method of linear regression 
analysis with panel data methods with the aid of FEM software Eviews 6. Types of data used 
in the form of a combined panel of data time series (the period of 2009-2011) and cross 
section (33 province in Indonesia). 

The results of data analysis showed a negative growth of influential economic 
variables and significantly to poverty amounted to-9.39230. The minimum wage for its 
effects on poverty that does not fit the hypothesis because the majority of the population 
works in the informal sector work in Indonesia that in fact does not require a minimum wage. 
Open unemployment variables are also contrary to the hypothesis because the informal sector 
included in open unemployment. Variable is positive and significant effect of inflation 
against the poverty of 0.0643. 

Conclusion the research indicates that the variables of economic growth and 
significant negative effect on poverty, the minimum wage affect positively and significantly 
to poverty, unemployment and significant negative effect of poverty, and inflation is positive 
and significant effect on poverty in Indonesia. Research advice is the Government (BUMN) 
should perform the construction by boosting economic growth. In the determination of the 
minimum wage policy should be more concerned about necessities of life. Local 
governments should give special attention to the people who are less fortunate in terms of 
search or job opportunity to tackle inflation needs to be a proper policy coordination between 
the Government's fiscal policy as an authority and Bank Indonesia as a monetary authority. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kemiskinan  menjadi masalah  yang penting saat ini di Indonesia, sehingga 

menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini 

sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah 

fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara 

berkembang. 

Kemiskinan telah membuat pengangguran semakin bertambah banyak, inflasi 

juga naik dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu 

negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini 

kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih 

banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran 

yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada. 

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, 

sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan 

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. 

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, 

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. 
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Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu 

mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal 

dari standar hidup tertentu.  

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah 

yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan 

ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi 

kebutuhanya atau belum berpenghasilan. Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 

2010: 33) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua 

elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum 

dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat 

bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan  masyarakat 

sehari-hari (dalam Ravi Dwijayanto 2010:17). Bagian pertama relatif jelas. Biaya 

untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat 

harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun 

elemen kedua sifatnya lebih subjektif. 

Menurut Todaro (1995:37) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara 

berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah 

penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara 

yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya 

manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur 

industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik 
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negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan 

kelembagaan dalam negeri. 

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami 

ekspansi, pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia fluktuatif. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat kemiskinan, 

karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi 

untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Saat ini ekonomi Indonesia 

semakin ke depannya terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta 

menciptakan kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan 

ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi 

pula upah yang diterima oleh para pekerja. Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari 

pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (M. Kuncoro, 2003 dalam Ravi Dwi 

2010: 32). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan 

perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa (P. Eko 

Prasetyo, 2009). 

Inflasi yang merupakan variabel makro ekonomi selain pertumbuhan dan 

pengangguran semestinya mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah dalam hal 

menjaga tingkat kestabilannya. Setelah dahsyatnya goncangan krisis  finansial (1998) 

yang merembet pada krisis kepercayaan, ekonomi Indonesia mulai bergerak dan 

bangkit kembali. 
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Dalam pembangunan ekonomi ada juga saat-saat kegagalan pemerintah 

membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan 

cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelolah laju pertumbuhan 

ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah padahal 

upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka 

kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat 

kemiskinan. Para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan 

ekonomi meretas kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut 

“upah besi”, dimana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang 

telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh). 

Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun 

secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah minimum yang 

dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada 

dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang 

semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga 

berdampak pada penjatahan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles 

Brown (1998). Ia mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada 

penjatahan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran.  

Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan 

masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah 

akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat 

berkurang. (Samuelson dan Nordhaus dalam Ravi Dwi, 2010: 3) Pengangguran 
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terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan 

kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak meperoleh pekerjaan. 

Pemerintah sudah melakukan berbagai macam program penanggulangan 

kemiskinan. Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah). Raskin (beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), 

Asuransi Miskin, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), PNPM (Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dan masih banyak program pemerintah 

yang intinya mengentaskan kemiskinan. 

 

Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009–2011 (persen) 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2011 

 

Kemiskinan Indonesia terlihat tiap tahun menurun, pada tahun 2009 tingkat 

kemiskinan di tingkat 15,13%. Pada tahun 2010 juga terjadi penurunan tingkat 

kemiskinan, turun sekitar 0,71 % dan tingkat kemiskinan bertahan pada angka 
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14,42% sampai akhir 2010 tidak jauh berbeda tahun 2011 tingkat kemiskinan turun 

pada angka 13,25 %. Tingkat kemiskinan turun disebabkan karena peran pemerintah 

yang turut andil dalam pemberian BLT kepada masyarakat.   

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat suatu bangsa untuk 

memajukan bangsanya atau menaikan kesejahteraan warganya. Walaupun 

pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurangi kemiskinan namun 

pertumbuhan ekonomi menjadi satu faktor yang tidak bisa disingkirkan untuk 

mengentaskan kemiskinan. Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui 

tahapan sebagai (1)Masyarakat tradisional; (2)Prasyarat lepas landas; (3)Lepas 

landas; (4)Tahap kematangan; (5) Masyarakat berkonsumsi tinggi. 

 

   

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2009-2011 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2011 

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2009-2011 stabil. Pada tahun 

2009 perekonomian Indonesia turun pada level 5,4%, krisis global 2008 agak 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun tidak berpengaruh 

signifikan. Pada tahun 2010 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan pada 

level 6,8% dan tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada level 6,7%. 

 

Gambar 1.3. Inflasi Indonesia 2009-2011 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2011 

Pergerakan inflasi di Indonesia fluktuatif, tahun 2009, sangat dipengaruhi oleh 

laju inflasi pada bahan makanan dan komponen barang-barang yang harganya 

ditetapkan pemerintah.  Khusus untuk tahun 2010, sumbangan tebesar inflasi berasal 

dari bahan makanan yang mencapai 3,5 persen. 

Pada tahun 2010, laju inflasi cenderung meningkat sebesar 7,44% sejalan 

dengan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga 

barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, perubahan iklim juga telah berdampak pada 

menurunnya produksi barang dan jasa. Dan tahun 2011 laju inflasi kembali turun 

mendekati tahun 2009 yaitu 3,89 %. 
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Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2009-2011 mengalami kenaikan, 

upah minimum rata-rata Indonesia tahun 2009 sebesar Rp 841.530,00. Pada tahun 

2010 terjadi kenaikan upah minimum rata-rata yaitu sebesar Rp 908.810,00 dan pada 

tahun 2011 terjadi peningkatan pada level Rp 988.830,00. 

Tabel 1.1. 
Perkembangan Upah Minimum Rata-Rata Indonesia Tahun 2009-2011 (Rupiah) 

 
Tahun Upah Minimum 

Rata-Rata (Rp) 
Upah MinimumRata-

Rata (Dolar $) 
2009 841530 84,82 
2010 908810 91,60 
2011 988830 99,66 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2011 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. 

Salah satu unsur yang menentukan kemakmuaran suatu masyarakat adalah tingkat 

pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat 

pengangguran tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran 

akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan 

mengurangi tingkat kemakmuaran yang telah dicapai. 
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Gambar 1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2009-2011 
Sumber BPS,Statistik Indonesia,2011 

 
Angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 di angka 7,27%. 

Tingkat pengangguran terbuka juga turun pada tahun 2010, turun ke angka 6,54% dan 

tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka juga turun ke level 6,17%. Pengangguran 

turun disebabkan turun karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bertambah 

banyak seperti di jasa pelayanan masyarakat  (kebersihan, reparasi, dll). 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin 

mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang 

menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak 

mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama 

(Nuramin, 2011 dalam Rio Agam Saputra 2011: 4). Ada hubungan yang erat sekali 

antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, distribusi pendapatan 

yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan 
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yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara 

kelompok masyarakat yang sangat miskin. (Lincolin Arsyad, 1997: 70).  

Untuk itu mengacu dari latar belakang yang telah disampaikan di atas.  

Peneliti akan menganalisis masalah kemiskinan ini dengan judul “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi 

Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011“. 

1.2. Rumusan Masalah 

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin 

dipecahkan dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?   

1.3. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia. 
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3. Menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat  kemiskinan di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis 

maupun praktis, yaitu : 

A. Kegunaan Akademis 

1. Media untuk mencoba menerapakan pemahaman teoritis yang diperboleh 

di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan 

pembanding bagi peneliti selanjutnya. 

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan tingkat 

kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. 

B. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan 

persoalan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran 

terbuka, inflasi, dan kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan masalah ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kemiskinan 

2.1.1. Konsep Kemiskinan 

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan 

uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, 

(Chambers dalam Chriswardani Suryawati, 2005 pada Adit Agus Prastyo, 

2010: 18) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept 

yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) 

ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state 

of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan 

(isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:  

a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan 

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-

barang dan pelayanan dasar. 

b. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan 

sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup 
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masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang 

ekonomi.  

c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. 

Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian 

politik dan ekonomi di seluruh dunia.  

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan 

atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP 

(dalam Cahyat 2007: 2), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang 

atau  rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari 

kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, 

yaitu:  

a. Kemiskinan absolut  

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan 

dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. 

Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan 

agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan 
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kemiskinan absolut sebagai hidup dengan  pendapatan di bawah USD 

$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2/hari.  

b. Kemiskinan relatif  

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang 

yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih 

jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). 

Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan 

golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang 

dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya 

dengan masalah distribusi pendapatan.  

Todaro (1995: 37) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara 

berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1)luasnya negara, 

(2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan,  (3) 

perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya 

manusianya,  (4) relatif pentingnya sektor publik dan swasta, (5) 

perbedaan struktur industri 

2.1.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. 

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas 

menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 
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Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini 

dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom pembangunan ternama di tahun 

1953, yang mengatakan : “ A poor country is poor because it is poor” (negara 

miskin itu karena dia miskin). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan 

2.1.3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan 

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut penyebab 

kemiskinan menurut (M. Kuncoro dalam Whisnu Adi, 2011: 20) sebagai 

berikut: 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah 

yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

Tabungan rendah 

Produktivitas 
rendah 

Investasi rendah 

Pendapatan rendah 

Ketidaksempurnaan pasar 

Keterbelakangan 

Ketergantungan 

Ketidaksempurnaan pasar 

Keterbelakangan 

Ketergantungan 

Investasi rendah 

Tabungan rendah 

Produktivitas 
rendah 

Pendapatan rendah 
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2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas 

juga rendah, upahnya pun rendah 

3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal. 

2.2. Upah Minimum 

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah 

ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari 

kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari 

pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk 

(a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat 

tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan 

meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 

2003).  

2.2.1. Teori Upah 

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana 

tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan 

tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. 

Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga 

kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha 

sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam 

proses produksi. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 24). 
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Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu: 

1. Pemberian imbalan atau nilai pekerjaan 

2. Penyediaan intensif 

3. Jaminan kebutuhan buruh 

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan 

permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar 

kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa 

tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga 

kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga 

kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit. 

Teori Upah Alam, dari David Ricardo Teori ini menerangkan: 

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup 

pekerja dengan keluarganya. 

2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi 

di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar 

akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja 

sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan 

perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan 

harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006).  

Kaufman (dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49), tujuan utama 

ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum 

seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum 
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adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, 

terutama pekerja miskin. 

2.2.2. Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan 

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar 

hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. 

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk 

berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat 

upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga 

kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan 

(Kaufman 2000 dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49). 

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan 

dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya 

pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum 

ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak 

yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan 

bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari 

serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan 

perekonomian dengan baik. 

2.3. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang 

tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. (Badan Pusat Statistik). 

Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat 
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kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok 

makro ekonomi yang paling utama (Nuramin dalam Toni Kussetiyono, 2013: 43). 

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga 

jenis, yaitu : 

1. Pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang 

muncul karena pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia 

menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak 

menimbulkan masalah, dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. 

2. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran 

yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. 

Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah 

negara. Meskipun demikian, pengangguran jenis ini bisa diatasi dengan 

melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil. 

3. Ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena faktor musim, 

misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. 

Pengangguran jenis ini juga tidak menimbulkan banyak masalah. Meskipun 

belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena 

keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan 

struktural. Pengangguran friksional yang muncul di Indonesia tidak karena 

menganggur secara “sukarela” melainkan karena kondisi krisis ekonomi (M. 

Kuncoro dalam Whisnu Adi, 2011: 40). 
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2.3.1. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat         

Kemiskinan 

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu 

masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan 

atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum 

bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi 

kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan 

mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 

34), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat 

yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. 

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya 

akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak 

memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, 

kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk 

bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi 

dalam jangka panjang. 

2.4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri 

sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi faktor 

utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan 
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berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya 

kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknoogi, institusional (kelembagaan), dan 

ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam 

Todaro, 2004 dalam Achmad Khabhibi, 2010: 41)  

Menurut Boediono (dalam Achmad Khabhibi, 2010: 42) pertumbuhan ekonomi 

adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Simon 

Kuznet dalam Jhingan 1996 pada Ernawati 2011:14), ada perbedaan dalam istilah 

perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.  

Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus 

dalam dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi 

keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah 

perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan 

tabungan dan penduduk.  

Kuznet dalam Jhingan 2003, pada Ernawati, (2011: 29) pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 

semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologis yang diperlukannya. 

2.4.1. Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat 

keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat 

kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut 
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menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk 

miskin. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (dalam Achmad Khabhibi, 

2010: 46). Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati dalam Adit Agus 

Prastyo (2009: 24), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan 

ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan 

pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan. 

2.5. Inflasi 

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan 

harga-harga umum secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu.  Ada 

beberapa jenis inflasi, dalam jurnal (Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, 

dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan dI Indonesia 

Tahun 1999 – 2009). 

2.5.1. Jenis-Jenis Inflasi  

Inflasi dapat digolongkan sebagai berikut (Samuelson dalam Nurfitri 

Yanti, 2011: 30): 

2.5.1.1. Penggolongan berdasarkan sifatnya. 

a. Inflasi ringan (< 10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga 

berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta 

dalam jangka waktu yang relatif  
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b. Inflasi sedang (10%-30% setahun), ditandai dengan kenaikan 

harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya 

terhadap perekonomian. 

c. Inflasi berat (30%-100% setahun), ditandai dengan kenaikan 

harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam 

waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi 

yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi 

dari minggu atau bulan sebelumnya. 

d. Hiper inflasi (>100% setahun), dimana inflasi ini paling parah 

akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk 

menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga 

ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam 

kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang 

dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang. 

2.5.1.2. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu (Nopirin 1992 dalam Vio Achfuda, 2010:41) :  

2.5.1.2.1. Demand Pull Inflation 

Inflasi yang timbul karena permintaan 

masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. 

Demand pull inflation terjadi karena kenaikan 

permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah 
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berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi 

produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh. 

Kondisi produksi telah berada pada kesempatan 

kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi 

mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi 

hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut 

inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi 

produk domestik bruto akan menyebabkan inflationary 

gap yang menyebabkan inflasi. 

2.5.1.2.2. Cost Push Inflation 

 Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya 

produksi. Pada Cost Push Inflation  tingkat penawaran 

lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena 

adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga 

produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai 

pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun 

karena adanya kenaikan biaya produksi. 

2.5.1.2.3. Mixed Inflation 

Gejala kombinasi antara unsur inflasi yang 

disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan 

biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering 

terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kombinasi dari 
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kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, dan 

sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama 

lain. 

2.5.2. Pengaruh Inflasi 

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu: 

1. Akibatnya terhadap perekonomian. 

a. Inflasi menggalakkan spekulasi penanaman modal. 

b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurang investasi. 

c. Terjadi defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan 

besarnya utang luat negeri. 

2. Akibatnya kepada individu dan masyarakat. 

a. Memperburuk distribusi pendapatan. 

b. Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot. 

2.5.3. Teori-teori Inflasi 

2.5.3.1. Teori Kuantitas 

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi 

itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang 

beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi 

kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras 

naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka 

kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Inti 

yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju 
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pertambahan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan 

masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan 

datang. 

2.5.3.2. Teori Keynes 

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan 

pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang 

menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat 

disediakan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok sosial ini 

misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau 

bias juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan 

gaji atau upah, hal ini akan berdampak terhadap permintaan 

barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga. 

2.5.3.3. Teori Strukturalis. 

Teori ini biasa disebut juga  dengan teori inflasi jangka 

panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal 

dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan 

makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab 

struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat 

dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya 

penawaran (supply) barang kurang dari yang dibutuhkan 

masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat. 
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Teori inflasi yang sering digunakan dan cukup terkenal 

adalah teori kuantitas. Dalam teori  kuantitas dikatakan bahwa 

inflasi sangat dipengaruhi jumlah uang yang beredar. Dalam 

kenyataannya memang jumlah uang beredar itu sangat 

berpengaruh terhadap inflasi. 

2.5.4. Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan 

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum 

(Phutong dalam Nurfitri Yanti, 2011: 21), apabila harga-harga naik 

secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga 

akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila masyarakat tingkat upahnya 

tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga barang- barang naik, 

masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, karena terjadi 

inflasi yang mengakibatkan masyarakat  tidak dapat memenuhi 

kebutuhan primernya. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Adit Agus Prastyo (2009), dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

tahun 2003-2007). Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran dan pendidikan. Jurnal ini menjadi 

acuan skripsi ini karena penulis meneliti tentang kemiskinan yang variabel 

dependentnya sama dengan skripsi ini bedanya cakupan wilayah, jika jurnal Adit 

Agus Prastyo meneliti di Jawa Tengah sedangkan skripsi ini cakupan wilayah 
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penelitian seluruh provinsi di Indonesia. Keunggulan skripsi ini adalah meneliti 

beberapa dan membandingkan beberapa variabel independent (upah minimum, 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan laju inflasi) mana yang 

lebih berpengaruh terhadap variabel dependent (kemiskinan) dan memberikan 

masukan terhadap perekonomian Indonesia.  

Arif Tison Situmorang (2011), dalam jurnal Pengaruh Efisiensi Perekonomian 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi 32 Provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan 

adalah pertumbuhan ekonomi dan ICOR. Hasil analisis data panel menunjukkan 

bahwa ICOR dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dan 

signifikan. Jurnal ini menjadi acuan karena kesamaan variabel independent yaitu 

variabel pertumbuhan ekonomi dan cakupan tahun yang hampir sama. Keunggulan 

skripsi ini adalah skripsi ini meneliti lebih kompleks permasalahan yang 

menyebabkan kemiskinan dan membandingkan variabel independent bersama-sama 

apakah ada hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan. 

Primawan Wisda Nugroho, Maruto Umar Basuki (2012), dalam jurnal Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000.1-2011.4. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis model regresi linier 

berganda. Variabel produk domestik bruto (PDB) memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap inflasi dengan nilai koefisien sebesar 0,011, artinya apabila 

variabel independen lainnya konstan, maka setiap kenaikan PDB sebesar satu rupiah 

akan menaikkan inflasi sebesar 0,011. Variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap inflasi dengan nilai 
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koefisien sebesar 1,08, artinya apabila variabel independen lainnya konstan, maka 

setiap kenaikan SBI sebesar satu rupiah akan menaikkan inflasi sebesar 1,08. 

Variabel jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) memiliki hubungan negatif dan 

signifikan terhadap inflasi dengan nilai koefisien sebesar 0,001, artinya apabila 

variabel independen lainnya konstan, maka setiap kenaikan jumlah uang beredar 

(M2) sebesar satu rupiah akan menurunkan Inflasi sebesar 0,001. Variabel kurs 

memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap inflasi dengan nilai koefisien 

sebesar 0.001, artinya apabila variabel independen lainnya konstan, maka setiap 

kenaikan tingkat kurs sebesar satu rupiah akan menaikkan Inflasi sebesar 0.001. 

Jurnal ini menjadi acuan karena kesamaan variabel, variabel inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi. Keunggulan skripsi ini adalah meneliti pengaruh inflasi dari tahun 2009-

2011, karena di tahun 2010 tingkat inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 7,44 % 

dibandingkan di tahun 2009 dan di tahun 2011. 

Iman Sugema, dkk (2010), dalam jurnal The Impact of Inflation on Rular 

Poverty in Indonesia an Econometrics Approach. Variabel Indeks harga untuk 

masyarakat miskin. Peningkatan harga pangan sebesar 1 persen meningkatkan rasio 

jumlah kepala keluarga yang miskin persen 1,99 sedangkan, peningkatan harga 

makanan bebas 1 persen adalah hanya penyebab rasio jumlah kepala keluarga yang 

miskin akan meningkat sebesar 0.90 persen. Rumah tangga miskin di pedesaan akan 

mengalami dampak lebih parah karena fluktuasi harga pada makanan. Selanjutnya, 

besarnya PIP menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, inflasi memiliki dampak 

besar pada rumah tangga miskin kedua di daerah pedesaan dan perkotaan relatif 
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terhadap rumah tangga non-miskin. Jurnal ini menjadi acuan karena peneliti meneliti 

tentang inflasi, inflasi di Indonesia memiliki dampak yang tinggi terhadap 

kemiskinan, selain itu studi juga menemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir 

perubahan dalam laju inflasi menyebabkan dampak yang relatif lebih tinggi pada 

masyarakat miskin di tingkat nasional. Keunggulan skripsi ini adalah menjelaskan 

lebih luas dan variabel lebih kompleks, yaitu variabel upah minimum, pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi tahun 2009-2011 dan meneliti 

keratan hubungan antara variabel inflasi dan kemiskinan. 

I Nyoman Budiantara, dkk (2010) dalam jurnal Relationship Pattern of Poverty 

and Unemployement in Indonesia with Bayesian Spline Approach. Variabel dalam 

penelitian ini adalah kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hubungan model 

kemiskinan dan pengangguran di Indonesia diperoleh dalam bentuk kuadrat spline 

model dengan dua knot optimal yang mana persentase kemiskinan adalah dalam 

kurva kuadrat dan naik tahap ketika tingkat pengangguran terbuka adalah kurang dari 

3.87, dan akan ditolak ketika terbuka tingkat pengangguran pindah antara 3.87 dan 

4.24. Tapi setelah tingkat pengangguran terbukanya mencapai 4.24, persentase 

kemiskinan re-patterned quadratically tetapi menurun perlahan-lahan. Jurnal ini 

menjadi acuan skripsi ini karena kesamaan variabel yang diteliti yaitu variabel 

kemiskinan dan ringkat pengangguran. Penulis ini meneliti pengangguran yang 

berada di Indonesia meneliti pengangguran menurut karakteristik daerah. Keunggulan 

penelitian yang saya teliti adalah cakupan tahun yang lebih luas sehingga dapat 
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menyimpulkan tingkat keeratan hubungan antara variabel pengangguran dan 

kemiskinan. 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti variabel yang sama 

yaitu variabel kemiskinan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah hasil 

dari penelitian berbeda, di penelitian ini pengangguran terbuka dan upah minimum 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Keunggulan skripsi 

ini secara keseluruhan adalah penelitian tentang kondisi perekonomian Indonesia 

pada tahun 2009-2011 penelitian kemiskinan yang berkaitan dengan variabel upah 

minimum, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Variabel dependent 

yaitu kemiskinan, sedangkan variabel independent yaitu upah minimum, 

pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. 4 variabel independent ini sangat berpengaruh 

penting pada tingkat kemiskinan di Indonesia, dilihat dari tabel dan gambar upah 

minimum rata-rata provinsi tiap tahun meningkat, pertumbuhan ekonomi tiap tahun 

tahun terbilang stabil, tingkat pengangguran tiap tahun  menurun. Faktor  inilah yang 

menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kemiskinan di Indonesia tahun 

2009-2011. 

2.7. Kerangka Penelitian 

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, 

dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh upah minimum, 

pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Berikut gambar pemikiran yang skematis : 
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Gambar 2.2. Kerangka Penelitian 

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa faktor upah minimum 

berpengaruh secara tidak langsung  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan dimana upah ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. 

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

melindungi pekerja. Upah minimum merupakan cerminan pendapatan yang diterima 

pekerja dengan adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat.  

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mengurangi kesejahteraan 

masyarakat, jika suatu masyarakat ada yang sudah bekerja namun ada juga yang 

belum bekerja ini sama saja mengurangi kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor pendukung untuk terciptanya 

pengentasan kemiskinan, jika suatu bangsa pertumbuhan ekonomi stabil dan pesat 

maka bangsa tersebut kesejahteraanya akan naik. 

Inflasi 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pengangguran 
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Inflasi adalah salah satu faktor penyembab kemiskinan karena inflasi 

merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus 

menerus sepanjang waktu. 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus 

diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin 

benar atau mungkin salah.  

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan 

studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka 

akan diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

di Indonesia tahun 2009-2011. 

2. Pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009-2011. 

3. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009-2011. 

4. Inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia pada tahun 2009-2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal-jurnal ilmiah tentang 

perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2011. Data yang diteliti meliputi data 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka, inflasi dan 

kemiskinan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu  gabungan time series 

dan cross section. Data time series periode tahun 2009-2011 sedangkan data cross 

section adalah 33 provinsi di Indonesia.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011; 30) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai acara. Apabila dilihat dari berbagai sumber, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui 

dokumentasi. 

Arikunto mengakatakan bahwa sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian 

kuantitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai 
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hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 116). Dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 33 Provinsi di 

Indonesia. 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah belanja tidak langsung dan 

belanja langsung. 

 Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan 

dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Indonesia tahun 2009-2011. 

(Dalam Persen). Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1) yaitu pertumbuhan output atau pertambahan 

pendapatan daerah agregatif dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sektor 

produksi atas dasar harga konstan tahun 2000. Data pertumbuhan ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi di 
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Indonesia pada tahun 2009-2011. (Dalam Persen). Sumber : Badan Pusat Statistik 

Jawa Tengah 

3. Upah minimum (X2) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

termasuk tunjangan tetap (Permenaker 01/1999). Data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah upah minimum Indonesia tahun 2009-2011. (dalam Rupiah) 

4. Pengangguran Terbuka (X3) adalah  persentase penduduk dalam angkatan kerja 

yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing 

provinsi di Indonesia tahun 2009-2011 yang diukur dalam satuan persen (dalam 

persen) diambil dari BPS.  

5. Inflasi (X4) adalah kenaikan harga-harga umum secara terus menerus selama 

dalam suatu periode tertentu. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah inflasi 

tahun 2009-2011. (dalam persen). Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Panel Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan data panel dan menggunakan model fixed effect 

model. Metode data panel merupkan suatu metode yang digunakan 

untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika 

hanya menggunakan data time series atau  cross section saja. Estimasi 

model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga 

metode, yaitu metode kuadrat terkecil (Pooled Least Square), metode 

efek tetap (fixed effect) dan metode efek random (random effect). 
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Dalam penelitian ini digunakan model fixed effect model model ini 

digunakan karena dalam model ini R2 tinggi yaitu sebesar 0,998 dan 

nilai Durbin Watson terbebas dari nilai autokorelasi yaitu sebesar 2,16. 

Gujarati (2012:237), data panel (pooled data) atau yang 

disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross 

section dan data time series. Data cross section adalah data yang 

dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan 

data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke 

waktu terhadap suatu individu. Data panel atau pooled data 

merupakan kombinasi dari data time series dan cross section dengan 

mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel cross 

section maupun time series (Ajija, dkk, 2011:51). 

Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih 

dinamis. Adapun kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengembalikan heterogenitas individu atau unit cross 

section. 

2. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, mengurangi 

kelinieritas diantara variabel, memperbesar derajat bebas dan lebih 

efisien. 
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3. Dapat diandalkan untuk mengidentifikasi dan mengukur efek yang 

tidak dapat dideteksi dalam model data cross section maupun time 

series. 

4. Lebih sesuai untuk mempelajari dan menguji model perilaku 

(behavioral models) yang kompleks dibandingkan dengan model 

data cross section maupun time series. 

5. Dapat diandalkan untuk studi dynamic of adjusment. 

Ajija, dkk (2011:51) ada tiga metode yang digunakan untuk data panel 

a. Model Pooled Least Square (Comon Effect)\ 

Model ini dikenal dengan estimasi Comon Effect yaitu teknik 

regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan 

cara hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. 

Model ini hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa 

model ini sama halnya dengan metode Ordinary Least Square (OLS) 

karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.  

Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku 

data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa 

penelitian data panel, model ini sering kali tidak pernah digunakan 

sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak 

membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, 
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namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan 

model lainnya.  

b. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau 

dummy yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (Fixed Effect) 

atau Least Square Dummy Variable atau disebut juga Covariance 

Model. Pada metode Fixed Effect estimasi dapat dilakukan dengan 

tanpa pembobot (no weight) atau Least Square Dummy Variable 

(LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight) atau General 

Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk 

mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 

2012:241). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perilaku data 

dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam 

mengintepretasi data.  

Pemilihan model antara Common Effect dengan Fixed Effect 

dapat dilakukan dengan pengujian Likelihood Test Radio dengan 

ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan 

alpha maka dapat diambil keputusan dengan menggunakan Fixed 

Effect Model. 

c. Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak 

(random effect). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang 
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berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukan ke dalam error. 

Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen 

error (error component model).  

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat 

menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi 

jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini 

berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan jadi 

semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun 

acak ditentukan dengan menggunakan uji hausman. Dengan ketentuan 

apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka 

dapat digunakan metode Fixed Effect namun apabila sebaliknya maka 

dapat memilih salah satu yang terbaik antara  Model Fixed dengan 

Random Effect. 

Metode General Least Square (GLS) dipilih dalam penelitian 

ini karena adanya nilai lebih yang dmiliki oleh GLS dibanding OLS 

dalam mengestimasi parameter regresi. Menurut Gujarati dalam 

Sa’adillah Fitri F.(2012: 45) menyebutkan bahwa metode OLS yang 

umum tidak mengamsumsikan varians variabel adalah heterogen. 

Metode ini sudah diperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada 

variable independen secara eksplisit sehingga metode ini mampu 

menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). 
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3.5. Spesifikasi Model Regresi 

Berdasarkan penelitian dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka analisis data 

dibatasi pada lima variabel, yaitu variabel kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi 

(PE), upah minimum (UM), tingkat pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I). 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode Pooled Generalized 

Least Square, yang pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data yang 

digunakan, yaitu kuadrat varians dari model. Model fungsi regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu model fungsi untuk mengetahui variabel 

pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (UM), tingkat pengangguran terbuka 

(TP), dan inflasi (I) terhadap kemiskinan di Indonesia (KMS). 

Sementara itu, adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam 

persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma 

natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Gozali, 2005 dalam 

Whisnu Adhi Saputra, 2011: 69) adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari adanya heterokesdastisitas 

b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas 

c. Mendekatkan skala data 

Secara ekonometrika hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PE), upah 

minimum (UM), tingkat pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I) terhadap 

kemiskinan di Indonesia (KMS) dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan: 
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KMS= αi + β1PEit + β2logUMit - β3TPit+ β4Iit + uit 

Dimana: 

KMS  : Tingkat Kemiskinan (Persen)  

PE  : Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

logUM  : Upah Minimum (Rupiah) 

TP  : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 

I  : Inflasi (Persen) 

αi  : Konstanta 

β1 dan β2 : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel 

u  : Residual 

i  : 1,2,3,…..,33 (data cross section provinsi di Indonesia) 

t  : 1,2, dan 3 (data time series 2009-2011)  

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika 

terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non 

parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik 

untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas 

dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan 

harus berdistribusi normal. 

Sehubungan dengan metode GLS yang dipakai dalam penelitian ini, maka uji 

asumsi klasik yang akan digunakan hanya sebatas pada uji multikolinieritas dan uji 

autokorelasi saja. Metode GLS dipilih karena adanya nilai lebih yang dimiliki 
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daripada pemakaian metode OLS dalam mengestimasi parameter regresi. Beberapa 

alasan mengapa uji asumsi klasik heteroskedastisitas dan normalitas tidak perlu 

dilakukan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut : 

a. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas tidak dilakukan karena model 

regresi menggunakan metode GLS sehingga terbebas dari permasalahan 

heteroskedastisitas.  

b. Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, 

untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah 

observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi 

sampling error term telah mendekati normal (Ajija, 2011:42). Jumlah observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini mencapai 99 dan telah melebihi syarat batas 

dimana uji normalitas tidak perlu dilakukan. 

3.6.1. Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat 

multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang erat antara beberapa vaiabel 

independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam 

persamaan.  
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai R2, F hitung serta t hitung. Adapun indikasi-indikasi terjadinya 

mulitikolinieritas menurut Gujarati (2012: 251) adalah sebagai berikut: 

1. Jika ditemukan R2 yang tinggi dan nilai F statistik yang signifikan tetapi 

sebagian besar nilai t statistik tidak signifikan. 

2. Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0.8 atau lebih) antara satu atau 

lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0.8 berarti 

tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Regresi bantuan (Auxilary Regression) dengan cara meregresi masing-

masing variabel bebas pada variabel bebas lainnya. Apabila nilai R2 nya 

tinggi maka ada indikasi ketergantungan linier yang hampir pasti di antara 

variabel-variabel bebas. 

Metode yang digunakan dalam uji multikolinearitas ini adalah metode 

Klein terhadap nilai korelasi antar variabel, yaitu dengan perbandingan antara 

R2 penyesuaian Adjusted R2 hasil regresi antar variabel bebas. Kemungkinan 

adanya multikolinearitas apabila Adjusted R2 model uji variabel bebas dari 

Adjusted R2 model utama. 

3.6.2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual suatu observasi dengan 

residual lainnya (Winarno,2009 dalam jurnal Toni Kussetiyono Irawan, 2013: 

49). Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, 

karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 
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masa-masa sebelumnya serta tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada 

data yang bersifat antarobjek (cross section). Uji autokorelasi yang sederhana 

adalah menggunakan uji DurbinWatson (DW). Autokorelasi dapat dideteksi 

dengan cara membandingkan antara DW statistic dengan DW tabel. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Bila nilai DW statistik terletak antara 0 < d < dl, H0 yang menyatakan 

tidak ada autokorelasi positif ditolak. 

2. Bila nilai DW statistik terletak antara 4 – dl < d < 4, H0* yang 

menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.  

3. Bila nilai DW statistik terletak antara du < d < 4 – du, H0 yang 

menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima. 

4. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif bila nilai DW statistik terletak 

antara dl ≤ d ≤ du. 

5. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif bila nilai DW statistik terletak 

antara du ≤ d ≤ 4 – dl. 

Menurut Gujarati (2012:370) penggunaan metode GLS (Generalized 

Least Square) dapat menekankan adanya autokorelasi yang biasanya terjadi 

pada rumus OLS (Ordinary Least Square), sebagai akibat kesalahan estimasi 

(underestimate) varians sehingga dengan GLS masalah autokorelasi dapat 

diatasi. Asumsi terjadinya autokorelasi sering dijumpai pada estimasi yang 

menggunakan OLS, sedangkan pada estimasi data panel yang menggunakan 

metode fixed effect baik bersifat LSDV maupun GLS dapat mengabaikan 
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terjadinya autokorelasi karena di dalam metode GLS terdapat pembobotan 

pada variasi data. 

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai 

varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, 

penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model maka dapat dilakukan dengan 

menggunakan white heteroscedasticity-consistent standart errors and 

covariance yang tersedia dalam program Eviews 6. Uji ini diterapkan pada 

hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk 

masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu 

diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*Rsquared, secara khusus 

adalah nilai probability dari Obs*Rsquared. Dengan uji White, dibandingkan 

Obs*R-squared dengan χ (Chi-Squared) tabel. Jika nilai Obs*R-squared lebih 

kecil dari pada χ tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model. 

3.7. Pengujian Statistik Analisis Regresi 

 Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol dari sampel. 
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3.7.1. Koefisien Determinasi (R-Square) 

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan 

dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model 

(goodnes of fit) digunakan koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien 

determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain 

koefisien determinasi menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh 

pengaruh linier X.  

Nilai koefisien determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan 

yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinan yang 

mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan 

informasi yang dijelaskan untuk mempredikasi variasi variabel dependen. 

3.7.2. Uji F-Statistik  

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut: 

a. H0: β1 = β2 =0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen 

b. Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen 
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Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan 

F-tabel. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel maka H0 ditolak, yang berarti 

variabel independen secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen. 

3.7.3. Uji t-Statisik (Uji Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut (Imam Ghozali dalam 

Usmaliadanti, 2011). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel. Adapun rumus untuk mendapatkan t hitung adalah sebagai 

berikut:  

t hitung = (bi – b)/sbi 

Dimana:  

bi = koefisien variabel independen ke-i 

b = nilai hipotesis nol 

sbi = simpangan baku dari variabel independen ke-i 

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya salah 

satu variabel bebas (independent) tidak mempengaruhi variabel terikat 

(dependent) secara signifikan. 
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b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya salah 

satu variabel bebas (independent) mempengaruhi variabel terikat 

(dependent) secara signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia selalu meningkat rata-rata 

1,49 % per tahun. Lonjakan jumlah penduduk di Indonesia terjadi pada tahun 

2011, di tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 234.181 juta jiwa menjadi 

248 juta jiwa. Perlu penanganan dari pemerintah untuk menanggulangi 

lonjakan laju pertambahan penduduk. 

Tabel 4.1 
Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2009-2011 

 

Tahun Luas Wilayah (km 2 ) Jumlah Penduduk (juta) 
Kepadatan Penduduk 

per km2 
2009 1,910,931.32 231.367 124 
2010 1,910,931.32 234.181 125 
2011 1,910,931.32 248 126 

Sumber : Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia 
 

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 

2011 mencapai 126 orang/km2 dan kepadatan penduduk paling rendah pada 

tahun 2008 yaitu 123 orang/km2. Setiap tahun terjadi pertambahan penduduk. 
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4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1. Kemiskinan  

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, 

seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator 

maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak 

lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas 

hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. 

Kemiskinan tidak terlepas dari adanya undang-undang No. 13 Tahun 

2011 bahwa untuk melaksanankan tanggung jawab negara untuk 

menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan pembangunan 

nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, 

dan berkelanjutan. 

Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011 mengalami 

penurunan disebabkan karena adanya kenaikan upah minimum setiap 

tahunnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat 

kemiskinan turun. (lihat lampiran hal 77) 

4.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam 

jangka panjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan 

ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk 

suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya maka sektor 
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riil di dalam negara tersebut juga mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang 

mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Papua Barat sebesar 

20% yang disumbang sektor industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Rata-

rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dan ketiga adalah Provinsi 

Sulawesi Tenggara sebesar 9,98 % diikuti Provinsi Sulawesi Utara 

sebesar 8,82%. Untuk daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi 

yang rendah adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar 0,67% 

disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat 3,04 % kemudian Provinsi Papua 

sebesar 3,48%.(lampiran hal 78) 

4.1.2.3. Upah Minimum 

Definisi upah Menurut Undang-Undang No. 13/2004. Upah 

adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbatan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan kepada 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.  

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan 

kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
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pertumbuhan ekonomi sesuai Pasal 88 ayat (4) mengandung makna 

bahwa dalam penetapan upah minimum pemerintah tidak boleh 

mengabaikan masalah kemampuan dan tingkat produktivitas serta 

tingkat pertumbuhan ekonomi.  

Upah minimum rata-rata provinsi di Indonesia yang memiliki 

upah minimum tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar Rp 

1.311.700,00 di posisi kedua ada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 

sebesar Rp 1.283.333,00 dan diposisi ke tiga adalah Provinsi Papua 

Barat Rp 1.266.667,00. (lihat lampiran hal 79) 

4.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran terbuka adalah 

pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih 

rendah daripada pertambahan pencari kerja.  

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran 

yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja 

baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan 

kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga 

kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan 

kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran 

merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu 

dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara 
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pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah 

(natural rate of unemployment). 

Provinsi yang memiliki rata- rata tingkat pengangguran terbuka 

tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Banten sebesar 14,05%  dan 

teringgi kedua adalah Provinsi D.K.I Jakarta sebesar 11,34%, 

dilanjutkan  tertinggi ketiga adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar  

10,38%. (lihat lampiran hal 80) 

4.1.2.5. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk 

meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau mengakibatkan kenaikan) 

kepada barang lainnya. (Badan Pusat Statistik). 

Inflasi di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat 

inflasi tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,30%. 

Tertinggi kedua dan ketiga adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebesar 7% diikuti Provinsi Kalimantan Timur 6,41%. (lihat lampiran 

hal 81) 

4.2. Analisis Regresi Data Panel  
4.2.1. Pemilihan Model 

Dalam melakukan analisis data pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di 
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Indonesia tahun 2009-2011 dengan variabel independennya adalah 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi. 

Pemilihan model ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data 

panel dengan menggunakan 3 model yaitu common effect model, fixed effect 

model, dan random effect model. Untuk memilih model mana yang tepat 

antara common effect model dan fixed effect model digunakan uji likelihood. 

Sedangkan untuk memilih fixed effect model dan random effect model 

pengujian yang digunakan adalah melihat Hausman test. Kemudian uji 

penaksiran modelnya tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio 

Dalam pengujian ini yang membandingkan common effect model dan 

fixed effect model selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil dari uji 

likelihood  dapat diketahui bahwa cross section F sebesar  492,294074 dengan 

probabilitas 0.0000 dan signifikan pada α = 5%. Karena probabilitas cross 

section F signifikan pada α = 5%, dengan demikian pengambilan keputusan 

model yang digunakan adalah fixed effect model. 

b. Correlated random effect – hausman test 

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil 

pengujian diketahui bahwa cross section random sebesar 6,498083 dengan 

probabilitas sebesar 0,1649 dan tidak signifikan pada α berapapun sehingga 
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dengan demikian pengambilan keputusan model yang digunakan adalah fixed 

effect model.  

Selain serangkaian uji tersebut, pemilihan model juga dilakukan 

dengan melihat uji goodness of fitnya. Uji goodness of fit selengkapnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7. 
Hasil Estimasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran 

Terbuka, Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 
Variabel Dependen : KMS   Model   

  Common 
Effect 

Fixed Effect Random 
Effect 

KONSTANTA 23.49667 20.02072 21.35396 

Standar error 1.838332 0.582522 2.191177 

Probabilitas 0.0000  (0.0000)** 0.0000 

LOGUPAH 0.18093 0.045931 1.09E-05 

Standar error 1.838332 0.022784 1.89E-06 

Probabilitas -0.0562 (0.0481)** 0.0562 

PERTUMBUHAN EKONOMI -1.10E-05 -9.39E-06 -1.09E-05 

Standar error 2.58E-06 6.11E-07 1.89E-06 

Probabilitas (0.0000)** (0.0000)** 0.0000 

PENGANGGURAN TERBUKA -0.764256 -0.097012 -0.199022 
Standar error 0.102288 0.049448 0.136563 

Probabilitas 0.0000 (0.0443)** 0.1483 
INFLASI 0.058719 0.064306 0.074583 

Standar error 0.16209 0.012671 0.05828 

Probabilitas 0.718 (0.0000)** 0.2038 
R2 0.441173 0.998074 0.6268792 
F Statistic 18.55236 892.3652 8.6386 
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Probabilitas 0.0000 (0.000000)** 0.000006 

Durbin-Watson Stat 0.257188 2.162929 1.398152 
** : signifikan pada α = 5% 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari 

perbandingan goodness of fit-nya, maka model regresi yang digunakan dalam 

mengestimasikan pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum 

(logUM), pengangguran terbuka (TP), dan inflasi(I) terhadap kemiskinan di 

Indonesia adalah fixed effect model. Dipilihnya fixed effect model karena 

model ini memiliki standart error yang lebih kecil daripada random effect 

model sehingga akan menyebabkan standar errornya lebih efisien. Selain itu, 

probabilitas masing-masing variabel independen dari fixed effect model lebih 

signifikan daripada random effect model yang masing-masing variabel 

independennya tidak signifikan semua sehingga model yang lebih baik yaitu 

fixed effect model.   

4.2.2. Uji Statistik 

Uji statistik dalam pemelitian ini meliputi koefisien 

determinasi (R2), uji signifikansi bersama-sama (Uji Statistik F) dan 

uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t). 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 
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sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Hasil regresi dari pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE), 

upah minimum (logUM), pengangguran terbuka (TP), dan inflasi 

(I) terhadap kemiskinan di Indonesia (KMS) 2009 sampai tahun 

2011 yang terlihat pada tabel 4.7 diperoleh nilai R2 dengan 

pendekatan fixed effect model sebesar 0.998074. Hal ini berarti 

bahwa 99,80% variasi variabel kemiskinan di Indonesia mampu 

dijelaskan oleh himpunan variasi variabel independen 

pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (logUM), 

pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I). Sedangkan sisanya 

1,20% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 

b. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F) 

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh 

bersama-sama yaitu pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum 

(logUM), pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I) terhadap 

kemiskinan Indonesia (KMS). Berdasarkan hasil regresi dari 

pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (logUM), 

pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I) terhadap kemiskinan 
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(KMS) di Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan 

menggunakan fixed effect model diperoleh nilai Fhitung  sebesar 

4.423324 dengan probabilitas 0,000000. Hasil Ftabel dengan df 

numerator 3 dan denumerator 99 diperoleh Ftabel sebesar 2.92. 

Fhitung > Ftabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum 

(UM), pengangguran terbuka (TP) dan inflasi (I) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan di 

Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2011. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan 

uji t-statistik. Umumnya, untuk ilmu sosial, termasuk ekonomi dan 

keuangan, besarnya α adalah 5% (Nachrowi dan Usman, 2006:15). 

Sebagai komplementer taraf kepercayaan adalah taraf signifikansi. 

Apabila kita menerima keputusan dengan kepercayaan 95%, maka 

berarti bahwa kita bersedia menanggung risiko meleset 5% 

(Suharsimi, 2006:345). Pengujian parsial dari setiap variabel 

independen menunjukan pengaruh dari ke tiga variabel 

independen, yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, 

pengangguran terbuka dan inflasi Pengujian uji t dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. 
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Uji statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh 

pengaruh masing-masing variabel independen sacara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut disajikan 

tabel uji statistik t pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum 

(UM), tingkat pengangguran terbuka (TP), dan inflasi (I) terhadap 

kemiskinan di Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2011.  

Tabel 4.8  
Uji Statistik t 

 
Variabel Koefisien 

Regresi Prob Standart Prob 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) -15.383 0.0000 5% 
Upah Minimum (LOGUM) 2.01596 0.0481 5% 

Pengangguran Terbuka (TP) -1.9619 0.0443 5% 

Inflasi (I) 5.07497 0.0000 5% 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa t hitung untuk 

variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar -15.38295 dengan 

probabilitas 0.0000 signifikan pada α = 5%. Jadi dapat diketahui 

bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan 

berpengaruh secara signifikan pada α = 5% terhadap kemiskinan di 

Indonesia. Variabel upah minimum (logUM) dengan t hitung 

sebesar 2.015956 dengan probabilitas 0.0481 signifikan pada  α = 

5%. Jadi dapat diketahui bahwa upah minimum berhubungan 

positif dan berpengaruh secara signifikan pada α = 5% terhadap 



61 
 

 
 

kemiskinan di Indonesia. Variabel pengangguran terbuka (TP) 

dengan t hitung sebesar -1.961921 dengan probabilitas 0.0443 

signifikan pada  α = 5%. Jadi dapat diketahui bahwa pengangguran 

terbuka berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan 

pada α = 5% terhadap kemiskinan di Indonesia.. Variabel inflasi 

(I) dengan t hitung sebesar 5.074972 dengan probabilitas 0.0000 

signifikan pada  α = 5%. Jadi dapat diketahui bahwa pengangguran 

terbuka berhubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan 

pada α = 5% terhadap kemiskinan di Indonesia. 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokeralasi. 

a. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan yang sempurna diantara beberapa variabel 

independen yang digunakan dalam persamaan regresi. Dalam 

penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dilihat dari 

perbandingan antara nilai R2 regresi parsial (auxiliary regression) 

dengan nilai R2 regresi utama. Apabila nilai R2 regresi parsial 

(auxiliary regression) lebih besar dibandingkan nilai R2 regresi utama, 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi 

multikoliniearitas. Berikut disajikan tebel perbandingan R2 regresi 
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parsial (auxiliary regression) dengan R2 regresi utama fixed effect 

model.  

Tabel 4.9  
Perbandingan R2 Regresi Auxiliary Regression dengan R2 Regresi Utama Model 

Fixed Effect 
 

No Persamaan R2Auxliary Regeression R2 Regresi Fixed Effect 

1. PE 0.969704 0.998074 

2. Log UM 0.895193 0.998074 

3. TP 0.993058 0.998074 

4. I 0.553798 0.998074 

Sumber: Badan Pusat Statistik yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel 4.9 perbandingan nilai R2 regresi  

Auxiliary Regression dengan R2 regresi utama fixed effect model 

dapat diketahui bahwa nilai seluruh persamaan antar vaiabel 

dependen lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari regresi fixed 

effect. Maka diputuskan bahwa model tersebut tidak terjadi 

multikoliniearitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedatisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari 

model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari 

observasi ke observasi lainnya. Heterokedastisitas muncul bersumber 

terutama dari varians data cross section yang digunakan. Pada 
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penelitian ini menggunakan metode GLS (Generalized Leasst Square) 

yang mana pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data 

yang digunakan, yaitu dengan kuadrat varians dari model. Fasilitas 

yang ada di program Eviews dengan memilih cross section weight dan 

white-cross section covvariance maka masalah heterokedastisitas 

sudah dapat diatasi. 

c. Uji Autokorelasi 

Salah satu uji untuk mendeteksi autokorelasi yang paling 

popular adalah uji durbin-watson. Dari hasil estimasi diketahui 

durbin-watson (DW) statistik sebesar 2.162929 dan untuk mengetahui 

model terbebas dari autokorelasi adalah dengan membandingkan DW 

statistik dengan DW tabel.   

Nilai dL dan dU dengan jumlah variabel bebas 3 (4-1) dan N 

sebesar 99 adalah masing-masing 1,613 dan 1,736 maka keputusan 

untuk mengatakan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi 

apabila dU < d < 4 – dU (1,736 < 2,1629 < 2,264) bisa diterima. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak adanya autokorelasi di 

dalam model. 
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Gambar 4.1. 

Uji Autokorelasi 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 

Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di 

Indonesia Pada Tahun 2009-2011   

Data regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, 

pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia 

tahun 2009-2011 dengan fixed effect model dan metode GLS, 

diperoleh nilai koefisien  regresi untuk setiap variabel penelitian 

dengan persamaan sebagai berikut.  
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KMS = β0 – β1 PEit + β2 logUMit – β3TPit+ β4Iit + uit 
Dimana:   

KMS = 20,02072 – -9.39E-06 PEit + 0,045931 logUMit – 0,097012 TPit + 0,064306 Iit 

+ uit 

Std err (0,582522)  (6,1056567)       (0,022784)             (0,049448)      (0,012671)      

Sig  (0,0000) (0,0000)  (0,0481)                (0,0443)           (0,0000) 

Interpretasi hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di 

Indonesia tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut. 

4.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai 

koefisien negatif sebesar -9.39E-06 terhadap kemiskinan di Indonesia 

tahun 2009 sampai 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia 

meskipun memiliki hubungan yang negatif.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan 

ada pengaruh dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Indonesia selama tahun 2009-2011. Artinya apabila 

terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka 

akan mengakibatkan kemiskinan menurun sebesar 9,39%. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara langsung 
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pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati 

(dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan, 2010: 46) menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. 

Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

4.2.3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan  

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel 

upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 

koefisien positif  sebesar 0.045931 terhadap kemiskinan di Indonesia 

tahun 2009 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa upah 

minimum tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di 

Indonesia meskipun memiliki hubungan yang positif. Hasil ini tidak 

sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh 

positif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan Indonesia 

selama tahun 2009-2011.  

Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung upah minimum 

memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan. Berdasarkan hasil pengolahan data hal ini tidak sesuai 
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dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara langsung upah 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.  

Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan 

sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2000 dalam jurnal 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, 

2010: 49). 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara 

langsung Upah berhubungan positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Menurut penulis, hal ini terjadi karena sektor terbesar 

yang mendukung perekonomian di Indonesia adalah sektor pertanian, 

jasa dan diikuti oleh perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa 

adalah sektor informal. Pada sektor informal masih belum bisa 

mensejahterakan masyarakat Indonesia, padahal di Indonesia rata-rata 

pekerjaan orang Indonesia adalah sektor informal. Karena upah 

minimum berlaku di sektor formal, hubungan antara upah minimum 

dan kemiskinan di penelitian ini berhubungan tidak signifikan wajar 

karena rata-rata penduduk di Indonesia adalah pekerja di sektor 

informal. Jadi peneliti menemukan hubungan yang positif antara upah 

minimum dan kemiskinan adalah hal wajar karena mayoritas 

pekerjaan masyarakat Indonesia adalah pekerja di sektor informal. 

4.2.4. Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan 
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Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara 

langsung pengangguran terbuka berhubungan negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Menurut penulis, hal ini terjadi karena dari hasil 

regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.  

Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 persen 

tidak menaikkan kemiskinan tetapi dari hasil penelitian ini malah akan 

menurunkan kemiskinan sebesar 0,097 %. Hasil tersebut tidak sesuai 

dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori 

dalam penelitian ini.  

Tidak semua orang yang sementara menganggur itu selalu 

miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam 

kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, 

yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, 

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori 

pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang 

masuk dalam sektor  informal, dan ada juga yang mempunyai 

pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan. 
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Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan 

usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada 

juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (part time) namun 

dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang 

mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran 

terbuka. 

Menurut Godfrey, 1993 yaitu bahwa kemiskinan mungkin 

tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Selain itu 

juga diperkuat dengan pendapat Lincolin Arsyad (1997) yang 

menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara 

penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di 

perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan 

yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan 

mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain 

yang bisa membantu masalah keuangan mereka. 

4.2.5. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel 

inflasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif 

sebesar 0.0643 terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009 sampai 
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2011. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh 

terhadap kemiskinan di Indonesia.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan 

ada pengaruh dan signifikan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia 

selama tahun 2009-2011. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap 

inflasi sebesar 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan menurun 

sebesar 0,0643%. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan 

bahwa secara langsung inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan.  

Hasil penelitian ini melengkapi penelitian (Muslim 2010 dalam 

Nurfitri Yanti, 2011: 56) yang menyimpulkan bahwa sebesar 75,7 

persen variasi dari tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan 

oleh variabel pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari besaran nilai 

PDB, tingkat pengangguran, inflasi, pengeluaran pemerintah dan 

jumlah penduduk. Begitu juga dengan penelitian (Adit Agus Prastyo 

2010: 111) yang meneliti variasi tingkat kemiskinan di 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, 

dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel 

tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran dan inflasi patut 

menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka dan inflasi terhadap kemiskinan di 

Indonesia tahun 2009 - 2011. Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

mempengaruhi kemiskinan. Karena kenaikan pertumbuhan ekonomi akan 

menurunkankan tingkat kemiskinan 

2. Variabel upah minimum mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

mempengaruhi kemiskinan. Karena bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 

berprofresi di sektor informal, yang notabene tidak bergantung pada upah 

minimum.  

3. Variabel pengangguran terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

mempengaruhi kemiskinan. Hasil tidak sesuai teori karena sektor informal 

termasuk dalam pengangguran terbuka. 

4. Variabel inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Karena inflasi mempengaruhi harga-harga secara umum.  
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5.2. Saran 

1. Pemerintah (BUMN) sebaiknya melakukan pembangunan insfrastruktur. 

Dengan adanya kerjasama yang baik dengan swasta, diharapkan menjadi motor 

penggerak ekonomi  dan juga sebagai sumber pertumbuhan bagi Indonesia.  

2. Penetapan upah minimum disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi 

3. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang 

kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya 

masing-masing agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan misalnya dengan 

memberikan pinjaman lunak tanpa agunan untuk modal kerja usaha kecil.  

4. Untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi kebijakan yang tepat antara 

pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai 

otoritas moneter contoh: kebijakan diskonto, pasar terbuka, cash ratio dan 

pembatasan kredit. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran 

pemerintah dan mengatur perpajakan. untuk mengatasi inflasi pemerintah 

mengambil langkah : menekan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. 

Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain : mengendalikan 

harga, menaikkan hasil produksi, dan kebijakan upah.  
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Lampiran 1  Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011 (%) 

No Provinsi 2009 2010 2011 
Rata-Rata 

1 Bali 5.13 4.88 4.2 4.73 
2 Bangka Belitung 7.46 6.51 5.8 6.59 
3 Banten 7.64 7.16 6.3 7.03 
4 Bengkulu 18.59 18.3 17.5 18.13 
5 DIY 17.23 16.83 16.1 16.72 
6 DKI. Jakarta 3.62 3.48 3.7 3.6 
7 Gorontalo 25.01 23.19 18.8 22.33 
8 Jambi 8.77 8.34 8.7 8.60 
9 Jawa Barat 11.96 11.27 10.7 11.31 

10 Jawa Tengah 17.72 16.56 15.8 16.69 
11 Jawa Timur 16.68 15.26 14.2 15.38 
12 Kalimantan Barat 9.3 9.02 8.6 8.97 
13 Kalimantan Selatan 5.12 5.21 5.3 5.21 
14 Kalimantan Tengah 7.02 6.77 6.6 6.79 
15 Kalimantan Timur 7.73 7.66 6.8 7.39 
16 Kepulauan Riau 8.27 8.05 7.4 7.90 
17 Lampung 20.22 18.94 16.9 18.68 
18 Maluku 28.23 27.74 23 26.32 
19 Maluku Utara 10.36 9.42 9.2 9.66 
20 NAD 21.8 20.98 19.6 20.79 
21 NTB 22.78 21.55 19.7 21.34 
22 NTT 23.31 23.03 21.2 22.51 
23 Papua 37.53 36.8 32 35.44 
24 Papua Barat 35.71 34.88 31.9 34.16 
25 Riau 9.48 8.65 8.5 11.31 
26 Sulawesi Barat 15.29 13.58 13.9 14.25 
27 Sulawesi Selatan 12.31 11.6 10.3 11.40 
28 Sulawesi Tengah 18.98 18.07 15.8 17.61 
29 Sulawesi Tenggara 18.93 17.05 14.6 16.86 
30 Sulawesi Utara 9.79 9.1 8.5 9.13 
31 Sumatera Barat 9.54 9.5 9 9.34 
32 Sumatera Selatan 16.28 15.47 14.2 15.31 
33 Sumatera Utara 11.51 11.31 11.3 11.37 
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Lampiran 2  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2009-2011 (%) 

No Provinsi 2009 2010 2011 Rata-Rata 
1 Bali 5.33 5.8 6.5 5.87 
2 Bangka Belitung 3.53 5.9 6.4 6.59 
3 Banten 4.69 5.9 6.4 5.66 
4 Bengkulu 4.04 6 6.4 5.48 
5 DIY 4.39 4.9 5.2 4.83 
6 DKI. Jakarta 5.01 6.5 6.7 6.07 
7 Gorontalo 7.54 8.2 7.7 7.81 
8 Jambi 6.37 7.3 8.5 7.39 
9 Jawa Barat 4.29 6.1 6.5 5.63 

10 Jawa Tengah 4.71 5.8 6 5.50 
11 Jawa Timur 5.01 6.7 7.2 6.30 
12 Kalimantan Barat 4.76 5.6 6.1 5.48 
13 Kalimantan Selatan 5.01 7.1 7.4 6.50 
14 Kalimantan Tengah 5.48 5 3.9 4.79 
15 Kalimantan Timur 2.32 7.6 7.7 5.87 
16 Kepulauan Riau 3.51 7.2 6.7 5.80 
17 Lampung 5.07 5.8 6.4 5.75 
18 Maluku 5.43 6.5 6 5.97 
19 Maluku Utara 6.02 8 6.4 6.80 
20 NAD -5.58 2.6 5 0.67 
21 NTB 8.99 5.4 5.9 6.76 
22 NTT 4.24 6.5 6.7 5.81 
23 Papua 20.34 -2.7 -5.7 3.98 
24 Papua Barat 6.26 26.8 27.2 20.08 
25 Riau 2.9 4.2 5 5.83 
26 Sulawesi Barat 6.03 6.3 -3.2 3.04 
27 Sulawesi Selatan 6.2 8.2 8.7 7.7 
28 Sulawesi Tengah 7.66 11.9 10.4 9.98 
29 Sulawesi Tenggara 7.57 5.1 5.6 6.09 
30 Sulawesi Utara 7.85 7.8 9.2 8.28 
31 Sumatera Barat 6.03 6.3 -3.2 5.42 
32 Sumatera Selatan 6.2 8.2 8.7 5.33 
33 Sumatera Utara 7.85 7.8 9.2 5.07 
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Lampiran 3 

Upah Minimum di Indonesia Tahun 2009-2011 (Rupiah) 
No Provinsi 2009 2010 2011 

1 NAD 1.200.000 1.300.000 1.35.0000 
2 Sumatera Utara 905.000 965.000 1.035.500 
3 Sumatera Barat 880.000 940.000 1.055.000 
4 Riau 901.600 1.016.000 1.120.000 
5 Jambi 800.000 900.000 1.028.000 
6 Sumatera Selatan 824.730 927.825 1.048.440 
7 Bengkulu 735.000 780.000 815.000 
8 Lampung 691.000 767.500 855.000 
9 Bangka Belitung 850.000 910.000 1.024.000 

10 Kepulauan Riau 892.000 925.000 975.000 
11 DKI. Jakarta 1.069.865 1.118.000 1.290.000 
12 Jawa Barat 628.191 671.500 732.000 
13 Jawa Tengah 575.000 660.000 675.000 
14 DIY 700.000 745.694 808.000 
15 Jawa Timur 570.000 630.000 705.000 
16 Banten 917.500 955.300 1.000.000 
17 Bali 760.000 829.316 890.000 
18 NTB 832.500 890.775 950.000 
19 NTT 725.000 800.000 850.000 
20 Kalimantan Barat 705.000 741.000 802.500 
21 Kalimantan Tengah 873.089 986.590 1.134.580 
22 Kalimantan Selatan 930.000 1.024.500 1.126.000 
23 Kalimantan Timur 955.000 1.002.000 1.084.000 
24 Sulawesi Utara 929.500 1.000.000 1.050.000 
25 Sulawesi Tengah 720.000 777.500 827.500 
26 Sulawesi Selatan 905.000 1.000.000 1.100.000 
27 Sulawesi Tenggara 770.000 860.000 930.000 
28 Gorontalo 675.000 710.000 762.500 
29 Sulawesi Barat 909.400 944.200 1.006.000 
30 Maluku 775.000 840.000 900.000 
31 Maluku Utara 770.000 847.000 889.350 
32 Papua Barat 1.180.000 1.210.000 1.410.000 
33 Papua 1.216.100 1.316.000 1.403.000 
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Lampiran 4 

Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2009-2011(%) 

No Provinsi 2009 2010 2011 Rata-Rata 
1 NAD 8.71 8.37 8.27 8.45 
2 Sumatera Utara 8.45 7.43 7.18 7.68667 
3 Sumatera Barat 7.97 6.95 7.14 7.35333 
4 Riau 8.56 8.72 7.17 8.15 
5 Jambi 5.54 5.39 3.85 4.92667 
6 Sumatera Selatan 7.61 6.65 6.07 6.77667 
7 Bengkulu 5.08 4.59 3.41 4.36 
8 Lampung 6.62 5.57 5.24 5.81 
9 Bangka Belitung 6.14 5.63 3.25 5.00667 

10 Kepulauan Riau 8.11 6.9 7.04 7.35 
11 DKI. Jakarta 12.15 11.05 10.83 11.3433 
12 Jawa Barat 10.96 10.33 9.84 10.3767 
13 Jawa Tengah 7.33 6.21 6.07 6.53667 
14 DIY 6 5.69 5.47 5.72 
15 Jawa Timur 5.08 4.25 4.18 4.50333 
16 Banten 14.97 13.68 13.5 14.05 
17 Bali 3.13 3.06 2.86 3.01667 
18 NTB 6.25 5.29 0.62 4.05333 
19 NTT 3.97 3.34 10.21 5.84 
20 Kalimantan Barat 5.44 4.62 4.99 5.01667 
21 Kalimantan Tengah 4.62 4.14 3.66 4.14 
22 Kalimantan Selatan 6.36 5.25 5.62 5.74333 
23 Kalimantan Timur 10.83 10.1 10.21 10.38 
24 Sulawesi Utara 10.56 9.61 9.19 9.78667 
25 Sulawesi Tengah 5.89 4.61 4.27 4.92333 
26 Sulawesi Selatan 8.9 8.37 6.69 7.98667 
27 Sulawesi Tenggara 4.74 4.61 4.34 4.56333 
28 Gorontalo 5.89 5.16 4.61 5.22 
29 Sulawesi Barat 4.51 3.25 2.7 3.48667 
30 Maluku 10.57 9.97 7.72 9.42 
31 Maluku Utara 6.76 6.03 5.62 6.13667 
32 Papua Barat 7.56 7.68 8.28 7.84 
33 Papua 4.08 3.55 3.72 3.78333 
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Lampiran 5 

Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2011(%) 

No Provinsi 2009 2010 2011 Rata-Rata 
1 Aceh 3.73 5.91 3.43 4.35667 
2 Sumatera Utara 2.21 9.14 3.83 5.06 
3 Sumatera Barat   2.05 7.84 5 4.96333 
4 Riau    1.94 7 4.09 4.34333 
5 Kepulauan Riau   1.85 10.52 2.76 5.04333 
6 Jambi    2.88 6.02 3.78 4.22667 
7 Sumatera Selatan    4.18 9.08 4 5.75333 
8 Kep. Bangka Belitung   2.17 9.95 4.24 5.45333 
9 Bengkulu 1.88 9.36 5 5.41333 

10 Lampung 2.49 7.4 3.54 4.47667 
11 DKI Jakarta 2.34 6.21 0.47 3.00667 
12 Jawa Barat 3.03 5.59 3.37 3.99667 
13 Banten 3.17 6.63 2.7 4.16667 
14 Jawa tengah 3.6 7.38 3.88 4.95333 
15 DIY 3.43 6.98 3.63 4.68 
16 Jawa Timur 4.11 6.18 3.1 4.46333 
17 Bali 4.37 8.1 3.75 5.40667 
18 Nusa Tenggara Barat 3.14 11.07 6.8 7.00333 
19 Nusa Tenggara Timur 6.49 9.97 5.45 7.30333 
20 Kalimantan Barat 4.91 8.52 5.8 6.41 
21 Kalimantan Tengah 2.12 9.51 4.44 5.35667 
22 Kalimantan Selatan  3.86 9.06 3.98 5.63333 
23 Kalimantan Timur 3.83 7.19 6.37 5.79667 
24 Sulawesi Utara 2.31 6.38 0.67 3.12 
25 Gorontalo 5.73 6.4 4.47 5.53333 
26 Sulawesi Tengah 3.24 6.82 2.69 4.25 
27 Sulawesi Selatan 4.6 3.87 5.09 4.52 
28 Sulawesi Barat 4.35 7.43 4.08 5.28667 
29 Sulawesi Tenggara 1.78 5.12 4.91 3.93667 
30 Maluku 6.48 8.78 2.85 6.03667 
31 Maluku Utara 3.88 5.32 4.52 4.57333 
32 Papua 5.06 6.4 2.27 4.57667 
33 Papua Barat 1.92 4.48 3.4 3.26667 
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Lampiran 6. Fixed Effect Model 
 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien 
negatif sebesar 9.39 terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. Hal ini 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di 
Indonesia 

Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif  
sebesar 0.045931 terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. Hal ini menunjukkan 
bahwa upah minimum tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia 
meskipun memiliki hubungan yang positif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian 
yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan 
Indonesia selama tahun 2009-2011. 
Hal ini terjadi karena sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Indonesia adalah 
sektor pertanian, jasa dan diikuti oleh perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa adalah 
sektor informal. 

Pengangguran terbuka berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. hal 
ini terjadi karena dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Diantara kategori pengangguran terbuka bahwa 
sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor  informal, dan ada juga yang mempunyai 
pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan. 

Inflasi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 
0.0643 terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. Inflasi mempunyai pengaruh 
terhadap kemiskinan di Indonesia.  
 
Dependent Variable: KEMISKINAN?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 08/16/13   Time: 08:31   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 99  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20.02072 0.582522 34.36905 0.0000 

PERTUMBUHANEKONOMI? -9.39E-06 6.105656 -15.38295 0.0000 
UPAHMINIMUM? 0.045931 0.022784 2.015956 0.0481 

PENGANGGURANTERBUKA? -0.097012 0.049448 -1.961921 0.0443 
INFLASI? 0.064306 0.012671 5.074972 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_1--C -10.66395    
_2--C -7.524410    
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_3--C -5.931533    
_4--C 2.891123    
_5--C 0.971659    
_6--C -8.179956    
_7--C 6.885209    
_8--C -6.262096    
_9--C -3.921915    
_10--C 0.981264    
_11--C -1.104701    
_12--C -6.474916    
_13--C -8.933802    
_14--C -7.676746    
_15--C -5.839956    
_16--C -5.311954    
_17--C 3.044534    
_18--C 11.90737    
_19--C -5.275227    
_20--C 8.450736    
_21--C 6.183217    
_22--C 7.331734    
_23--C 23.25343    
_24--C 21.54295    
_25--C -2.625465    
_26--C -0.141204    
_27--C -2.849197    
_28--C 2.518738    
_29--C 2.071471    
_30--C -4.062051    
_31--C -4.455119    
_32--C 0.977121    
_33--C -1.776357    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998074     Mean dependent var 36.34479 

Adjusted R-squared 0.996955     S.D. dependent var 40.09271 
S.E. of regression 1.116844     Sum squared resid 77.33518 
F-statistic 892.3652     Durbin-Watson stat 2.162929 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.984929     Mean dependent var 14.33192 

Sum squared resid 92.09498     Durbin-Watson stat 2.152422 
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Lampiran 7. Uji Likelihood 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 492.294074 (32,62) 0.0000 
     
     Lampiran 8. Uji Multikolinieritas Pertumbuhan Ekonomi 

 
Dependent Variable: PERTUMBUHANEKONOMI?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/12/13   Time: 09:00   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 99  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1155895. 44806.41 25.79755 0.0000 

KEMISKINAN? -28905.08 3337.016 -8.661952 0.0000 
LOGUPAH? 6411.607 2076.722 3.087370 0.0030 

PENGANGGURANTERBUKA? -29503.71 3132.682 -9.418034 0.0000 
INFLASI? 3108.233 976.7353 3.182267 0.0023 

Fixed Effects (Cross)     
_1--C -457962.9    
_2--C -228353.5    
_3--C 76117.61    
_4--C -25949.16    
_5--C -96872.14    
_6--C 45070.42    
_7--C 84465.79    
_8--C -256251.4    
_9--C -113767.4    
_10--C -82086.92    
_11--C -240598.0    
_12--C -297879.0    
_13--C -258290.2    
_14--C -276697.6    
_15--C -8020.569    
_16--C -54290.20    
_17--C -26532.36    
_18--C 395824.1    
_19--C -210807.9    
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_20--C 439918.5    
_21--C 72158.50    
_22--C 140515.9    
_23--C 781047.5    
_24--C 756394.3    
_25--C -35505.50    
_26--C -68196.48    
_27--C -54824.24    
_28--C -22657.17    
_29--C -16349.77    
_30--C 21777.09    
_31--C -72290.10    
_32--C 29338.13    
_33--C 61554.62    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.969704     Mean dependent var 1141867. 

Adjusted R-squared 0.952113     S.D. dependent var 1367687. 
S.E. of regression 61898.79     Sum squared resid 2.38E+11 
F-statistic 55.12432     Durbin-Watson stat 2.222085 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.850119     Mean dependent var 601730.2 

Sum squared resid 2.57E+11     Durbin-Watson stat 1.919357 
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Lampiran 9. Uji Multikolinieritas Upah Minimum 

 
Dependent Variable: LOGUPAH?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/12/13   Time: 09:03   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 99  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -9.418104 2.241660 -4.201398 0.0001 

PERTUMBUHANEKONOMI? 1.42E-05 1.34E-06 10.55824 0.0000 
KEMISKINAN? 0.516457 0.092431 5.587494 0.0000 

PENGANGGURANTERBUKA? -0.024459 0.090193 -0.271182 0.7872 
INFLASI? -0.009204 0.026741 -0.344183 0.7319 

Fixed Effects (Cross)     
_1--C 5.514832    
_2--C 2.398816    
_3--C 2.423780    
_4--C -1.816400    
_5--C -0.622453    
_6--C 2.454263    
_7--C -1.312167    
_8--C 4.477333    
_9--C 3.016504    
_10--C 0.171812    
_11--C 2.367565    
_12--C 3.289060    
_13--C 4.404032    
_14--C 2.240594    
_15--C 2.097705    
_16--C 1.340484    
_17--C -0.964350    
_18--C -5.987462    
_19--C 3.741802    
_20--C -11.21229    
_21--C -2.562354    
_22--C -3.739661    
_23--C -16.63221    
_24--C 0.246801    
_25--C 0.663868    
_26--C -3.341807    
_27--C 2.987660    
_28--C 2.546180    
_29--C -1.128912    
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_30--C 3.511989    
_31--C 1.077279    
_32--C -1.309493    
_33--C -0.342798    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.895193     Mean dependent var 27.44208 

Adjusted R-squared 0.834337     S.D. dependent var 23.74743 
S.E. of regression 3.218298     Sum squared resid 642.1615 
F-statistic 14.71004     Durbin-Watson stat 2.586169 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.505099     Mean dependent var 6.298990 

Sum squared resid 869.1588     Durbin-Watson stat 2.100649 
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Lampiran 10. Uji Multikolinieritas Pengangguran Terbuka 

 
Dependent Variable: PENGANGGURANTERBUKA?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/12/13   Time: 09:09   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 99  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.24375 0.806775 15.17617 0.0000 

PERTUMBUHANEKONOMI? -6.74E-06 6.23E-07 -10.80955 0.0000 
LOGUPAH? -0.018394 0.019261 -0.954985 0.3433 

KEMISKINAN? -0.096102 0.036835 -2.608966 0.0114 
INFLASI? -0.013648 0.014540 -0.938643 0.3516 

Fixed Effects (Cross)     
_1--C -5.042868    
_2--C -2.121034    
_3--C 7.123243    
_4--C -2.389515    
_5--C -1.706293    
_6--C 5.058731    
_7--C -1.243610    
_8--C -2.454313    
_9--C 2.460742    
_10--C -0.935455    
_11--C -3.435965    
_12--C -2.769106    
_13--C -1.513206    
_14--C -3.193248    
_15--C 3.639095    
_16--C 0.799374    
_17--C -1.279909    
_18--C 3.738486    
_19--C -1.335077    
_20--C 3.419088    
_21--C -2.168933    
_22--C -0.440408    
_23--C 0.699193    
_24--C 4.946993    
_25--C 0.458314    
_26--C -3.204739    
_27--C 1.069965    
_28--C -1.595388    
_29--C -2.041747    
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_30--C 3.249330    
_31--C 0.531962    
_32--C 0.134926    
_33--C 1.541373    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.993058     Mean dependent var 20.46344 

Adjusted R-squared 0.989028     S.D. dependent var 18.29759 
S.E. of regression 1.026523     Sum squared resid 65.33241 
F-statistic 246.3814     Durbin-Watson stat 2.462526 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.900684     Mean dependent var 6.629394 

Sum squared resid 70.59974     Durbin-Watson stat 2.188897 
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Lampiran 11. Uji Multikolinieritas Inflasi 

 
Dependent Variable: INFLASI?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/12/13   Time: 09:10   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 99  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.411903 4.862027 -0.907420 0.3677 

PERTUMBUHANEKONOMI? 8.02E-06 3.39E-06 2.362691 0.0213 
LOGUPAH? -0.068182 0.024095 -2.829765 0.0063 

PENGANGGURANTERBUKA? -0.327049 0.244947 -1.335181 0.1867 
KEMISKINAN? 0.495961 0.156083 3.177546 0.0023 

Fixed Effects (Cross)     
_1--C 4.634461    
_2--C 3.421668    
_3--C 5.040330    
_4--C -1.279462    
_5--C -0.362631    
_6--C 3.257110    
_7--C -3.206451    
_8--C 2.743109    
_9--C 2.907290    
_10--C -0.769610    
_11--C 0.216340    
_12--C 4.330615    
_13--C 4.676587    
_14--C 3.202909    
_15--C 4.854110    
_16--C 2.094311    
_17--C -0.892426    
_18--C -3.689504    
_19--C 2.313503    
_20--C -4.856080    
_21--C -1.847554    
_22--C -1.421155    
_23--C -15.09943    
_24--C -10.72968    
_25--C 0.944702    
_26--C -2.221972    
_27--C 1.344549    
_28--C -0.991696    
_29--C -2.098713    
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_30--C 1.253298    
_31--C 2.328255    
_32--C -1.108575    
_33--C 1.011796    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.557398     Mean dependent var 6.923332 

Adjusted R-squared 0.300404     S.D. dependent var 4.817066 
S.E. of regression 2.543297     Sum squared resid 401.0382 
F-statistic 2.168912     Durbin-Watson stat 4.018381 
Prob(F-statistic) 0.003637    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.212011     Mean dependent var 4.924040 

Sum squared resid 421.5153     Durbin-Watson stat 4.138767 
     
      

 

 

 

 


