
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting 

dalam pencapaian proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pada 

awal pembangunan suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan 

ekonomi beorientasi pada masalah pertumbuhan (Tambunan, 2001). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk 

mengentaskan kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan masalah utama yang biasanya dihadapi oleh 

setiap negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Tingginya 

tingkat kemiskinan tidak terlepas dari ketidakmerataan pembangunan, 

sehingga memunculkan Negara tertinggal dengan angka kemiskinan yang 

tinggi (Anjuli dan Dhiah, 2012). Kekurangan bahan pangan merupakan 

masalah kronis meskipun, patut di uji rata-rata pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi di beberapa Negara sedang berkembang. Banyak Negara sedang 

berkembang tidak meningkatkan produksi bahan pangan yang memadai 

atau import bahan pangan yang memadai untuk mengimbangi peningkatan 

kebutuhan akan bahan pangan. Dan di dalam kebanyakan Negara sedang 

berkembang ini, pertumbuhan ekonomi-nya tidak dengan sendirinya dapat 

mengurangi jumlah orang yang hidup dalam keadaaan yang sangat miskin 

(Bayo Ala, 1996). 
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Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu 

negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu negara. Oleh karena itu 

pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan produk domestik bruto 

(PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) jika dalam lingkup 

daerah (Suliswanto, 2010).  

 
Gambar 1.1 Perkembangan PDRB dari tahun 1990-2011 
Sumber: BPS  

Data perkembangan PDRB dari 1990-2011 mengalami peningkatan 

dari setiap tahunnya terlihat pada (gambar 1.1). Perekonomian Jawa 

Tengah pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 11,2 persen 

dibanding tahun 2010. Berdasarkan hasil penghitungan triwulan I sampai 

dengan triwulan IV, PDRB Jawa Tengah tahun 2011 atas dasar harga 

berlaku meningkat sebesar Rp. 498,8  triliun, yaitu dari Rp. 444,6 triliun 

pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 498,8  triliun pada tahun 2011 (BPS, 

2012). 

Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tergolong 

besar dan tingkat pertumbuhan tinggi serta ditambah lagi dengan 

kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan 
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pada awal proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat 

penting  dan lajunya harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan 

penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat 

tercapai (Tambunan, 2001). 

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan Indonesia 

selama empat belas tahun terakhir (1998-2011) berfluktuasi dari tahun ke 

tahun terlihat pada (gambar 1.2). Kemiskinan Indonesia setiap tahun 

mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras 

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program 

pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren 

penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan 

kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif 

bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak 

dasar mereka (BPS, 2012).  

 
Gambar 1.2 Data perkembangan tingkat Kemiskinan Indonesia 1998-2011 
Sumber: BPS 
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an pulau-pulau lain di Indonesia. 

Secara rinci, gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan dan 

perkotaan di Jawa tengah (BPS, 2012). 

 Kendati Indonesia adalah Negara yang paling berhasil menurunkan 

angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. 

Ada provinsi yang berhasil menurunkan prosentase penduduk miskinnya 

dengan cepat dan ada pula yang lambat. Selain itu, sebaran penduduk 

miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. 

Penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, 

dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, 

disusul Pulau Sumatera, baru kemudi

 
G
S

prosentase jumlah penduduk miskin yang tercapai dari year on year 

ambar 1.3 Perkembangan kemiskinan 1990-2011 
umber: berita resmi statistik (BPS) 

Jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, lebih dari 55% 

terdapat di pulau Jawa merupakan pusat kemiskinan terbesar di Indonesia, 

salah satu di antaranya provinsi Jawa tengah terdapat banyak jumlah 

penduduk miskin. Berdasarkan prosentase jumlah penduduk miskin di 

Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 5.107,3 (dalam juta rupiah), 
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salah satu pengaruh pertumbuhan ekonomi di 

Jawa 

T KEMISKINAN DI JAWA 

990-2011”. 

B. Perum

 ekonomi dengan Tingkat 

an di Jawa tengah tahun 1990-2011 “. 

C. Tujuan

ntara pertumbuhan ekonomi 

kinan di Jawa tengah. 

D. 

mengalami fluktuasi relatif terlihat pada (gambar 1.3), sehingga tingkat 

kemiskinan yang menjadi 

tengah (BPS, 2012). 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

di lakukan penelitian dengan judul “KAUSALITAS GRANGER 

ANTARA PDRB DENGAN TINGKA

TENGAH TAHUN  1

usan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dalam penelitian ini diuraikan dan dirumuskan masalah yaitu “ 

Bagaimana pola kausalitas antara pertumbuhan

Kemiskin

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kausalitas antara 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Jawa tengah atau 

untuk mengetahui hubungan dua arah a

dengan tingkat kemis

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diambil dalam penelitian ini adalah : 

1.  Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan yang akan ditempuh sehubungan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan serta 
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asilitas 

 dengan tingkat 

g dapat 

 studi komparatif bagi penelitian selanjutnya. 

E. 

ian ini akan diuji dengan menggunakan beberapa tahapan analisis, 

a. Uji 

ang bersifat 

tidak

 antara dua periode tersebut. Secara statistik dinyatakan sebagai 

beri

meningkatkan cost effectiveness dari pengeluaran pemerintah untuk 

membiayai pembangunan atau penyempurnaan fasilitas-f

umum, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. 

2. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai 

hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi

kemiskinan pada tahun 1990-2011 di Jawa Tengah. 

3. Sebagai tambahan referensi dan gambaran informasi yan

berguna bahan

Metode Penelitian 

Penelit

yaitu: 

Stasionaritas 

Proses stokastik didefinisikan proses yang menghasilkan rangkaian 

nilai-nilai peubah acak yang menggambarkan perilaku di berbagai kondisi. 

Proses stokastik dapat bersifat stasioner apabila menghasilkan data deret 

waktu yang bersifat stasioner, sebaliknya proses stotastik y

 stasioner menghasilkan data deret waktu tidak stasioner. 

Data deret waktu dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria, 

yaitu nilai tengah (rata-rata) dan ragamnya konstan dari waktu ke waktu, 

serta peragam (covariance) antara dua data deret waktu hanya tergantung 

pada lag

kut. 

E (Yt) = μ rata-rata konstan     (3.1) 
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roses pembedaan atau diferensiasi (differencing) terhadap deret 

data a

h uji unit root Dickey Fuller (DF) 

dan A

tuk mengestimasi Dickey fuller (DF), memiliki model sebagai 

beriku

 drift arround stochastic trend: 

al 

denga  sebagai berikut. 

∆Yt = β1+ β2t + δYt-1 + α1 Yt-1+ α2 Yt-2 + α1 Yt-2 + et 

Var (Yt) = E (Yt - μ)2 = σ2 ragam Y konstan   (3.2) 

γ k = E [(Yt - μ) (Y t+k – μ)] kovarian    (3.3) 

Berdasarkan nilai tengah dan ragamnya, terdapat dua jenis 

kestasioneran data yaitu: data berfluktuasi di sekitar nilai tengah yang tetap 

dari waktu ke waktu dan data brfluktuasi ragam yang tetap dari waktu ke 

waktu. Untuk mengatasi data tidak stasioner pada nilai tengahnya, dapat di 

lakukan p

sli. 

Pada data urut waktu yang stasioner pada dasarnya ada gerakan yang 

sistematis, artinya perkembangan nilai variabel adalah disebabkan faktor 

random yang stokastik. Terdapat beberapa metode untuk menguji 

stasioneritas, yang paling popular adala

ugemented Dickey Fuller (ADF).  

Un

t. 

Proses random walk : ∆Yt = δ Yt-1 + et 

Proses random walk with drift : ∆Yt = β1 + δYt-1 + et 

Proses random walk with

∆Yt = β1+ β2t + δYt-1 + et 

Sementara uji Augemented Dickey Fuller (ADF) merupakan bentuk 

sederhana dengan asumsi residual yang acak. Korelasi serial antara residu

n ∆Yt, dapat dinyatakan dalam bentuk autoregresif
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Untuk mengetahui data stasioner atau tidak, dapat dilihat dengan 

membandingkan antara nilai statistic DF atau ADF dengan nilai kritisnya. 

Jika nilai absolute statistic DF atau ADF lebih besar dari nilai kritisnya 

maka data menunjukan stasioneritas dan jika sebaliknya maka data tidak 

stasioner (Utomo, 2011). 

b. Uji Kausalitas Granger 

Uji kasusalitas adalah pengujian untuk menentukan sebab akibat antara 

peubah dalam sistem VAR. Konsep dari kausalitas granger X dikatakan 

menyebabkan Y jika realisasi X terjadi lebih dahulu daripada Y dan realisasi 

Y tidak terjadi mendahului realisasi X (Ariefianto, 2012). Model kausalitas 

dapat di formulasikan sebagai berikut (Junaidi, 2012). 

 

 

      Dimana : 

                        LPDRBt =   Pertumbuhan ekonomi 

 PKt  =   Tingkat Kemiskinan 

et  =  variable Penggangg 

                       n,m             =   Jumlah lag 
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Maka terdapat kausalitas satu arah dari 

variabel pertumbuhan ekonomi ke  variabel 

tingkat kemiskinan. 

Maka terdapat kausalitas satu arah antara  

variabel tingkat kemiskinan ke variabel 

pertumbuhan ekonomi. 

Maka tidak terdapat kausalitas antara 

variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel  

tingkat kemiskinan 

Maka terdapat kausalitas dua arah antara 

variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel 

tingkat kemiskinan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

             BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini dikemukan teori-teori yang relevan sesuai 

dengan Topik Penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas Jenis dan Sumber Data, Defenisi 

Operasional Variabel dan Metode Analisa Data yang 

meliputi Uji Stasionaritas, serta Uji Kausalitas Granger 

BAB IV ANALISA DATA 

Bab ini menerangkan tentang Diskripsi Data, Analisa Data, 

Interprestasi  

BAB V PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan saran. 

 


