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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul “Kausalitas Granger Antara PDRB dengan 

Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 1990-2011. Tujuan penelitian 

ini adalah adalah untuk mengetahui pola kausalitas antara pertumbuhan 

ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji kausalitas granger 

yaitu merupakan sebuah metode analisis guna mengetahui hubungan 

kausalitas antara dua variabel. Di samping itu untuk mendapatkan hasil 

estimasi yang mana dilakukan uji stasioneritas yang selanjutnya dilakukan 

uji kausalitas granger tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

PDRB (produk domestik regional bruto) dengan variabel tingkat 

kemiskinan. Hasil estimasi dari variabel pertumbuhan ekonomi dengan 

tingkat kemiskinan yang ditunjukan dengan uji stasioner bahwa kedua 

variabel tersebut telah stasioner, dapat ditunjukan dengan metode ADF 

koefisien   sebesar -0,861135dan sebesar-0,899192. Dan pada uji kausalitas 

granger menunjukan ada hubungan kausalitas searah ditunjukan pada lag 2 

dengan nilai probalitas  sebesar 0,0013lebih kecil dari   = 0,05. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat kausalitas searah 

antara pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan yaitu tingkat kemiskinan 

tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi 

mempengaruhi tingkat kemiskinan. 

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, uji kausalitas 

Granger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

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). 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Jhingan (1994:1-9), pengertian ekonomi pertumbuhan 

berbeda  dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah 

ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka 

panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata perkapita 

lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, atau 

apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber 

produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per 

kapita. Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses 



yang menyebabkan kenaikan pendapatan nyata per kapita penduduk suatu 

negara dalam jangka panjang yang lebih besar dari pada tingkat 

pertumbuhan penduduk dan disertai berbagai perubahan yang akan 

meningkatkan sumber-sumber produksi pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan nyata per kapita.  

2. Pengertian  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu 

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah 

perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan 

menciptakan lapangan kerja. Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan 

ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan 

pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. 

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber 

daya alam dan faktor-faktor produksi (Arsyad, 2000). 

3. Pengertian Kemiskinan 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (BPS, 2011). 

Menurut Pepres Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan 

kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari 

pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman ini 

harus di akui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi 

dimana seseorang baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-

hak dasarnya untuk mengembangkan kehidupan yang bermatabat hal itulah 

disebut dengan kemiskinan. 

 

 

 

 



C. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari data pertumbuhan ekonomi dan data tingkat kemiskinan. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat statistik 

(BPS) dan internet. Data yang digunakan adalah data tahunan di mulai dari 

1990-2011. 

Untuk mengidentifikasi secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat kemiskinan Jawa tengah di analisis menggunakan kausalitas 

granger dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak 

langsung secara serempak terhadap variabel akibat. Kausalitas adalah murni 

suatu konsep statistik, pengujian untuk menentukan sebab akibat antara 

peubah dalam sistem VAR. Hubungan sebab akibat ini dapat di uji 

menggunakan uji kausalitas Granger. Model kausalitas dapat di formulasikan 

sebagai berikut (Junaidi, 2012). 
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      Dimana : 

                      LPDRBt =   Pertumbuhan ekonomi 

 PKt  =   Tingkat Kemiskinan 

et  =  variable Pengganggu 

                      n,m             =   Jumlah lag 

Langkah- langkah pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Stasioneritas 

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 antara dua periode tersebut. Secara statistik dinyatakan sebagai 

berikut. 



E (Yt) = μ rata-rata konstan     (3.1) 

Var (Yt) = E (Yt - μ)
2 
= σ

2 
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 proses pembedaan atau diferensiasi (differencing) terhadap deret 

data asli. 

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 adalah uji unit root Dickey Fuller (DF) 

dan Augemented Dickey Fuller (ADF).  

Untuk mengestimasi Dickey fuller (DF), memiliki model sebagai 

berikut. 

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

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

Proses random walk with drift arround stochastic trend: 

∆Yt = β1+ β2t + δYt-1 + et 

Sementara uji Augemented Dickey Fuller (ADF) merupakan bentuk 

sederhana dengan asumsi residual yang acak. Korelasi serial antara 

residual dengan ∆Yt, dapat dinyatakan dalam bentuk autoregresif sebagai 

berikut. 

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

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). 

 



2. 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). 
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Dimana : 

LPDRBt       =  Pertumbuhan ekonomi 

 PKt =  Tingkat Kemiskinan 

et  = variable Penggangg 

n,m   = Jumlah lag 

 

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Ujistasioneritas 

Uji stasioneritas digunakan untuk mengetahui apakah data dari 

pertumbuhan ekonomi (LPDRB) dan tingkat kemiskinan (PKT) telah 

stasioner. Pengujian ini dilakukan untuk menghindari adanya hasil regresi 

lancing pada data yang tidak stasioner. Uji stasioneritas pada penelitian ini 

menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), hasil tersebut 

ditunjukan pada tabel 4.3. sebagai berikut : 

Tabel 4.3.HasilUjistasioneritas LPDRB (PertumbuhanEkonomi) 

MODEL δ τ stat τ(0,05) AIC 

1 -0,136771 -1,323861 -1,958088 7,110248 

2 -0,934367 -3,966216 -3,644963 6,754225 

3 -0,861135 -3,769212 -3,012363 6,728826 

Sumber  :Pengolahan Data 



Ditunjukan dengan tabel 4.3 ada tiga macam uji ADF yang dilakukan 

pada variabel LPDRB (Pertumbuhan Ekonomi). Dari ketiga model yang 

memiliki Akaike Info Criterion (AIC) minimum, terlihat pada model ke-3 

yaitu dengan nilai AIC sebesar 6,728826 . Pada model 3 menunjukan 

bahwa variabel LPDRB (Pertumbuhan Ekonomi) adalah stasioner dilihat 

dari koefisien δ (-0,861135) < 0, dilanjukatkan dengan nilai absolut 

statistik τ (-3,769212)  > nilai absolut  τ (0,005). 

Hasil uji stasioneritas untuk variabel PKT (Tingkat kemiskinan) 

dapat ditunjukan dengan tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4.HasilUjistasioneritasPKT (Tingkat kemiskinan) 

MODEL 

δ 
 

τ stat τ(0,05) AIC 

1 -0,899192  -3,939371 -1,959071 17,05112 

2 -1,333118 -4,135266 -3,673616 17,18170 

3 -0,899336 -3,834833 -3,020686 17,15100 

Sumber  :Pengolahan Data 

Hasil uji stasioneritas variabel PKT (Tingkat kemiskinan) dengan 

menggunakan uji ADF ditunjukan pada tabel 4.4. Dari ketiga model yang 

memiliki Akaike Info Criterion (AIC) minimum, terlihat pada model ke-1 

yaitu dengan nilai AIC sebesar 17,05112, hal ini menunjukan variabel 

PKT (Tingkat kemiskinan) pada difference tahap pertama juga sudah 

stasioner. Dilihat dari koefisien δ (-0,899192) < 0, dilanjukatkan dengan 

nilai absolut statistik τ (-1,959071)  > nilai absolut   τ (0,005). 

Dengan demikian variabel LPDRB (Pertumbuhan Ekonomi) akan 

menjadi pasangan variabel PKT (Tingkat kemiskinan) dalam analisis uji 

kausalitas granger. 

2. Uji Kausalitas Granger  

Pada penelitian ini uji kausalitas granger dilakukan dengan pada lag 

2 dengan menggunakan α sebesar 0,05. Dan  hasil dari uji kausalitas 

granger pada variabel LPDRB dan PKT dapat ditunjukan pada  tabel 4.5 

sebagai berikut :  

 



Tabel 4.5. Hasil Uji Kausalitas LPDRB dan PKT 

 Null Hypothesis F- Statistik Probalility 

K=2 PKT does not Granger Cause LPDRB 

LPDRB does not Granger Cause PKT 

1,29031 

10,6068 

0,3040 

0,0013 

Sumber  : Pengolahan Data 

Dari hasil  di atas hipotesis nol untuk PKT (tingkat kemiskinan) 

mempengaruhi LPDRB (Pertumbuhan Ekonomi ) di terima, dengan 

ditunjukan pada probalitas (0,3040) >α (0,05) pada Lag 2, yang berarti 

tidak ada pola kausalitas antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan 

ekonomi. 

Dan untuk hasil kedua hipotesis nol untuk LPDRB (Pertumbuhan 

Ekonomi) mempengaruhi PKT (tingkat kemiskinan) di tolak,  hal ini di 

tunjukan dengan pada probalitas (0,0013) <α (0,05) pada lag 2, yang 

berarti ada pola kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 

kemiskinan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pola 

hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 

kemiskinan di Jawa tengah. Artinya, bahwa tingkat kenaikan  

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mempengaruhi tingkat kemiskinan 

setiap tahunnya. Sebaliknya kenaikan tingkat kemiskinan setiap tahunnya 

tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kenaikan pertumbuhan 

ekonomi setiap tahunnya. 

3. Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pola 

hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan 

tingkat kemiskinan di Jawa tengah. Penelitian ini didukung dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Istianah Asas (2011), dalam hasil 

penelitiannya bahwa ada pola kausalitas searah dalam jangka panjang dari 

tingkat kemiskinan ke pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini di dukung 



oleh teori (Tambunan, 2001) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek 

trickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan 

kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan 

upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada 

mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari 

keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, 

pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi 

pengurangan kemiskinan. 
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