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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT 

PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP 

KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 2011-2015 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan tingkat kemiskinan di JawaTengah 

tahun 2011-2015.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis.Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

melihat publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini 

menggunakan data panel (gabungan data cross sectiondantime series). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di ProvinsiJawa 

Tengah. Sampel penelitian ini adalah dari seluruh populasi pemerintah kabupaten 

dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2011 – 2015. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan 

menggunakan program Eviews7.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil estimasi data panel maka 

terpilih model yang terbaik yaitu Random Effect Model (REM). Uji kebaikan 

model Pertumbuhan Ekonomi (ECG),Tingkat Pengangguran (UNV) dan Tingkat 

Pendidikan (EDU) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan(POV) di 

Jawa Tengah tahun 2011-2015.Uji Validitas pengaruh (uji t)  pada tingkat 

signifikasi (α= 0.10). Menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi,tingkat 

pengangguran dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Tingkat Kemiskinan (POV). 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi,Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan 

dan Tingkat Kemiskinan 

 

ABSTRACT 

This research will examine the effect of economic growth, unemployment 

rate and education level in Central Java in 2011-2015. 

Theresearchuse a quantitative method by doing hypothesis test. The data 

used is secondary data by viewing publication Central Bureau of Statistics of 

Central Java Province. This study uses panel data ( combined cross section data 

and time series). 

The population of this research is all of the regencies and cities in Central 

Java Province. The sample of this researchare the entire population of district and 

city goverrment to be sampled in accordance with the criteria of the year 2011-

2015. The analysis tool used is panel data regression analysis using Eviews7 

program. 

The result of the data analysis show that the estimation of selected panel 

data of the best model is Random Effect Model (REM). The test of Economic 

Growth Model (ECG), Unemployment (UNV) and Education Level (EDU) have 

significant effect on Poverty Rate (POV) in the middle of 2011-2015. The validity 

test on significance level (α= 0.10). It show that economic growth, unemployment 

rate and educational level have a positive effect on poverty rate  (POV) 

Keywords:Economic Growth,Unemployment Rate, Education Level and Poverty 

Level 
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1. PENDAHULUAN 

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan 

dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Dari definisi tersebut 

diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana 

seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, 

standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang 

lain.Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk 

melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha 

keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan 

angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya 

penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan 

ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah 

seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan 

kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi 

yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan 

meningkat. 

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 

tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan 

Kerja.Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2014 

mencapai 17,55 juta orang atau naik sebesar 3,30 persen dibanding tahun 

sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat 

sebesar 70,72 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah 

sebesar 6,02 persen.( BPS,2015) 

Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian 

dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses 

pembangunan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam 

pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia 

(human capital), dan pengeluaran terhadap pendidikan penduduk disebut 

sebagai investasi dalam modal manusia (investmen on human capital).(I Putu 

Eka Saputra,2015) 
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2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik 

pengumpulan data melalui kegiatan  penelitian kepustakaan (library 

research) dari berbagai instansi sebagai sumber data, seperti BPS Provinsi 

Jawa Tengah. 

2.2 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data 

panel merupakan gabungan data deretwaktu (time series) dengan cross 

section. Data panel adalah data yang diperolehdari data cross section yang 

diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda, 

dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa 

objek tersebut selama beberapa periode waktu (Juanda dan Junaidi, 2012: 

175-176). 

Model regresi PLS ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

POV : Tingkat Kemiskinan Penduduk (persen) 

ECG : Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

UNV : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)  

EDC : Tingkat Pendidikan (persen) 

α  : Konstanta 

i : Menunjukkan Provinsi. 

t : Menunjukkan deret waktu  2011-2015 

α1,2,... : Intersep 

β1,2… : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing 

(Slope) 

µ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

2.2.1 Metode Random Effect ( Random Effect Model / REM)

Winarno (2009) menyatakan bahwa metode REM digunakan untuk 

mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu 

(dummy variable), sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa 

menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual 

yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek.  
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Persamaan model REM sebagai berikut: 

POVit = α + β1ECGit+ β2UNVit+β3EDUit + uit

POV : Tingkat Kemiskinan Penduduk (persen) 

ECG : Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

UNV : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)  

EDC : Tingkat Pendidikan (persen) 

α : Konstanta 

i : Menunjukkan Provinsi. 

t : Menunjukkan deret waktu  2011-2015 

α1,2,... : Intersep 

β1,2… : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing (Slope) 

µ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

2.2.2 Metode Fixed Effect (Fixed EffectModel / FEM)

Metode FEM menurut Juanda dan Junaidi (2012) merupakan metode 

yang  intersep pada regresi dapat dibedakan antar-individu karena setiap 

individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. 

Metode  FEM  menjelaskan bahwa satu objek memiliki konstan yang 

tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Guna membedakan satu 

objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (dummy). Oleh 

karena itu, model ini sering disebut dengan Least Squares Dummy 

Variables (LSDV). (Winarno, 2009) 

Adapun Model regresi FEM dapat diformulasikan sebagai 

berikut:  

PEit = α1+ α2D2i + α3D3i + α4D4i + α5D5i + α6D6i+ α7D7i 

+β1ECGit+β2UNVit+β3EDCit- µit 

Keterangan: 

POV : Tingkat Kemiskinan Penduduk (persen) 

ECG : Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

UNV : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 
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EDC : Tingkat Pendidikan (persen) 

α : Konstanta 

i : Menunjukkan Provinsi. 

t : Menunjukkan deret waktu  2011-2015 

α1,2,... : Intersep 

β1,2… : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing (Slope) 

µ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

Cara menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi 

parameter regresi data panel, terdapat tiga pengujian yang dapat dilakukan 

yakni: 

2.2.2.1 Uji Chow (Like lihood Test Ratio)

Uji  chow yakni pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model FEM lebih baik dibandingkan dengan model PLS dengan 

melihat signifikansi model FEM yang dapat dilakukan dengan uji 

statistik F. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji chow 

adalah sebagai berikut: 

1) Formulasi hipotesis

H0 : model yang dipilih Polled Least Square/PLS

HA : model yang dipilih Fixed Effect Method/FEM 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α)

3) Menentukan kriteria pengujian

H0 diterima bila p-value> α

H0 ditolak bila p-value ≤ α 

4) Simpulan

Apabila p-value > 0.05, maka H0 diterima sehingga model

yang dipilih polled least square. Sedangkan p-value ≤ 0.05,

maka H0 ditolak sehingga model yang dipilih Fixed Effect.
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2.2.2.2 Uji Hausman

Tujuan dari Uji Hausman sendiri adalah untuk mengetahui apakah 

model Fixed Effect lebih baik dari model random effect, maka 

digunakan uji Hausman. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi 

statistik chi-square dengan derajat bebas sebanyak jumlah peubah 

bebas (p). Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji 

Hausman adalah sebagai berikut: 

1) Formulasi hipotesis

H0 : model yang dipilih Random Effect Method/REM

HA : model yang dipilih Fixed Effect Method/FEM 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α)

3) Menentukan kriteria pengujian

H0 diterima bila p-value > α

HA ditolak bila p-value ≤ α 

4) Simpulan

Apabila p-value> 0.05, maka H0 diterima sehingga model yang

dipilih Random Effect Method,sedangkan p-value ≤ 0.05, maka

H0 ditolak sehingga model yang dipilih Fixed Effect Method.

Setelah kedua pengujian dilakukan, maka terpilih model yang paling 

tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel, kemudian 

perlu dilakukan uji goodness of fit guna melihat penaksiran nilai 

yang akurat dalam fungsi regresi yaitu, uji statistik F, uji determinan 

R
2
, dan uji t 

a.) Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Secara 

teoritis, langkah-langkah uji F dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Formulasi hipotesis

H0 : β1 =β2 = β3 = β4 = 0, model yang dipakai tidak eksis 

HA : β1 ≠β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, model yang dipakai eksis 
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2) Pemilihan tingkat signifikansi (α)

3) Kriteria pengujian

H0ditolak bila signifikansi statistik F ≤ α 

H0diterima bila signifikansi ststiatik F > α 

4) Simpulan

b.) Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R²) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya 

prosentase variasi (keragaman) variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model. Nilai 

koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya 

sumbangan atau kontribusi variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol 

sampai satu. Semakin mendekati satu maka model dikatakan 

semakin baik karena menunjukkan semakin tepat atau cocoknya 

suatu garis regresi serta semakin besar variasi variabel independen 

dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 

c.) Uji Valididtas Pengaruh (Uji t) 

Uji koefisien regresi secara parsial (uji t) dilakukan untuk 

mengetahui signifikan dan tidaknya pengaruh variabel-variabel 

independen dalam model. Langkah-langkah uji t adalah sebagai 

berikut: 

1) Formulasi hipotesis

H0 : βi = 0; variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh

signifikan

HA : βi ≠ 0; variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan

Menentukan tingkat signifikansi (α) 

2) Menentukan kriteria pengujian

H0 ditolak bila signifikansi statistik ti ≤ α

H0 diterima bila signifikansi statistik ti > α
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3) Simpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian terdiri dari dua bagian yaitu pembahasan 

tentang deskripsi dan pembahasan hasil estimasi data panel tentang analisis 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat  pengangguran terbuka dan tingkat 

pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2011-2015. 

Dari Hasil Uji validitas dimuka seluruh variabel memiliki 

pengaruhsignifikan. Terlihat variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECG) , Tingkat 

Pengangguran (UNV) , dan Tingkat Pendidikan ( EDU ) masing-masing 

memiliki koefisien regresi 0.185488,0.133304 dan -3.260467.  

Dengan demikian bisa disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan 

Ekonomi (ECG) naik 1%, maka POV naik sebesar 0.2%. Apabila variabel 

Tingkat Pengangguran (UNV) naik 1% maka kemiskinan ( POV ) naik 

sebesar 0.8%. Apabila variabel Tingkat Pendidikan (EDU) naik 1%, maka 

kemiskinan ( POV ) turun 4,26%. 

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam setiap periode terjadi perubahan 

struktur regresi. Pada tahun 2015 terlihat konstanta regresi paling tinggi 

adalah sebesar 35.38610. Pada tahun bersangkutan pengaruh bersama dari 

variabel-variabel independen pada kondisi terbaik. 

3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (POV)

Nilai Pertumbuhan Ekonomi usaha berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tingkat Kemiskinan (POV)  di Jawa Tengah pada tahun 2011-

2015. Ada keterkaitan atau pengaruh antara perkembangan Pertumbuhan 

Ekonomi  di Jawa Tengah terhadap Tingkat Kemiskinan (POV)  tahun 

2011-2015. Dalam proses meningkatkan output per kapita dalam jangka 

panjang,sehingga, presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi 

dari presentase petambahan jumlah penduduk dan ada kencenderungan 

dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sehingga 

diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi di kota mampu 
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menaikkan pendapatan masyarakat sekitar dan dapat mengentaskan 

kemiskinan.  

3.2Nilai Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan (TKP)

 Nilai tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan (POV) di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Tingkat 

Pengangguran sangat berkontribusi besar terhadap Tingkat Kemiskinan 

(POV) di Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan daerahnya. 

3.3 Pendidikan dan Tingkat Kemiskinan (POV)

Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan ( 

POV ) di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Tingkat Pendidikan  merupakan 

salah satu aspek sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan terjadi ketika 

pendidikan meningkatkan produktivitas, yang artinya peningkatan 

pendidikan merupakan bentuk usaha yang sangat ampuh untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan (Simanjuntak,1998:77). 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil estimasi data panel maka terpilih model yang terbaik 

yaitu Random Effect Model (REM). Hasil dari uji kebaikan model dan Uji 

Validitas pengaruh (uji t)  pada tingkat signifikasi (α = 0.10).Nilai koefisien 

determinasi R
2
 sebesar 0.663622 artinya 66% variasi Tingkat Kemiskinan 

(POV) sedangkan sisanya 34% dan berikut penjelasan dari variabel 

independen dalam model statistik 

1) Pertumbuhan Ekonomi (ECG) berpengaruh signifikan terhadap

Tingkat Kemiskinan (POV) di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Nilai

Koefisien 0.185488 artinya 18%.

2) Tingkat Pengangguran (UNV) berpengaruh signifikan terhadap

Tingkat Kemiskinan (POV) di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Nilai

Koefisien 0.133304 artinya 13%.
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3) Tingkat Pendidikan (EDU) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan (POV) di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Nilai Koefisien

-3.260467 artinya -3.26%.

4.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Bagi pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan

ekonomi dan tingkat kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap

Tingkat Kemiskinan, maka pemerintah disarankan agar segala bentuk

kegiatan yang bersangkutan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi

penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengambil

tindakan seperti melakukan usaha-usaha dalam mengatasi masalah industru

Informal, seperti mempermudah perizinan usaha, memberi masyarakat

pengembangan usaha rumahan, memberikan wawasan tentang pentingnya

tingkat Pengangguran, melakukan penyuluhan tentang kewirausahaan

Sebaiknya pemerintah juga memperhatikan pendidikan sebab pendidikan

dikatakan sebagai modal manusia (human capital), dan pengeluaran

terhadap pendidikan penduduk disebut sebagai investasi dalam modal

manusia (investmen on human capital).

2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, serta

memperluas pembahasan dan penelitiannya.
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