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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini 

disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah 

merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin 

banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera 

wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk 

miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 

kesejahteraan penduduknya. 

Di Indonesia urusan penanggulangan kemiskinan dijamin secara 

tegasyaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat 

yang adil dan sejahtera.Selain menjadi perhatian pemerintah, kemiskinanan 

juga merupakan permasalahan global yang dihadapi setiap bangsa.Oleh sebab 

itu banyak negara yang melakukan berbagai upaya agar permasalahan 

kemiskinan di negaranya dapat dituntaskan. 

Menurut Tambunan (2009), dengan kepercayaan yangpenuh bahwa 

akan ada efek “cucuran ke bawah”, strategi pembangunan di Indonesia 

padaawal masa orde baru dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan sosial 

dan politik. Sehingga pemerintah hanya memusatkan pembangunan di sektor-
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sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbnagkan nilai tambah 

yang besar dalam waktu yang tidak panjang. 

Presentase penduduk miskin antar 5 provinsi berbeda-beda, yang 

menjadi sorotan adalah presentase penduduk miskin provinsi di Pulau Jawa 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa. 

Padahal setiap provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhuhan 

kebutuhan hidup. Teori yang dikemukakan oleh Malthus dalam Skuosen 

(2009: 85) pada intinya menyatakan bahwa sumber dayabumi tidak bisa 

mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Hal ini akan 

mengakibatkan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding 

terbalik dengan jumlah sumberdaya alam yang digunakan untuk alat pemuas 

kebutuhan manusia bersifat terbatas. Berikut data dalam bentuk tabel 

presentase penduduk miskin di 5 Provinsi Jawa sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 

Presentase Penduduk Miskin di 5 Provinsi Jawa tahun 2011-2015 

Provinsi 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

DKI JAKARTA 3.75 3.70 3.72 4.09 3.61 

JAWA BARAT 10.65 9.89 9.61 9.18 9.57 

JAWA 

TENGAH 15.76 14.98 14.44 13.58 13.32 

DI 

YOGYAKARTA 16.08 15.88 15.03 14.55 13.16 

JAWA TIMUR 14.23 13.08 12.73 12.28 12.28 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia  

Dapat dilihat pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka tertinggi di 

Pulau Jawa pada tahun 2011 presentae tertinggi berada di daerah provinsi DI. 

Yogyakarta sebesar 16,08%. Kemudian diikuti urutan ke-2 yaitu provinsi 
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Jawa Tengah sebesar 15,76%. Hingga tahun 2014 presentse tersebut masih 

diduduki oleh 2 provinsi yang sudah disebutkan diatas. Namun, di tahun 2015 

provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 13,32%.Hal ini di 

karenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas 

yang layak seperti pekerjaan, pendidikan, sandang, dan pangan.  

Menurut Sukirno (2006) pertambahan lowongan kerja yang lebih 

rendah dari pada pertambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak 

tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah sudah menetapkan berbagai kebijakan melalui berbagai program 

untuk menekantingkat kemiskinan tetapi juga harus melihat dari segi makro, 

mulai dari produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan 

pengangguran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat 

sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan dan  tingkat kemiskinan, dapat mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia di Jawa Tengah . Oleh karena itu penelitian ini 

berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

2. Bagaimana pengaruh bidang pendidikanterhadap  kemiskinan di 

Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

3. Bagaimana pengaruh bidang pengangguran terhadap  kemiskinan di 

Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

C. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh produk domestik regional 

bruto terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-

2015. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengangguran terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

D. ManfaatPenelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa Tengah. 
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2. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi 

mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang 

masalah pengentasan tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Jawa 

Tengah. 

E. Metode Penelitian 

1. Regresi Data Panel 

Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel 

secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel 

atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. 

ReplikasidariJurnal Ni Ketut Eni dan Made Heny (2016) “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi 

Bali”. Data panel tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. Dengan menggunakan 

model fungsional maka akan diperoleh fungsi seperti berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + µt 

 

Selanjutnya diubah dalam bentuk regresi linear berganda dengan 

model sebagai berikut: 

 

Y= βo +                              

 

Dimana : 

Y =Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota Jawa Tengah 

tahun 2011-2015 
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      = Laju Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota Jawa 

Tengah tahun 2011-2015 

      = Pendidikan kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-

2015 

       = Pengangguran Terbuka kabupaten/kota Jawa Tengah 

tahun 2011-2015 

βo = Konstan 

β1…… β3 = Koefisienregresi 

µt = Error term 

2. Model Analisis dan Pengumpulan Data 

Menurut Kuncoro (2001) metode pengumpulan data merupakan 

prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif. 

Metode ini memiliki fungsi yang memungkinkan para peneliti melakukan 

pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan 

pada obyek yang diteliti.  

Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan analisa statistik, yaituPendekatan Pooled Ordinary Least 

Square, Fixed Effect Model, Random Effects Model, Uji Pemilihan Data 

Panel (Uji Chow, Uji Hausman, & Uji Lagrange Multiplier), dan Uji 

Kebaikan Model. 

Menurut Juanda dan Junaidi (2012) terdapat tiga pendekatan dalam 

perhitungan model regresi data panel yaitu: 

a. Pooled Ordinary Least Square (PLS) 

Pendekatan PLS ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini 

merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya 
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diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan slope 

yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu). Dengan 

kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap 

individu. 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Pada metode FEM, intersep pada regresi dapat dibedakan antar 

individu karena setiap individu dianggap mempunyai karaktristik 

tersendiri. Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan pengubah 

dummy, sehingga metode ini juga dikenal dengan metode Least Square 

Dummy Variable (LSDV) 

c. Random Effects Model (REM) 

Random Effects Model digunakan untuk mengatasi kelemahan 

metode Fixed Effect. Metode Random Effects tanpa menggunakan 

variabel dummy tetapi meggunakan variabel residual yang diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar objek (Winarno, 2009). 

3. Uji Pemilihan Data Panel  

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling baik antara 

model fixed effect atau model Pooled Ordinary Least Square yang 

sebaiknyadigunakan. Langkah-langkah uji chow sebagai berikut: 

a. Formula Hipotesis 

Ho : Pooled Ordinary Least Square 

Ha : Fixed Effect 
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b. Signifikansi (α) 

c. Kriteria Pengujian 

Ho ditolak jika probabilitas Chi-squre ≤ α 

Ho diterima jika probabilitas Chi-squre > α 

d. Kesimpulan 

Jika hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square > 

α maka Ho diterima sehingga model yang dipilih adalah Pooled 

Ordinary Least Square. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square ≤ α 

maka model yang sebaiknya dipakai adalah fixed effect. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya 

dipakai, yaitu fixed effect model atau random effect model. Adapun 

hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut: 

a. Formula Hipotesis 

Ho : Random Effect Model 

Ha : Fixed Effect Model 

b. Signifikansi (α) 

c. Kriteria Pengujian 

Ho ditolak jika probabilitas Chi-squre ≤ α 

Ho diterima jika probabilitas Chi-squre > α 

d. Kesimpulan 

Jika hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square > 

α maka Ho diterima sehingga model yang dipilih adalah Random Effect 
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Model. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square ≤ α maka model 

yang sebaiknya dipakai adalah Fixed Effect Model. 

c. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier bertujuan untuk mengetahui model yang 

sebaiknya dipakai, yaitu Random Effect Model atau Pooled Least Square 

Model. Adapun hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai 

berikut : 

a. Formula Hipotesis 

Ho : Pooled Ordinary Least Square 

Ha : Random Effect Model 

b. Signifikansi (α) 

c. Kriteria Pengujian 

Ho ditolak jika probabilitas Chi-squre ≤ α 

Ho diterima jika probabilitas Chi-squre > α 

d. Kesimpulan 

Jika hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square > 

α maka Ho diterima sehingga model yang dipilih adalah Random Effect 

Model. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square ≤ α maka model 

yang sebaiknya dipakai adalah Pooled Ordinary Least Square. 
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4. Uji Kebaikan Model 

Setelah Model yang baik terpilih antara Pooled Ordinary Least Square, 

Random Effect Model dan, Fixed Effect Model dalam data panel, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukanUji Kebaikan Model sebagai berikut : 

1. Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Uji t adalah uji yang biasanya digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Uji t pada 

dasarnya dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Gujarati, 2003). Ada beberapa kriteria Uji t sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

Ho : βi = 0 : Variabel independen ke i tidak memilikikpengaruh 

signifikan terhadapvariabelldependen 

Ha:βi≠ 0 :Variabel independen ke i memiliki 

pengaruhlsignifikan terhadap variabel dependen 

b. Signifikansi (α) 

c. Kriteria Pegujian 

Ho ditolak bila signifikansi statistik : t ≤ α 

Ho diterima bila signifikansi statistik : t > α 

d. Kesimpulan 

Jika signifikan statistik t ≤ α maka Ho ditolak sehingga variabel 

independen memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel 

dependen. Sedangkan jika signifikansi statistik t > α maka Ho 
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diterima sehingga variabel independen tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Statistik F 

Menurut Gujarati (2004), Uji F digunakan untuk membuktikan 

pengaruh secara bersama-sama statistik bahwa seluruh variabel 

independen yaitu PDRB, pendidikan dan pengangguran di 

kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2011-2015. Ada beberapa kriteria 

Uji Statistik F sebagai berikut : 

a. Hipotesis  

Ho : βi = ∙∙∙ = 0 : Model tidak eksis 

Ha : βi ≠ ∙∙∙ ≠ 0 : Model eksis 

b. Signifikansi (α) 

c. Kriteria Pengujian 

Ho ditolak bila signifikansi statistik : F ≤ α 

Ho diterima bila signifikansi statistik : F > α 

d. Kesimpulan 

Jika Probabilitas F statistik ≤ α maka Ho ditolak yang artinya 

model yang digunakan eksis. Sedangkan, jika  probabilitas F 

statistik > α maka Ho diterima yang artinya model yang digunakan 

tidak eksis. 
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3. Koefisien Determinasi atau Adjuted R-Square (R²) 

Menurut Utomo (2013) Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk 

melihat besarnya presentase variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai koefisien 

determinan digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi (R²) berkisar dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu 

maka model dikatakan semakin baik karena menunjukkan semakin 

cocoknya suatu garis regresi serta semakin besarnya variasi variabel 

independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


