
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

TINGKAT KEMISKINAN DI KARESIDENAN SURAKARTA 

PADA TAHUN 2013 – 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

  

 

 

 

 

 

Oleh : 

EMI NURJANAH 

B300152007 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



 

 

1 
 

 

 

i 



 

 

2 
 

ii 



 

 

3 
 

 

iii 



 

 

1 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

KEMISKINAN DI KARESIDENAN SURAKARTA  

PADA TAHUN 2013 – 2017 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, indeks pembangunan 

manusia, pengeluaran pemerintah dan disparitas terhadap tingkat kemiskinan di 

Karesidenan Surakarta pada tahun 2013 – 2017. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel inflasi, indeks pembangunan 

manusia dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan, sedangkan variabel disparitas tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

 

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, 

Pengeluaran Pemerintah, Disparitas 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of inflation, human development index, 

government expenditure and diparity on the poverty levels in the Surakarta 

residency in 2013 – 2017. The type of data used is secondary data obtained from 

Central Statistics Agency (BPS). The research method used is panel data 

regression analysis. 

The results of this study indicate that the variable inflation, human development 

index andgovernment expenditure have a significant influence on poverty levels, 

while the variable disparity does not have a significant effect on the level of 

poverty. 

 

Keyword :  Poverty Levels, Inflation, Human Development Index, Government 

Expenditure, Disparity 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi semua negara, baik 

negara yang telah maju, negara berkembang dan bahkan negara terbelakang 

sekalipun tak bisa lepas dari yang namanya kemiskinan. Kemiskinan dapat 

ditemui baik di desa maupun di kota. Istilah kemiskinan pada umumnya merujuk 

pada pengertian kekurangan sumber daya tertentu yang menunjang kesejahteraan 

hidup seseorang ataupun masyarakat. Sementara itu, menurut Suparlan 

mendefinisikan kemiskinan sebagai, “suatu standar tingkat hidup yang rendah, 
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yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 

moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin” (Suparlan, 

2004). 

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang 

cukup rumit. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan 

cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah 

tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan 

kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. 

Ketidakstabilan angka kemiskinan yang terjadi dari tahun ke tahun di 

indonesia dipengaruhi oleh beberapa banyak hal, seperti halnya kenaikan harga 

kebutuhan pokok, pendidikan, pendapatan, dan lokasi. Dengan banyaknya 

kenaikan dalam harga kebutuhan pokok, menuntut masyarakat untuk 

mengeluarkan biaya atau pengeluaran yang lebih banyak. Hal ini biasanya 

dipengaruhi atau disebabkan dari pendapatan yang mereka dapatkan nilainya lebih 

kecil dari pada pengeluaran untuk kebutuhan. Ketidakimbangan antara pendapatan 

dan pengeluaran menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan yang pada 

akhirnya masuk dalam ketegori kemiskinan. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam 

menilai pembangunan manusia. Sistem perhitungan ini diperkenalkan oleh 

seorang ekonom bernama Amartya Send dan dibantu oleh Mahbub Ul Haq, 

sehingga sering indeks ini disebut Indeks Sen. IPM mencakup 3 (tiga) komponen 

yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung 

untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan 

manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), 

pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (decent living). 

Triariani (2016), IPM adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu 

wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, 

karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas 
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hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM 

tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga 

dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya 

manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan manusia (IPM). Rendahnya IPM 

akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas kerja 

yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan 

rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. 

Dari uraian di atas menunjukan adanya permasalahan kemiskinan yang 

terjadi di Indonesia. Kemiskinan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran 

Pemerintah dan Disparitas.  

1.1 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta tahun 2013 – 2017? 

2) Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat 

kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017? 

3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di 

Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017? 

4) Bagaimana pengaruh disparitas terhadap tingkat kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta tahun 2013 – 2017? 

1.2  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di 

Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. 

2) Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

tingkat kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. 

3) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat 

kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. 
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4) Untuk mengetahui pengaruh disparitas terhadap tingkat kemiskinan di

Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017.

2. METODE

Penelitian ini mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Karesidenan Surakarta pada tahun 2013 – 2017 menggunakan alat analisis regresi 

data panel. Estimasi model ekonometrik data panel meliputi (1) mengestimasi 

model data panel PLS, FEM, REM (2) uji pemilihan model data panel dengan 

menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman (3) uji kebaikan model pada model 

data panel terpilih dan Intrepensi R-Square (4) uji validitas pengaruh. Variabel 

dalam penelitian ini adalah Variabel Dependen adalah Kemiskinan dan Variabel 

Independen adalah Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran 

pemerintah, dan Disparitas. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yang sumber datanya dikumpulkan dari berbagai perantara baik dari 

buku-buku, jurnal terdahulu maupun bukti yang telah ada melalui Badan Pusat 

Statistik (BPS) serta dari buku-buku, jurnal terdahulu, dan website yang 

mendukung jalannya penelitian ini dengan baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian 

Gambar 1. Perkembangan Garis Kemiskinan di Karesidenan Surakarta 

Sumber : BPS diolah 
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Gambar 1 memperlihatkan pola garis kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta pada tahun 2013 – 2017, dimana pada kurun waktu penelitian, wilayah 

dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Sragen dengan rata-rata 

sebesar 14,81%. Ini disebabkan karena nilai investasi di tahun tersebut sangatlah 

rendah dan belum merata. Wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah 

Kabupaten Sukoharjo dengan rata-rata sebesar 9,23%. Hal itu disebabkan oleh 

program pemerintah yang terus menggelontorkan bantuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan warga miskin, misal program KB untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk dan mengurangi warga miskin (Solopos.com). Lalu 

mengidentifikasikan bahwa pola konsentrasi kemiskinan di wilayah se 

Karesidenan Surakarta tidak berubah selama 5 tahun, tingkat kemiskinan rata-rata 

di Kota Surakarta 2013 – 2017 sebesar 11,02%; tingkat kemiskinan rata-rata di 

Kabupaten Boyolali 2013 – 2017 sebesar 12,43%; tingkat kemiskinan rata-rata di 

Kabupaten Karanganyar 2013 – 2017 sebesar 12,69%; tingkat kemiskinan rata-

rata di Kabupaten Wonogiri 2013 – 2017 sebesar 13,22%; tingkat kemiskinan 

rata-rata di Kabupaten Klaten 2013 – 2017 sebesar 14,73%. 

Gambar 2. Perkembangan Inflasi di Karesidenan Surakarta 

Sumber : BPS diolah 
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Dari gambar 2 memperlihatkan pola inflasi di Karesidenan Surakarta 

tahun 2013 – 2017, dimana diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian, 

wilayah dengan inflasi tertinggi adalah Kabupaten Sragen dan Kabupaten 

Sukoharjo dengan rata-rata inflasi sebesar 4,96%. Hal ini disebabkanoleh naiknya 

harga berbagai komoditas menyusul naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) 

bersubsidi. Wilayah dengan inflasi terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan 

rata-rata inflasi sebesar 4,64%. Hal ini disebabkan karena Wonogiri mampu 

memproduksi sendiri sebagian kebutuhan masyarakatnya, seperti beras, telur, 

daging ayam dan berbagai hasil bumi lainnya (Suaramerdeka.com). Rata-rata 

inflasi di Kabupaten Karanganyar 2013 – 2017 sebesar 4,71%; rata-rata inflasi di 

Kabupaten Sragen 2013 – 2017 sebesar 4,74%; rata-rata inflasi di Kabupaten 

Boyolali 2013 – 2017 4,79%; rata-rata inflasi di Kota Surakarta 2013 – 2017 

sebesar 4,83%. 

Gambar 3. Perkembangan IPM di Karesidenan Surakarta  

Sumber : BPS diolah 

Grafik 3 memperlihatkan pola IPM di Karesidenan Surakarta pada tahun 

2013 – 2017, diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian, wilayah dengan 

IPM tertinggi adalah Kota Surakarta dengan rata-rata IPM sebesar 80%. Kenaikan 

IPM yang signifikan ini dapat dicapai dari beberapa program pemerintah seperti 
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gratisnya fasilitas kesehatan dengan menggunakan PKMS yang kembali 

diaktifkan lagi di tahun 2017 dan program wajib belajar 12 tahun 

(Surakarta.go.id). Wilayah dengan IPM terendah adalah Kabupaten Wonogiri 

dengan rata-rata IPM sebesar 67,56%. Rata-rata IPM di Kabupaten Sragen 2013 – 

2017sebesar 71,08%; rata-rata IPM di Kabupaten Boyolali 2013 – 2017 sebesar 

71,34%; rata-rata IPM di Kabupaten Klaten 2013 – 2017 sebesar 73,53%; rata-

rata IPM di Kabupaten Karanganyar 2013 – 2017 sebesar 74,42%; rata-rata IPM 

di Kabupaten Sukoharjo 2013 – 2017 sebesar 74,43%. 

Gambar 4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Karesidenan Surakarta  

Sumber : BPS diolah 

Dari gambar 4 memperlihatkan pola pengeluaran pemerintah di 

Karesidenan Surakarta pada tahun 2013 – 2017, diketahui bahwa dalam kurun 

waktu penelitian, wilayah dengan pengeluaran pemerintah tertinggi adalah 

Kabupaten Klaten dengan nominal rata-rata diatas 2,33 miliar rupiah. Pengeluaran 

Kabupaten Klaten terfokus pada belanja tidak langsung yang digunakan untuk 

pegawai, selain itu juga difokuskan untuk belanja langsung yaitu untuk belanja 

modal dan belanja barang dan jasa. Wilayah dengan pengeluaran pemerintah 

terendah adalah Kota Surakarta dengan nominal rata-rata 1,76 miliar rupiah. Hal 

ini dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran daerah. Rata-rata pengeluaran 
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pemerintah di Kabupaten Sukoharjo 2013 – 2017sebesar 1,86 miliar rupiah, rata-

rata pengeluaran pemerintah di Kabupaten Karanganyar 2013 – 2017sebesar 1,92 

miliar rupiah, rata-rata pengeluaran pemerintah di Kabupaten Boyolali 2013 – 

2017sebesar 1,95 miliar rupiah, rata-rata pengeluaran pemerintah di Kabupaten 

Sragen 2013 – 2017sebesar 2,04 miliar rupiah, rata-rata pengeluaran pemerintah 

di Kabupaten Wonogiri 2013 – 2017sebesar 2,05 miliar rupiah. 

Gambar 5. Perkembangan Indeks Gini di Karesidenan Surakarta 

Sumber : BPS diolah 

Gambar 5 memperlihatkan pola gini rasio di Karesidenan Surakarta pada 

tahun 2013 – 2017, diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian, wilayah 

dengan gini rasio tertinggi adalah Kota Surakarta dengan rata-rata sebesar 0,36. 

Tingginya disparitas ini disebabkan karena beberapa faktor yakni kesenjangan 

pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pendapatan. Wilayah dengan gini 

rasio terendah adalah Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata sebesar 0,33. Rata-

rata IPM di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen 2013 – 2017sebesar 0,34; 

rata-rata IPM di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Klaten 2013 – 2017sebesar 0,35. 
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3.2 Hasil Analisis Data 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Karesidenan Surakarta tahun 2013–2017 digunakan model regresi sebagai berikut 

 

Dimana :  

Y : Tingkat kemiskinan 

β0 : Konstanta 

β1, β2, β3, β4 : Koefisien regresi 

inf : Inflasi 

IPM : Indeks pembangunan manusia 

pngel : Pengeluaran Pemerintah 

gini : Disparitas 

e : error temp 

Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode Common Effect 

Model (CEM)/Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan 

Random Effect Model (REM) dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Model 

PLS FEM REM 

C 13.00392 41.53339 39.8627 

INF 0.380343 -0.083010 -0.066855 

IPM -0.177408 -0.351486 -0.327702 

PNGEL 4.31E-09 -1.47E-09 -1.34E-09 

GINI  6.249669  0.317633  0.497576 

R
2 

0.428163 0.986637 0.672646 

Adj R
2 

0.351918 0.981069 0.628999 

F-Statistik 5.615625 177.2034 15.41100 

 Prob F-Statistik  0.001697  0.000000  0.000001 

Sumber : Olah data panel menggunakan E-Views8 

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 167.173165 (6,24) 0.0000 

Cross-section Chi-square 131.473347 6 0.0000 

Sumber : Hasil output regresi data panel menggunakan E-Views8 
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Nilai p-value atau probabilitas F test sebesar 0,0000 < 0,05 dan Chi-square 

sebesar 0,0000 < 0,05. Maka H1 diterima maka model mengikuti Fixed Effect 

Model (FEM). 

Tabel 3. Hasil Estimasi Data Panel Uji Hausman 

 Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 Cross-section random 15.453938 4 0.0038 

Sumber : Hasil output regresi data panel menggunakan E-Views8 

Nilai p-value atau probabilitas dari Chi-square atau Cross-section random 

sebesar 0,0038 < 0,05, maka H1 diterima sehingga model mengikuti Fixed Effect 

Model (FEM). 

Tabel 4. Hasil Regresi Dengan Metode Fixed Effect Model (FEM) 

 

  

R
2
 = 0.986637; DW-Stat = 2.103509; F-stat = 177.2034; 

Prob(F-stat) = 0.000000 

Sumber: Hasil output regresi data panel menggunakan E-views8 

Keterangan : 

*signifikan pada α = 0,05 

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik 

Tabel 5. Effect dan Konstanta Cross Section 

 
Kabupaten/Kota Effect Konstanta 

1 Kota Surakarta 0,494822 42,02821 

2 Kab. Boyolali -0,863000 40,67039 

3 Kab. Sukoharjo -3,098601 38,43479 

4 Kab. Karanganyar 0,392467 41,92586 

5 Kab. Wonogiri -1,265362 40,26803 

6 Kab. Sragen 1,575786 43,10918 

7 Kab. Klaten 2,763889 44,29728 

Sumber : Hasil output regresi data menggunakan E-views8 

Dari hasil estimasi, nilai probabilitas signifikansi statistik F sebesar 

0,000000 < 0,05 maka H1 diterima, jadi model yang dipakai eksis. 

Koefisien determinasi daya ramal dari model statistik terpilih. Hasil 

estimasi menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,986637 yang dapat diartikan 98,66%, 

artinya adalah 98,66% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel 

Y = 41.533 0.083INF 

*(0.0439) 

0.351IPM 

*(0.0113) 

 1.472PNGEL 

*(0.0066) 

 0.317GINI 

(0.8888) 
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independen, dan sisanya 1,34% variasi kemiskinan dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Prob. tINF sebesar 0,0439 ≤ 0,05. H1 diterima, maka variabel INF memiliki 

pengaruh signifikan. 

Prob. tIPM sebesar 0,0113 ≤ 0,05. H1 diterima, maka variabel IPM memiliki 

pengaruh signifikan. 

Prob. tPNGEL sebesar 0,0066 ≤ 0,05. H1 diterima, maka variabel PNGEL 

memiliki pengaruh signifikan. 

Prob. tGINI sebesar 0,8888 > 0,05. H0 diterima, maka variabel GINI tidak 

memiliki pengaruh signifikan. 

Berdasarkan hasil effect dan konstanta cross section, diketahui bahwa 

Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Karesidenan Surakarta 

adalah Kabupaten Klaten sebesar 44,29728 dan Kabupaten/Kota dengan tingkat 

kemiskinan terendah di Karesidenan Surakarta adalah Kabupaten Sukoharjo 

sebesar 38,43479. 

Berdasarkan hasil uji validitas, ada satu diantara empat variabel 

independen yang tidak memiliki pengaruh signifikan, yaitu variabel disparitas 

dengan koefisien sebesar 0,8888, tiga variabel diantaranya memiliki pengaruh 

signifikan yaitu variabel inflasi, variabel IPM, dan variabel pengeluaran 

pemerintah  yang masing-masing memiliki koefisien sebesar 0,0439; 0,0113; dan 

0,0066. 

Variabel inflasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,083010. Apabila 

inflasi naik satu persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,083010. 

Sebaliknya, apabila inflasi turun satu persen, maka kemiskinan naik sebesar 

0,083010. 

Variabel IPM memiliki koefisien regresi sebesar -0,351486. Apabila IPM 

naik satu persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,351486. Sebaliknya, 

apabila IPM turun satu persen, maka kemiskinan naik sebesar 0,351486. 

Variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar -

1,47E-09. Apabila pengeluaran pemerintah naik 1 miliar, maka kemiskinan akan 
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turun sebesar 0,00000000147. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah turun 

1 miliar, maka kemiskinan naik sebesar 0,00000000147. 

Variabel disparitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,317633. Apabila 

disparitas naik satu persen, maka kemiskinan naik 0,317633. Sebaliknya, apabila 

disparitas turun satu persen, maka kemiskinan turun sebesar 0,317633. 

Dari tabel 5 dapat diketahui hasil estimasi persamaan regresi dalam kurun 

waktu yang diteliti yakni selama 2013 – 2017. Nilai konstanta terbesar adalah 

Kabupaten Klaten sebesar 44,29728, sedangkan nilai konstanta terendah adalah 

Kabupaten Sukoharjo dengan nilai sebesar 38,43479. Dari nilai konstanta tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki tingkat kemiskinan yang 

lebih tinggi dibandingkan daerah lain dan Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat 

kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Karesidenan 

Surakarta 

3.3 Pembahasan  

3.3.1 Inflasi Dengan Kemiskinan 

Berdasarkan hasil estimasi data panel, menunjukan bahwa variabel inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di 

Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyo Novanto (2018) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah” yang 

menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara inflasi dengan kemiskinan. 

Inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan 

disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti perbaikan distribusi 

pendapatan diantara kelompok penerima pendapatan dapat meningkatkan daya 

beli masyarakat, meningkatkan pengeluaran konsumsi perkapita sehingga disaat 

inflasi naik daya beli masyarakat tidak akan turun dan tingkat kemiskinan disuatu 

negara atau suatu daerah dapat berkurang. 

3.3.2 IPM Dengan Kemiskinan 

Berdasarkan hasil estimasi data panel, menunjukan bahwa variabel IPM 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di 
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Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nastiti Kurniawati (2017) dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Kemiskinan Di Jakarta” yang 

menjelaskan bahwa tingginya angka IPM terkait dengan tingkat pendidikan dan 

kesehatan masyarakat. Saat tingkat pendidikan tinggi maka masyarakat akan 

mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memungkinkan untuk mendapatkan 

penghasilan yang tinggi pula. Begitu pula dengan tingkat kesehatan,jika 

masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang tinggi maka begitu juga dengan 

tingkat produktifitasnya. Dari penghasilan yang diperoleh maka akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. 

3.3.3 Pengeluaran Pemerintah Dengan Kemiskinan 

Berdasarkan hasil estimasi data panel, menunjukan bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusti Ayu Putu 

Ambara Ratih, Made Suryana Utama, I Nyoman Mahendra Yasa (2015) dengan 

judul “Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di 

Provinsi Bali” yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penyedia lapangan 

pekerjaan hendaknya lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan, melalui 

pengeluaran pemerintah yang merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat 

dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan 

masyarakatnya melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

3.3.4 Disparitas Dengan Kemiskinan 

Berdasarkan hasil estimasi data panel, menunjukan bahwa variabel disparitas 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

di Karesidenan Surakarta tahun 2013 – 2017. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari Mulianta Ginting (2015) 

yang berjudul “Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap 

Kemiskinan di Indonesia 2004 – 2013” dengan hasil penelitian variabel disparitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Model terbaik dalam menganalisa tingkat kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta adalah panel data dengan metode Fixed Effect. 

2) Berdasarkan uji efek konstanta wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

adalah Kabupaten Klaten sedangkan tingkat kemiskinan terendah adalah 

Kabupaten Sukoharjo. 

3) Inflasi di Karesidenan Surakarta dalam kurun waktu penelitian memiliki 

pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya kenaikan inflasi akan 

diikuti dengan penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

perbaikan distribusi pendapatan diantara kelompok penerima pendapatan 

dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengeluaran 

konsumsi perkapita sehingga disaat inflasi naik daya beli masyarakat tidak 

akan turun dan tingkat kemiskinan disuatu daerah dapat berkurang. 

4) IPM di Karesidenan Surakarta dalam kurun waktu penelitian memiliki 

pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya IPM yang semakin 

berkualitas akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan, tingginya angka 

IPM dapat meningkatkan tingkat pendidikan pada masyarakat. Saat tingkat 

pendidikan tinggi maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga 

memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi pula, dari 

penghasilan yang diperoleh maka akan meningkatkan kesejahteraan dan 

mengurangi tingkat kemiskinan. 

5) Pengeluaran pemerintah di Karesidenan Surakarta dalam kurun waktu 

penelitian memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya 

naiknya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana akan 

mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

6) Disparitas di Karesidenan Surakarta dalam kurun waktu penelitian tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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7) Besarnya nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.986637 yang berarti 

bahwa inflasi, IPM, pengeluaran pemerintah, dan disparitas berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan sebesar 98,66%. Sedangkan sisanya sebesar 

1,34% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1) Pemerintah diharapkan agar dapat lebih memberikan perhatian pada sektor 

pembangunan manusia untuk mengurangi tingkat kemiskinan.Pemerintah bisa 

lebih menggalakkan program wajib belajar 12 tahun, memberikan bantuan 

dana pendidikan untuk penduduk miskin misalnya menggratiskan biaya SPP 

bulanan, memberikan pelatihan ketrampilan agar masyarakat memiliki 

ketrampilan yang dapat digunakan di dunia usaha. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi instansi terkait agar 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 

3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut apa 

saja faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan khususnya di 

Karesidenan Surakarta. 
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