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ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TENAGA 

KERJA DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

KOTA SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Surakarta . Adapun faktor – 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Surakarta 

diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Kemiskinan 

dengan menggunakan regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara 

data time series dengan data cross section . Adapun model yang paling 

tepat digunakan dalam proses ini adalah Analisis Regresi Ordinary Least 

Square (OLS). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variable indeks 

Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan Terhadap 

pertumbuhan ekonomi kota Surakarta. Sedangkan variable tingkat tenaga 

kerja dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kota Surakarta.  

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, 

Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja (TK). 

Abstract 

This study aims to determine the factors that influence the economic 

growth of the city of Surakarta. The factors that influence the economic 

growth of the city of Surakarta include the Human Development Index, 

Labor and Poverty using panel data regression. Panel data is a combination 

of time series data and cross section data. The most appropriate model 

used in this process is Ordinary Least Square Regression Analysis (OLS). 

The results of this study indicate that the Human Development index 

variable does not significantly influence the economic growth of the city 

of Surakarta. While the variable level of work and poverty significantly 

influence the economic growth of the city of Surakarta. 

Keywords: Human Development Index (HDI), Poverty, Economic 

Growth, Labor (TK). 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi juga sebgai sebuah proses peningkatan output dari waktu 

ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan 

suatu negara (Hadi Sasana, 2006). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja, 

dan kemiskinan. 
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Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka 

PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 

(Hadi Sasana, 2006). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah 

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan 

sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, 

maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan 

semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini 

berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu 

wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya 

pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur 

mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) 

mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development 

indexs atau indeks pembangunan manusia (IPM). Tingkat pembanguna manusia 

yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan 

mengelola sumber- sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan 

teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi.Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu 

indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas 

fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui 

lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf.  

Disamping IPM, tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi.Peranan tenaga kerja tersebut sebagai salah satu faktor 

produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional 

dari segi kuantitas atau jumlah saja. Sementara itu kita beranggapan bahwa kalau 

jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah 

produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada 

peningkatan jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan 

yang demikian ini, tidak dapat seluruhnya dianggap benar karena walaupun 

jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja itu 
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menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan meningkat 

pula. 

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi dengan tingkat kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan menjadi pandangan untu mengetahu tingkat pertumbuhan di 

suatu daerah/kota. Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat dalam 

posisi ekonomi rendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu 

diadakan pembenahan dalam sistem perekonomian untukmengatasi tingkat 

kemiskinan. 

Dilihat dari beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur apakah 

masyarakat dalam suatu daerah sudah hidup sejahtera atau tidak. Pertumbuhan 

ekonomi juga merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena 

dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan 

peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Semakin banyak 

jumlah tenaga kerja maka produktivitas akan barang dan jasa semakin meningkat 

pula. Tingkat produktivitas barang dan jasa tersebut sangatlah dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

tingkat produktivitas barang dan jasa akan meningkat. 

Berdasarkan pengembangan pemaparan diatas, penelitian ini dimaksudkan 

untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

pada umumnya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

yang digunakan adalah data yang dicatat secara sistematis yang berbentuk data 

runtut (Time Series Data). Data yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi, 

indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan kemiskinan. Data tersebut 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
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Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan metode 

Ordinary least Square  (OLS). 

 

3. HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 Hasil Estimasi Model Ordinary Least Square (OLS) 

THWGRO


= -281,7056 – 0,002237 IPMt + 23,44348 logTKt – 3,354183 IKKt 

                                           (0,9661)               (0,0132)**             (0,0010)* 

R2 = 0,539110; DW-stat. = 8,967825; Prob.F-stat. = 0,000405 

Uji  Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

IPM = 0,002710; logTK = 76,22243; IKK = 0,784968 

(2) Normalitas 

JB(2) = 1,381630; Prob. JB(2) = 0,501168 

(3) Otokorelasi 

χ2 (3) = 4,129783; Prob. χ2 (20) = 0,2478 

(4) Heteroskedastisitas 

χ2 (8) = 9,220756; Prob. χ2 (18) = 0,3240 

(5) Linieritas 

F (2,21) = 0,780123; Prob. F (2,21) = 0,4712 

Sumber : BPS, data diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan 

pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah 

probabilitas empirik (p value) t-statistik. 

3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF, Pada uji VIF multikolinieritas 

terjadi apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai >10. Hasil 

Uji VIF terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

IPM 

LOG(TK) 

IKK 

0,002710 

78,22243 

0,784968 

< 10 

> 10 

< 10 

Tidak menyebabkan multikollinieritas 

Menyebabkan multikolinieritas 

Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Sumber : BPS, diolah. 
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3.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB adalah 

distribusi residual normal dan HA-nya distribusi residual tidak normal. H0 diterima 

jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik JB >α; H0 

ditolak jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik JB < α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 

JB adalah sebesar 0,501168 (>0,10) jadi H0 diterima, distribusi residual normal. 

3.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model dan HA –nya terdapat otokorelasi dalam 

model. H0 diterima apabila p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik χ2 uji BG >α; H0 ditolak apabila p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik χ2 uji BG ≤ α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

χ2 uji BG 0,2478 (>0,10) jadi H0 diterima kesimpulan tidak terdapat otokorelasi 

dalam model. 

3.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji hetroskedastisitas. H0 uji White adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model dan HA-nya terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik χ2 uji White > α; H0 ditolak apabila nilai p (p 

value), prbabilitas atau signifikansi empirik statistik χ 2 uji White ≤ α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistic 

χ 2 uji White adalah sebesar 0,3240 (>0,10) jadi H0 diterima, kesimpulan tidak 

terdapat heteroskedastisitas 

3.5  Uji Spesifikasi Model atau Linieritas Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H0 spesifikasi modelnya 
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tepat atau linier, sementara HA-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak 

liner. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F Uji Ramsey Reset > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai p, probabiltas atau signifikansi empirik statistik 

F uji Ramsey Reset memiliki nilai sebesar 0,4712 (>0,10) jadi H0 diterima, 

kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau linier. 

3.6 Uji Kebaikan Model 

a. Eksistensi Model 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simulta 

nbernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Dalam penelitian ini, formulasi 

uji hipotesis eksistensi modelnya adalah H0 : β1 = β2 = β3 = 0, koefisien regresi 

secara simultan bernilai nol atau model tidak eksis; HA : β1 ≠ 0│β2 ≠ 0│β3 ≠ 

0,koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model eksis. H0 akan diterima 

jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > α; HA akan 

diterima jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤  

α. 

Dari Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

F pada estimasi model memiliki nilai 0,000405 yang berarti <0,01 jadi H0 ditolak, 

kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. 

b. Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. Dari 

Tabel 1 terlihat nilai R2 sebesar 0,53911, artinya 53,91% variasi variabel 

pertumbuhan ekonomi (GROWTH) dapat dijelaskan oleh variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja (TK), indeks kedalaman kemiskinan 

(IKK). Sisanya 46,09 % dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

 



7 
 

3.7 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah βi = 0, 

variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan HA-nya βi ≠ 0, 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak 

jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikasi empirik statistik t ≤ α. Hasil uji 

validitas pengaruh untuk variabel independen pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

IPM 

LOG(TK) 

IKK 

0.9661 

0.0132 

0.0010 

≥ 0.10 

≤ 0.05 

≤ 0.01 

Tidak signifikan 

Signifikan pada α = 0.05 

Signifikan pada α = 0.01 

Sumber: BPS, data diolah 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertumbuhan ekonomi disurakarta menggambarkan kondisi perekonomian yang 

stabil. Dengan keadaan perekonomian yang stabil hal ini dapat meminimalkan 

ketimpangan pada perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh positif 

tenaga kerja terhadap  pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Solow-Swan 

pertumbuhan ekonomi tergantung pada kesediaan faktor produksi seperti 

penduduk tenaga kerja dan akumilasi kemajuan teknologi. Dalam teori ini 

dijelaskan bahwa tenaga kerja memiliki peranan penting dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

4.2  Saran 

Berdasarkan angka jumlah penduduk, diharapkan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menaikkan jumlah pertumbuhan 

ekonomi dengan cara memaksimalkan SDA dan SDM yang ada agar penduduk / 

masyarakat bisa lebih produktif. Diperlukan penangan yang lebih serius terhadap 
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pihak yang terkait guna mengejar ketertinggalan di daerah yang relative tinggi 

agar bisa sejajar dengan pertumbuhan ekonomi daerah lain. Pemerintah mampu 

meningkatkan peranan investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik. 
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