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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK KEMISKINAN DI 

KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2010-2018 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pembentuk Jumlah 

Penduduk Miskin di Kawasan Timur Indonesia. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi data panel dengan cross-section meliputi 12 provinsi di Kawasan 

Timur Indoneisa Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. 

Sedangkan data time-series dimulai dari tahun 2010-2018. Variabel independen 

yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan, investasi, upah minimum regional, tingkat 

partisipasi angkatan kerja, dan indeks gini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum regional 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur 

Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, investasi, 

tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks gini tidak berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia. 

 

Kata kunci: jumlah penduduk miskin, Kawasan Timur Indoensia, analisis regresi  

data panel. 

Abstract 

This study aims to analyze poverty in Eastern Indonesia and the factors that 

influence it. The analysis method used is panel data regression with cross-section 

data covering 12 provinces in Eastern Indonesia, including East Nusa Tenggara, 

West Nusa Tenggara, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, 

Southeast Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, Maluku, North Maluku, West 

Papua and Papua. While the time series data starts from 2011-2019. The 

independent variables used to explain the factors that influence poverty are 

goverment expenditure education, goverment expenditure health, investment, labor 

wages, labor force participation rate and ratio Gini. The results showed that 

goverment expenditure health and labor wages have a negtive effect on Poverty in 

Eastern Indonesia. Meanwhile, goverment expenditure education, investment, 

labor force participation rate and ratio Gini have no effect on Poverty in Eastern 

Indonesia. 

 

Key Word: Poverty, Eastern Indonesia, panel data regression analysis 

 

1. PENDAHULUAN  

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran 

masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan 

pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan 
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tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama 

dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-

tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, 

kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2015:16-24). 

Masalah kritis dalam pembangunan ekonomi adalah pemberantasan kemiskinan 

absolut dan disparitas pendapatan. Oleh karena itu  untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang cepat dan mengurangi kemiskinan adalah tujuan yang selaras. 

Tingkat kemiskinan absolut adalah jumlah penduduk miskin yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dengan garis kemiskinan yakni orang 

yang hidup dengan pendapatan kurang dari $ 1,25 sehari atau $ 2 per hari (Todaro 

& Smith,2015:212-235). 

Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi kekuatan ekonomi di 

Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam melimpah mulai dari pertanian, 

pertambangan, perairan, sumber daya manusia dan keahlian pengolahan akan 

menjadi faktor pendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan 

menciptakan kesejahteraan bukan hanya di kawasan ini, tetapi seluruh bangsa. 

Meskipun  memiliki potensi kekuatan ekonomi, kawasan tersebut 

mengalami ketertinggalan pembangunan  yang menjadi sumber pemicu masalah 

ketidakadilan dan penurunan kesejahteraan, daerah yang tertinggal, rendahnya 

aktivitas pasar ekonomi, rendahnya modal dan penurunan produktivitas. 

Permasalahan pengentasan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menjadi 

penting dengan kondisi kemiskinan yang menunjukkan trend peningkatan dari 

tahun ke tahun. Tabel 1 memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Kawasan 

Timur Indonesia tahun 2015-2019. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di 

Kawasan Timur Indoneisa Indonesia dari tahun 2015-2019 secara umum 

mengalami penurunan dari sisi jumlahnya, yang disebabkan karena semakin 

terdistribusi nya pendapatan pada Kawasan Timur Indonesia. Jumlah Penduduk 

miskin di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 5.339,13 ribu 

jiwa, hal tersebut menggambarkan adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya  

yang disebabkan karena kebijakan program pengentasan kemiskinan menjadi 

prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah pada 4 periode Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018-2019 

berhasil mengalami penurunan yang cukup banyak namun, di beberapa provinsi 

masih cukup tinggi, seperti di Provinsi Papua pada tahun 2019 mencapai 1.129,46 

ribu jiwa, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 915,22 ribu jiwa dan 

pada Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin 

mencapai 759,58 ribu jiwa pada tahun 2019.  

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di KTI 2015-2019 (dalam ribu jiwa). 

Daerah Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nusa Tenggara Barat 802,29 786.58 748.12 189.05 188.6 

Nusa Tenggara Timur 1160.53 1150.08 1134.74 413.49 404.03 

Sulawesi Utara 217.15 200.35 194.85 779.64 759.58 

Sulawesi Tengah 406.34 413.15 423.27 301.85 299.97 

Sulawesi Selatana 864.51 796.81 825.97 188.3 184.71 

Sulawesi Tenggara 345.02 327.29 313.16 152.83 151.87 

Gorontalo 206.51 203.69 200.91 317.84 319.51 

Sulawesi Barat 153.21 146.9 149.47 81.93 87.18 

Maluku 327.78 331.79 320.42 213.67 207.59 

Maluku Utara 72.65 76.4 78.28 915.22 900.95 

Papua Barat 225.54 223.6 212.86 735.62 705.68 

Papua 898.21 914.87 910.42 1134.11 1129.46 

Jumlah 5679.74 5571.51 5512.47 5423.55 5339.13 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah) 

 

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang akan mengakibatkan semakin 

tinggi ingkat Kemiskinan di Indonesia. Setiap wilayah pasti berusaha menurunkan 

tingkat kemiskinan, dalam kurun waktu 2015-2019, provinsi Kawasan Timur 

Indonesia hanya mampu menurunkan kemiskinan rata rata sebesar 0,19 persen 

pertahun. Dari Tabel I-1 penurunan kemiskinan bersifat lamban menyebabkan 

terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Permasalahan jumlah 

penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia menjadi penting karena, jumlah 

penduduk miskin di Kawasan Timur Indonesia secara umum mengalami 

penurunan namun, dari tahun ke tahun masih memiliki angka yang relatif tinggi.  

Sehingga pengembangan ekonomi di wilayah Kawasan Timur Indonesia 

harus lebih inklusif dengan memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal dari 

sumber daya alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat 

mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian ini akan mengamati 
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pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, pengeluaran 

pemerintah dalam bidang kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah 

minimum regional, investasi dan indeks gini terhadap kemiskinan di Kawasan 

Timur Indonesia. 

2. METODE  

Untuk mengetahui arah dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, 

pengeluran pemerintah bidang kesehatan, investasi, upah minimum regional, 

tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks gini terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kawasan Timur Indonesia Tahun 2010-2018 menggunkan analisis regresi data 

panel secara cross section dan time series dengan model sebagai berikut: 

 𝑙𝑜𝑔𝐽𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑃𝐵𝑃𝑖𝑖 + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑃𝐵𝐾𝑖𝑖 + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝑅𝑖𝑡 

+ 𝛽5 𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝐺𝑖 + 𝜀𝑖𝑡...................................................................(1) 

di mana: 

JPM  =  Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 

PPBP  =  Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (rupiah) 

PPBK  =  Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (rupiah) 

TPAK  =  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 

UMR  =  Upah Minimum Regional (rupiah) 

INV  =  Investasi (rupiah) 

IG  =  Indeks Gini (Angka Indek 0-1) 

𝛽0  =  Konstanta 

𝛽1, … 𝛽6 =  Koefisien regresi variabel independen 

i  =  Provinsi ke i  

t  =  tahun ke t 

𝑢  =  unsur kesalahan (eror term) 
 

 

2.1.  Pooled Least Squares (PLS) 

Pendekatan Pooled Least Squares (PLS) merupakan pendekatan regresi data panel 

yang paling sederhana. Pendekatan PLS mengasumsikan bahwa masing-masing 

tidak memiliki perbedaan kostanta maupun koefisien, sehingga estimasinya sangat 

mirip dengan metode Ordinary Least Squares (OLS) yang mengasumsikan 

perilaku data antar individu sama dalam kurun waktu. Pendekatan Pooled Least 
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Squares (PLS) umumnya dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai 

berikut (Gujarai dan Porter, 2009:594: Widarjono, 2016:365): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡..................................................................(2)  

di mana: 

Y = variabel dependen 

X  = variabel independen 

𝛽0 = konstanta 

𝛽1, 𝛽2 = koefisien regresi variabel independen 

𝑢 = unsur kesalahan (eror term)  

𝑖 = unit cross-section 

t = data time series 

 Gujarati dan Porter (2009:596) mengungkapkan bahwa pendekatan ini 

merupakan pendekatan data panel yang paling lemah. Oleh karena itu diperlukan 

pendekatan lain yang mampu mendeteksi perbedaan individu dan menjelaskan 

karakteristik data panel. 

2.2. Fixed Effect Model (FEM) 

Karakteristik masing-masing individu dapat dilihat melalui pendekatan Fixed 

Effect Model (FEM). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan 

konstanta pada masing-masing individu namun koefisien regresi-nya tetap bersifat 

konstan. Secara umum pendekatan FEM dapat diformulasikan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2009:596: Widarjono, 2016:366): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡....................................................................(3)  

di mana: 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

𝛽0 = konstanta 

𝛽1, 𝛽2  = koefisien regresi variabel independend 

u  = unsur kesalahan (eror-term) 

i = unit cross-section  

t = data time series  

 Untuk mengetahui perbedaan nilai konstanta (𝛽0𝑖) pada persamaan (3) 

untuk masing-masing individu maka dapat digunakan variabel dummy, variabel ini 
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berguna untuk menangkap adanya perbedaan konstanta, sehingga pendekatan FEM 

juga bisa disebut dengan pendekatan Least Squares Dummy Variabel (LSDV) yang 

memiliki perbedaan konstanta antar individu dan antar waktu sama (time 

invariant).  

Variabel dummy atau juga bisa disebut variabel boneka adalah variabel 

yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan konstanta tersebut. Seperti 

perusahaan, wilayah, negara, dan sebagainya. Variabel dummy hanya memiliki dua 

nilai yaitu 0 atau 1. Di mana nilai 1 (D = 1) untuk individu yang diteliti dan nilai 0 

(D = 0) untuk individu yang lainnya. Pendekatan LSDV umumnya dapat 

diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 

2009:591: Widarjono, 2016:367): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐷1𝑖 + 𝛼2𝐷2𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡.......................................(4)  

di mana: 

Y = variabel dependen 

X  = variabel independen  

D = variabel dummy (1 = unit yang diteliti ; 0 = unit yang lainnya) 

𝛼0 = konstanta 

𝛼1, 𝛼2 = efek oleh variabel dummy 

𝛽1, 𝛽2 = koefisien regresi variabel independen 

i = unit cross-section 

t = data time series  

u = unsur kesalahan (error term) 

 Penggunaan variabel dummy yang terlalu banyak juga menyebabkan 

beberapa masalah, antara lain: (i) derajat kebebasan (degree of freedom) menjadi 

kecil; (ii) rawan terjadi permasalahan asumsi klasik terutama multikolinieritas; dan 

(iii) tidak mampu mendeteksi perbedaan konstanta apabila dummy-nya adalah time 

invariant (seperti jenis kelamin, status perkawinan, kepemilikan barang, dan 

sebagainya) Gujarati dan Poter (2009:598-599). 

2.3. Random Effect Model (REM) 

Penambahan variabel dummy di dalam pendekatan Fixed Effect Model bertujuan 

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga 

membawa konsekuensi berkurang nya derajat kebebasan (degree of fredom) yang 
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pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan 

menggunakan variabel gangguan (eror term) dikenal dengan Pendekatan Random 

Effect Model. Umumnya pendekatan ini akan mengestimasi data panel di mana 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu 

dengan persamaan sebagai berikut (Gujarati dan Poter, 2009:202; Widarjono, 

2016: 370): 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡. ................................................................(5)  

di mana 

Y = variabel dependen  

X = variabel independen 

𝛽0 = konstanta 

𝛽1, 𝛽2 = koefisien regresi variabel independen 

i = data cross-section 

t = data time series 

u = unsur kesalahan (eror-term)  

 Pada persamaan (5)  𝛽0𝑖 tidak lagi tetap dan bersifat random sehingga dapat 

diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

𝛽0𝑖 = 𝛽0 + 𝜀𝑖.......................................................................................................(6)  

di mana: 

𝛽0 = konstanta 

𝜀𝑖 = variabel gangguan bersifat random nilai rata rata 0 dan  varian 𝜎𝜀
2 

Persamaan (6) hanya dapat diestimasikan dengan metode Generalized 

Least Squares (Ghozali dan Ratmono, 2017:245), namun dalam penelitian ini 

metode tersebut tidak diperinci lebih lanjut karena unsur matematika yang sangat 

kompleks. 

Substitusi persamaan (5) ke persamaan (6) akan menghasilkan persamaan 

sebagai berikut: 

𝑌 = (𝛽0 + 𝜀𝑖𝑡) + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡.............................................................(7)  

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡...............................................................(8)  

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡......................................................................(9)  

di mana  

𝑤𝑖𝑡  = 𝜀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡................................................................................................(10) 
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𝜀𝑖𝑡 = unsur kesalahan unit cross-section  

𝑢𝑖𝑡 = unsur kesalahan unit cross-section dan time series 

Persamaan (10) bahwa 𝜀𝑖𝑡 dan 𝑢𝑖𝑡 tidak berkolerasi satu dengan yang lain 

sehingga 𝑤𝑖𝑡 dianggap homoskedastik. Selain tidak berkorelasi satu sama lain, 𝜀𝑖𝑡 

dan 𝑢𝑖𝑡 juga diasumsikan tidak berkorelasi terhadap variabel independen (Gujarati 

dan Porter, 2009: 603). 

2.4. Pemilihan Model Estimasi Terbaik  

Untuk menentukan model pendekatan terbaik antara Pooled Least Square (PLS), 

Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dengan menggunakan 

Uji Chow dan Uji Hausman. 

2.4.1. Uji Chow  

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terestimasi terbaik antara 

Pooled Least Square dan Fixed Effect Model. Uji Chow disebut juga dengan 

(likelihood ratio). H0 uji Chow adalah model terestimasi terbaik Pooled Least 

Square dan HA–nya model terestimasi terbaik Fixed Effect Model. H0 akan ditolak 

bila probabilitas F–statistik uji Chow ≤ α dan H0 akan diterima bila probabilitas F–

statistik uji Chow > α. Nilai statistik F uji Chow dan probabilitas empiriknya 

dihitung dengan formula sebagai berikut (Utomo, 2012:98): 

2.4.2. Uji Hausman  

  Guna menentukan model terestimasi terbaik antara Random Effect Model 

dan Fixed Effect Model, maka dipakai uji Hausman. H0 uji Hausman adalah model 

terestimasi terbaik Random Effect Model dan HA–nya model terestimasi terbaik 

Fixed Effect Model. H0 akan ditolak jika probabilitas χ2–statistik uji Hausman ≤ α 

dan H0 diterima jika probabilitas χ2–statistik uji Hausman > α. Nilai statistik χ2 uji 

Hausman dan probabilitas empiriknya dihitung dengan formula sebagai berikut 

(Utomo, 2012:105): 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least 

Squares (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. Uji Chow dan uji Hausman akan dipakai untuk memilih 

model terestimasi terbaik – PLS, FEM atau REM.  
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Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel 

 

Variabel 
Koefisien Regresi  

PLS FEM REM 

C 1,339 6,260 6,131 

log(PPBP) 0,077 0,003 0,003 

log(PPBK) 0,316 -0,015 -0,013 

log(INV) 0,056 0,004 0.006 

log(UMR) -0,733 -0,079 -0,086 

TPAK 0,038 0,002 0,003 

IG 4,322 0,266 0,332 

R2 0,398 0,994 0,112 

Adjusted. R2 0,362 0,992 0,060 

Statistik F 11,113 879,957 2,140 

Prob. Statistik F 0,000 0,000 0,055 

 Sumber: Lampiran 1. 

Tabel 3. Hasil Uji Chow 

 

Statistik Nilai d.f Prob. 

Cross-section F 815,878 (11, 90) 0,000 

  Sumber: Lampiran 1. 

Tabel 4. Hasil Uji Hausman 

  Statistik Nilai d.f Prob. 

Cross section random χ2 45,535 6 0,000 

Sumber: Lampiran 1. 

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model Fixed Effect Model  (FEM) 

terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model FEM. 

Tabel 5. Model Estimasi Fixed Effect Model 

 

𝑙𝑜𝑔𝐽𝑃𝑀𝑖𝑡  ̂ =  6,260  + 0,003𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑃𝐵𝑃𝑖𝑡-0,015𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑃𝐵𝐾𝑖𝑡 +0,004𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 

                                  (0,480)                 (0,098)***              (0,570) 

     − 0,079 𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝑅𝑖𝑡 −  0,881 𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡+247,371 𝐼𝐺𝑖𝑡  

                    (0,021)**                 (0,546)              (0,421) 

 R2 = 0,994; DW= 1,151; F. = 879,957; Prob. F = 0,000 

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada 

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

nilai statistik t. 

 Berdasarkan uji validitas pengaruh, terlihat Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Kesehatan (PPBK) dan Upah Minimum Regional (UMR) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Sementara 
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Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP), Investasi (INV), Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Gini (IG) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Timur Indonesia. 

 Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar -0,015, dengan pola hubungan antara Jumlah 

Penduduk Miskin dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan adalah 

logaritma-logaritma. Artinya, apabila Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka Jumlah Penduduk Miskin akan mengalami 

penurunan sebesar 0,016%. Sebaliknya, jika Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Kesehatan turun sebesar 1% maka Jumlah Penduduk Miskin akan meningkat 

sebesar 0,016%. 

Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Sari dan Nurdin (2018). 

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan penduduk miskin di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2010-2016. 

Mardiana et al. (2018) juga menemukan pengaruh negatif pada pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kalimantan 

Timur selama kurun waktu 2005-2014. 

 Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dapat mempengaruhi penurunan 

kemiskinan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu subsidi 

pelayanan kesehatan langsung untuk rumah tangga yang berpendapatan rendah, 

subsidi biaya pelayanan publik terhadap kesehatan, dan subsidi pembangunan 

infrastruktur pada sektor kesehatan 

 Variabel Upah Minimum Regional memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

-0,079, dengan pola hubungan logaritma-logaritma, Artinya, jika variabel Upah 

Minimum Regional naik 1%, maka Jumlah Penduduk Miskin akan menurun 

sebesar 0,079%. Sebaliknya, apabila Upah Minimum Regional menurun 1% maka 

Jumlah Penduduk Miskin akan meningkat sebesar 0,079%. 

 Astuty (2007) mendapatkan temuan yang sama upah minimum regional 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur selama kurun waktu 2013-2018. Kurniawati et al. (2017) menemukan 
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pengaruh negatif upah minimum regional terhadap jumlah penduduk miskin di 

Indonesia selama kurun waktu 2006-2014. 

 Kenaikan upah minimum regional setiap tahunnya menyesuaikan biaya 

hidup masing-masing wilayah. Biaya hidup yang tinggi disebabkan mahalnya 

harga barang pokok yang merupakan barang suplai dari luar daerah, kenaikan 

harga barang akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat khususnya para 

penerima upah rendah. Untuk mengimbangi, perlunya adanya peningkatan upah 

minimum regional yang diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan 

hidup minimal dan terhindar dari lingkar kemiskinan. 

4.  PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum 

regional berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kawasan Timur Indonesia. Sementara variabel pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan Indeks 

Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kawasan Timur Indonesia. 

2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah minimum regional 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kawasan Timur 

Indonesia.  

3. Terkait pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan, investasi, upah minimum regional, tingkat 

partisipasi angkatan kerja dan indeks gini terhadap jumlah penduduk 

miskin di Kawasan Timur Indonesia, terlihat bahwa Provinsi Nusa 

Tenggara Timur  memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan 

Provinsi Maluku Utara cenderung memiliki jumlah penduduk miskin yang 

rendah. 

4. Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Timur Indonesia akan mengalami 

penurunan apabila realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan 

penetapan upah minimum regional mengalami peningkatan. Peningkatan 

realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menandakan kebijakan 
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daerah terhadap alokasi belanja kesehatan telah diupayakan dengan 

proporsional, efisien dan efektif sehingga tepat sasaran. penetapan upah 

merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan untuk pekerja, serta 

sebagai upaya perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Dengan adanya 

peningkatan upah minimum regional meningkatkan standar hidup 

minimum pekerja mulai dari kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan 

yang menciptakan peningkatan kesejahteraan hidup para pekerja.  

4.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan antara lain: 

1. Dengan melihat besarnya pengaruh upah minimum regional terhadap 

jumlah penduduk miskin, diharapkan pemerintah dapat menjadikan 

penetapan upah minimum regional sebagai jaring pengaman bagi 

masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun, kenaikan upah minimum 

sering diartikan sebagai kenaikan upah yang besar, sehingga terkesan upah 

minimum digunakan sebagai penentu upah, bukan sebagai cara pengaman 

sosial kaum berpendapatan rendah. Sehingga, harus ada upaya pemerintah 

dalam penegakan aturan penetapan upah minimum yang telah berlaku pada 

perusahaan untuk melindungi penghasilan masyarakat yang rendah. 

2. Untuk pemerintah yang dilakukan di masa yang akan datang realisasi 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan difokuskan kembali pada 

peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidik dan siswanya, bukan 

sepenuhnya digunakan untuk pembangunan insfrastruktur yang memiliki 

manfaat tidak langsung pada pendidikan, sehingga tidak memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
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