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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT 

PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP 

TINGKAT KEMISKINAN DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 

2015-2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap 

tingkat kemiskinan di Karesidenan Surakarta selama periode waktu 2015-2019 

menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan model 

terestimasi terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji validitas pengaruh 

(uji t) secara cross section menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE), tingkat 

pendidikan (TP), dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif 

terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Karesidenan Surakarta tahun 2015-

2019. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh. 

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 

Pendidikan 

Abstract 

This study aims to estimate the effect of economic growth, education level, 

minimum wage, and open unemployment rate on the poverty rate in the Surakarta 

Residency during the 2015-2019 time period using panel a data regression model. 

The results showed that the selected estimated model was the Fixed Effect Model 

(FEM). The results of the significance test (t test) showed that economic growth, 

education level, and minimum wage were proven to have a negative effect of the 

number of poor people in Surakarta Karisidenan in 2015-2019. Meanwhile, the 

open unemployment rate was proven to have no effect. 

Keywords: Poverty, Unemployment, Economic Growth, Minimum Wage, 

Education 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintahan di negara manapun. Kemiskinan adalah kondisi di mana 

seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan dalam 

hidup layak, kebebasan harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain-lain (Didu 

dan Fauzi, 2016). 

Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah negara Indonesia, Pemerintah belum mampu menghadapi atau 
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meyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar 

masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang 

mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah, kualitas sumber daya manusia 

sering dikaitkan oleh keterampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimal 

karena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi 

kesejahteraan rakyat. Mengatasi masalah kemiskinan adalah usaha untuk 

menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi serta memberikan kesempatan lebih 

besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial (Trisnu dan Sudiana, 2019). 

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 

jumlah penduduk yang terus mingkat, upah minimum yang dirasa masih kurang 

cukup, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran yang masih 

tinggi akan berdampak pada sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan 

masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali, dengan tidak ada 

penghasilan yang dimiliki menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka kemiskinan akan timbul. 

Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan. Bagi 

penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan 

melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang bisa disingkat UMP adalah upah 

minimum yang berlaku untuk keseluruhan kabupaten/kota di satu provinsi. UMP 

untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur 

dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Islami dan 

Anis, 2019). 

Dari uraian di atas menunjukkan adanya permasalahan kemiskinan yang 

terjadi di Indonesia. Kemiskinan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat 

Pengangguran. Berdasarkan latar belakang kemiskinan di atas, maka penelitian ini 

akan membahas pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Upah 

Minimum, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Karesidenan 

Surakarta Pada Tahun 2015-2019. 

. 
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2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel. Data Panel adalah gabungan antara data time series dan data cross section. 

Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap 

banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan 

dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Dengan demikian, model ekonometrik 

yang akan dipakai dalam regresi data panel dalam penelitian ini. 

2.2. Teknik Analisis Data 

Persamaan model yang akan dipakai oleh penulis akan memodifikasi persamaan 

dari artikel (Widodo et al., 2019): 

𝑙𝑜𝑔𝐽𝑃𝑀𝑖𝑡 =  �̂�0  +  �̂�1𝑃𝐸𝑖𝑡  +  �̂�2𝑇𝑃𝑖𝑡  +  �̂�3𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡  + �̂�4𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡  +  ɛ̂𝑖𝑡 

Keterangan : 

JPM  = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 

PE  = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

TP  = Tingkat Pendidikan (tahun) 

UMK  = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah) 

TPT  = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

log  = Operator Logaritma 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽1 – 𝛽4  = Koefisien regresi variabel 1 – 4 

ɛ  = error term (faktor kesalahan) 

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least 

Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model maka diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1 

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 7,946062 11,04497 10,86181 

PE -0,326490 -0,095928 -0,113847 

TP -0,234389 -0,198697 -0,218362 

Log(UMK) 0,017847 -0,304696 -0,273278 

TPT 0,038679 0,008339 0,007708 

𝑅2     0,638584 0,985250     0,722010 

Adj. 𝑅2    0,590395 0,979103     0,684945 

F-statitistik    13,25171     160,3064     19,47943 

Prob F-Statistik    0,000002 0,000000   0,000000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(6,24) = 94,007792; Prob. F(6,24) = 0,0000 

(2) Hausman 

Cross section random χ2(4) = 15,776219; Prob. χ2 (4) = 0,0033 

      Sumber: Data diolah 

Untuk menentukan model estimasi terbaik  dari hasil estimasi Pooled 

Ordinary Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect 

Model (REM) digunakan uji Chow dan uji Hausman. Apabila pada uji Chow terpilih 

PLS dan pada uji Hausman terpilih REM, maka harus dilakukan uji Langrange 

Multiplier (LM) untuk menentukan model estimasi terbaik antara hasil estimasi PLS 

dan REM. 

Uji Chow dipakai untuk memilih model terestimasi Pooled Least Square 

(PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p-value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H0 

ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi Fixed Effect Model 

(FEM) atau Random Effect Model (REM). Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p-value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ2 sebesar 0,0033 (< 0,05), jadi H0 

ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah model FEM 

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, hasil yang 

diperoleh yaitu Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik. Sehingga 

diputuskan bahwa model yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Fixed 
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Effect Model (FEM) dengan hasil estimasi lengkapnya akan tersajikan pada Tabel 

4. 

Tabel 2 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

logJPMit = 11,04497- 0,095928PEit - 0,198697TPit - 0,304696logUMKit   

                                   (0,1032) ***    (0,0640 )***    (0,0238)* 

                  + 0,008339TPTit + ɛit 

                      (0,6463) 

R2 = 0,985250 ; DW = 2,239760 ; F-stat = 160,3064 ; Prob(F-stat) = 0,000000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung merupakan probabilitas nilai 

t-statistik. 

 

3.2 Uji Kebaikan Model 

Dari Tabel 2 yang telah disajikan di atas, didapatkan hasil bahwa p-value memiliki 

nilai sebesar 0,000000 < 0,01, Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak. 

Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian eksis, yang berarti 

bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah 

minimum, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin. 

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 2 diperoleh nilai R-squared sebesar 

0,985250, artinya 98,52% variasi variabel jumlah penduduk miskin (JPM) dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan ekonomi (PE), tingkat pendidikan 

(TP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT), Sedangan sisanya yaitu 1,48% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Untuk melihat 

hasil uji t secara lengkap dari keseluruhan variabel dapat dilihat pada tabel 3. 

      Tabel 3 

Hasil Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Variabel Prob t α Keterangan 

PE 0,1032 ≤ 0,10 Signifikan 

TP 0,0640 ≤ 0,10 Signifikan 

Log(UMK) 0,0238 ≤ 0,05 Signifikan 

TPT 0,6463 > 0,10 Tidak Signifikan 

Sumber : Tabel 4 
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3.2 Interpretasi Ekonomi 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Karesidenan Surakarta. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pangiuk (2018) di mana 

hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk 

miskin di Karesidenan Surakarta dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat secara 

langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Secara umum rata-rata pertumbuhan 

ekonomi di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan terkecuali tahun 2016 

yang mengalami penurunan namun meningkat kembali di tahun-tahun selanjutnya. 

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan sesuai dengan target pemerintah secara 

langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat 

sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang (Sriyana, 2018). 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Karesidenan Surakarta. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Agustina et al. (2019) 

dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki 

pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. 

Dalam hal ini, tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap 

jumlah penduduk miskin dikarenakan peningkatan kualitas pendidikan akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas angkatan kerja sehingga kedepannya 

akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan terlepas dari lingkaran kemiskinan. 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum 

kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di 

Karesidenan Surakarta. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Niswati (2014) yang menunjukkan pengaruh negatif antara peningkatan UMK 

dengan turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019.  

Dalam hal ini, upah minimum kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta 

memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap jumlah penduduk miskin 

dikarenakan semakin meningkatnya upah minimum kabupaten/kota maka akan 
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semakin meningkat pula tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat 

sehingga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari 

sebelumnya serta pada akhirnya terbebas dari masalah kemiskinan. 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 

Karesidenan Surakarta. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Bintang dan Woyanti (2018) dengan hasil penelitin menunjukkan bahwa 

tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.  

Dalam hal ini, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin di Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019 dikarenakan 

masalah ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan kemiskinan. Pasalnya 

mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang tengah mempersiapkan usaha 

hingga mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan belum tentu adalah penduduk miskin (Ningrum, 2017). 

Karena pada dasarnya tingkat pengangguran terbuka bukanlah semata-mata mereka 

yang seluruhnya kalah dalam persaingan dalam dunia pekerjaan, dan bukan pula 

mereka yang seluruhnya merupakan penduduk miskin. Dengan kata lain, meskipun 

mereka menganggur namun belum tentu mereka akan menyumbang angka 

kemiskinan dalam hal ini jumlah penduduk miskin di Karesidenan Surakarta pada 

tahun 2015-2019. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil estimasi data panel cross section, terpilih model terbaik yaitu 

Fixed Effect Model (FEM). 

b. Hasil uji validitas pengaruh (uji t) secara cross section menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi (PE), tingkat pendidikan (TP), dan upah minimum 

kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk 

miskin (JPM) di Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019. Sedangkan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan. 
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c. Model terestimasi eksis, dengan nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 

0,985250, artinya 98,52% variasi variabel jumlah penduduk miskin (JPM) dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan ekonomi (PE), tingkat pendidikan 

(TP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT), Sedangan sisanya yaitu 1,48% dipengaruhi oleh variasi dari variabel lain 

di luar model. 

4.2. Saran 

1. Seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari 

Karesidenan Surakarta hendaknya lebih meningkatkan kualitas program 

pemberdayaan masyarakat dengan memberikan lebih banyak lagi pelatihan 

seperti bertema wirausaha ataupun pelatihan lainnya khusus bagi masyarakat 

yang tergolong miskin, agar mereka memiliki keterampilan untuk memperbaiki 

tingkat pendapatan yang diterima. Hal ini diharapkan dapat meningkatan 

kesejahteraan masyarakat dari sisi pendapatan, sehingga dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan.  

2. Seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari 

Karesidenan Surakarta diharapkan konsisten atau bahkan lebih meningkatkan 

kinerjanya pada kualitas SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan pada 

masyarakat miskin. Kualitas pendidikan yang lebih baik pada masyarakat miskin 

akan berdampak pada tingkat pengetahuan yang lebih baik dan diharapkan 

bermuara pada produktivitas yang terus meningkat. Produktivitas meningkat 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, sehingga terjadilah 

kondisi yang diinginkan dimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan 

diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. 

3. Seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari 

Karesidenan Surakarta diharapkan menambahkan besaran insentif ataupun 

bantuan terhadap UMKM agar UMKM dapat mengembangkan usahanya 

menjadi lebih baik. UMKM yang mampu berkembang diharapkan mampu untuk 

menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga diharapkan tingkat pengangguran 

dapat ditekan. 
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