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ANALISIS KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA TAHUN 2017-2020 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di 

sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendapatan 

perkapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2017-2020. Penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif yang menggunakan data sekunder berbentuk Data 

Panel. Data Panel merupakan data yang menggabungkan antara data Cross Section 

dan Time Series. Sumber data utama penelitian ini berasal dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kemiskinan, pengeluaran pemerintah 

di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, dan pendapatan 

perkapita. Hasil uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan Pengeluaran Pemerintah 

Sektor Pendidikan (PEND) tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

Sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPK) dan Pendapatan 

Perkapita (PP) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau 

Sumatera selama periode 2017-2020. 

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, 

Pendapatan perkapita, Kemiskinan 

Abstract 

This study aims to determine the effect of government spending in the education 

sector, government spending in the health sector and per capita income on poverty 

in Sumatra Island in 2017-2020. This study uses quantitative data that uses 

secondary data in the form of Panel Data. Panel data is data that combines Cross 

Section and Time Series data. The main data sources of this research come from the 

Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance 

(DJPK). The data used in this study are Poverty Data, government spending in the 

education sector, government spending in the health sector, and per capita income. 

The results of the effect validity test (t test) show that the Education Sector 

Government Expenditure (PEND) has no effect on the number of poor people. 

Meanwhile, the Health Sector Government Expenditure (PPK) and Per capita 

Income (PP) have a negative effect on the Number of Poor People on the Island of 

Sumatra during the 2017-2020 period. 

Keywords: Government Expenditure, Education Sector, Health Sector, Income per 

capita, Poverty 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Murdiyana dan Mulyana (2017), kemiskinan merupakan permasalahan 

umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. 

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks karena kemiskinan tidak hanya 

berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga 
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berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan 

masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan masih 

adanya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah maka perlu adanya bantuan dari 

pemerintah untuk bisa mengatasinya. 

Pemerintah harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang 

berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang 

lebih efektif sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Pengeluaran 

pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah 

di berbagai bidang. 

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah pendidikan. 

Pengeluaran untuk anggaran pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kulitas 

pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan 

untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan 

yang berkelanjutan (Todaro, 2006). 

Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada 

bidang kesehatan. Menurut (Liu dan Brook, 2017) Kesehatan adalah sebuah sumber 

daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang 

perlu dicapai. Maka, investasi pemerintah di bidang kesehatan sangat diperlukan. 

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mencerminkan upaya pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya memenuhi kualitas sarana 

dan prasarana Rumah Sakit, mengeluarkan kartu BPJS untuk masyarakat miskin, 

melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal, dan meningkatkan efisiensi 

bantuan medis secara optimal. 

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan pada tahun tertentu dibagi 

dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Jika masyarakat 

memiliki penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi 
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kehidupannya dan menabung untuk biayanya dimasa depan. Jika pendapatan 

masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat itu mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

Kajian ini akan berfokus pada analisis mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, dan 

pendapatan perkapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Sehingga diharapkan 

bisa menjadi gambaran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait upaya 

pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah di Pulau Sumatera. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis data regresi linier berganda 

dengan data panel. Pertama, dilakukan penentuan analisis regresi data panel yang 

terdiri dari Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random 

Effect Model (REM). Setelah itu dilakukan uji kesesuaian model dengan Chow test 

dan Hausman test. Tahap ketiga, dilakukan uji statistik yaitu uji t (uji parsial t), uji 

F (simultan) dan uji R2. Adapun model persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini: 

2.2. Teknik 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. 

Dengan demikian model ekonometrik yang akan dipakai adalah sebagai berikut: 

logKEMit =  β0 + β1logPENDit + β2logPPKit + β3logPPit + εit 

Keterangan : 

KEM = Kemiskinan (%) 

PEND = Pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (%) 

PPK = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (%) 

PP = Pendapatan Perkapita (%) 

β0 = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefiesien regresi variabel independen 

i = Observasi ke i 

log = Operator Logaritma 

t = Tahun ke t 

ε       = Error term (Faktor Kesalahan) 
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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: 

Tabel 1 

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 8.898277 12.53356 12.67154 

LOG(PEND) 0.448553 0.013537 0.013981 

LOG(PPK) -0.231726 -0.025189 -0.025546 

LOG(PP) -0.852398 -0.589346 -0.602722 

R2 0.262776 0.999509 0.359232 

Adj. R2 0.201340 0.999291 0.305834 

F-statistik 4.277271 4579.887 6.727517 

Prob. F-statistik 0.011085 0.000000 0.001015 

 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 merupakan sebuah pengujian statistik yang digunakan untuk 

memilih antara model terestimasi PLS atau FEM. Hasil Uji Chow dapat terlihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 4501.084018 (9,27) 0,0000 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 2 terlihat nilai probabilitas F sebesar 0,000 (< 0,01), jadi 

H0 ditolak. Maka model terpilih adalah FEM.  
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Uji Hausman adalah uji statistik untuk memilih model terstimasi Fixed 

Effect Model atau Random Effect Model. Formulasi hipotesisnya H0: Model 

Random Effect Model sedangkan HA: Model Fixed Effect Model. H0 diterima jika 

p-value > α dan H0 ditolak jika p-value ≤ α. Hasil Uji Hausman dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic 
Chi-Sq. 

d.f. 
Prob.  

Cross-section Random 6.267325 3 0,0993 

          Sumber: Data diolah 

Dari tabel 3 terlihat nilai p-value sebesar 0,0993 > 0,10. Maka kesimpulan 

H0 ditolak, sehingga Random Effect Model (REM) merupakan model terbaik dan 

model yang akan digunakan. 

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, hasil yang 

diperoleh yaitu REM adalah model terbaik. Sehingga diputuskan bahwa model 

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah REM dengan hasil estimasi 

lengkapnya akan tersajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Hasil Estimasi Random Effect Model 

logKEMit = 12.53356 + 0.013537logPENDit  - 0.025189logPPKit  

                                     (0.1208)                       (0.0091)*                   

- 0.589346logPPit + ɛit 

 (0.0019)* 

R2 = 0.999509 ; DW = 1.361051 ; F-stat = 4579.887 ; 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. 
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3.2 Uji Kebaikan Model 

Dari Tabel 4 yang telah disajikan di atas, didapatkan hasil bahwa p-value atau Prob 

(F-stat) memiliki nilai sebesar 0.000000 < 0.01. Sehingga didapatkan kesimpulan 

bahwa H0 ditolak, maka model yang digunakan dalam penelitian eksis. 

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4 diperoleh nilai R-squared sebesar 

0.999509. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa 99.95% variasi variabel jumlah 

penduduk miskin (KEM) dapat dijelaskan oleh variasi variabel pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan (PEND), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

(PPK) dan pendapatan perkapita (PP). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0.05%% 

dipengaruhi oleh variasi variabel lain diluar 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 5. 

      Tabel 5 

Hasil Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Variabel Prob t Kriteria (α) Keterangan 

LOG(PEND) 0.1208 > 0.10 Tidak Berpengaruh Signifikan 

LOG(PPK) 0.0091 < 0.01 Berpengaruh Signifian pada α 1% 

LOG(PP) 0.0019 < 0.01 Berpengaruh Signifian pada α 1% 

Sumber : Tabel 4 

3.2 Interpretasi Ekonomi 

3.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin di Pulau Sumatera dengan mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0.1208. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fithri dan Kaluge, 2017) 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur” di mana hasil dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 
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Dalam hal ini, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memiliki pengaruh 

terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera karena dinilai kurang tepat 

sasaran dalam membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang 

layak (Fithri dan Kaluge, 2017). Dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rata-rata 

Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera sangat meningkat drastis jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena efek pandemi Covid-19 dan 

dibarengi dengan penurunan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di tahun 

yang sama. Pandemi yang tengah terjadi tentu berdampak terhadap kesejahteraan 

seseorang terutama dalam hal pendapatan yang diterima. Sehingga menurut penulis, 

besarnya kontribusi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dalam menekan 

angka kemiskinan tidak cukup berarti karena pemerintah pusat ataupun pemerintah 

daerah tentunya akan lebih memprioritaskan anggaran yang erat kaitannya dengan 

kondisi yang tengah terjadi. Contohnya seperti memaksimalkan program bantuan 

sosial tunai ataupun subsidi yang dirasa mampu untuk membantu meningkatkan 

taraf kesejahteraan masyarakat. 

3.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 

Pulau Sumatera dengan nilai probabilitas sebesar 0.0091. Hasil ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan (Sari, 2018) dengan judul “Determinan Tingkat 

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014” dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan tingkat kemiskinan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2014. 

Pada tahun 2017-2019 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan pada 

umumnya menunjukkan hasil yang cukup baik di mana terdapat peningkatan 

anggaran kesehatan pada setiap provinsi dan juga diiringi oleh penurunan tingkat 

kemiskinan di Pulau Sumatera. Korelasi antara kesehatan dengan kemiskinan 

merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan. Kesehatan yang 

buruk dapat menyebabkan penurunan produktifitas dan menghabiskan tabungan 
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rumah tanga, sehingga pada akhirnya akan menunrunkan kualitas hidup serta 

menciptakan kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa 

kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanjanya di sektor 

kesehatan untuk menekan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2017-

2019 sudah efektif sehingga pengeluaran pemeritah sekor kesehatan memiliki 

pengaruh yang cukup berarti. 

Pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19 tentu berdampak terhadap 

besarnya anggaran yang akan dialokasikan untuk sektor kesehatan. Dapat diketahui 

bahwa anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan menurun di tahun 2020. 

Seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan belanja yang cukup besar di sektor 

kesehatan untuk menanggulangi pandemi yang tengah terjadi. Perlu anggaran 

kesehatan yang memadai untuk peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), seperti peningkatan sarana pra sarana dan kapasitas tenaga 

kesehatan.  

3.2.3 Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per 

kapita berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera dengan 

nilai probabilitas sebesar 0.0019. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Azizah et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, 

Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur” yang mendapatkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pendapatan per kapita dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

Pada tahun 2017-2019 rata-rata Pendapatan Per Kapita di Pulau Sumatera 

pada umumnya menunjukkan hasil yang cukup baik di mana terdapat peningkatan 

pendapatan per kapita pada setiap provinsi dan juga diiringi oleh penurunan tingkat 

kemiskinan di Pulau Sumatera. Pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah 

dapat dijadikan suatu parameter kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. 

Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat berkurang. Hal ini juga 

menandakan bahwa semakin besar pendapatan perkapita suatu masyarakat maka 

semakin sejahtera suatu wilayah. 
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Pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per kapita di 

Pulau Sumatera mengalami penurunan. Kondisi tersebut tentu mengakibatkan 

jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera semakin memburuk. Sehingga 

pemerintah harus memikirkan strategi kebijakan yang tepat untuk memulihkan 

kondisi perekonomian di Pulau Sumatera sehingga diharapkan mampu untu 

menekan jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat 

diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

Pada hasil estimasi data panel secara cross section, menunjukkan bahwa 

Fixed Effect Model (FEM) merupakan hasil model terpilih. Hasil uji asumsi klasik 

menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas dalam 

model terestimasi. Selanjutnya model terestimasi eksis, dengan nilai Koefisien 

Determinasi (R2) sebesar 0.999509. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa 99.95% 

variasi variabel Jumlah Penduduk Miskin (KEM) dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PEND), Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Kesehatan (PPK) dan Pendapatan Perkapita (PP). Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 0.05% dipengaruhi oleh variasi variabel lain diluar model. 

Pada hasil uji validitas pengaruh (uji t) secara cross section menunjukkan 

bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PEND) tidak memiliki 

pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2017-2020, 

serta terdapat pengaruh negatif antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

(PPK) serta Pendapatan Perkapita (PP) dengan Jumlah Penduduk Miskin di Pulau 

Sumatera tahun 2017-2020. 

Dalam kaitannya dengan pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Pendidikan (PEND), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPK) dan 

Pendapaan Per Kapita (PP) terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera, 

didapatkan hasil bahwa Provinsi Sumatera Utara cenderung memiliki jumlah 

penduduk miskin yang paling tinggi. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung cenderung memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah. 
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4.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, Maka harapan untuk Pemerintah daerah 

dapat memperluas kembali program pemberian bantuan kepada penduduk miskin 

di Pulau Sumatera contohnya seperti pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal 

kepada mahasiswa baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. 

Perluasan pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian 

masyarakat miskin sebagai dampak pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. 

Dalam mengatasi efek pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, 

Pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran belanja kesehatan pada masing-

masing Provinsi di Pulau Sumatera yang difokuskan pada pengadaan vaksin gratis 

bagi masyarakat khusunya bagi penduduk miskin. Selain itu, pemerintah daerah 

dapat memaksimalkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, 

ketersediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan 

pada wilayah-wilayah khususnya perdesaan yang memiliki keterbatasan untuk 

mendapatkan fasilitas kesehatan. 

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan per 

kapita di Pulau Sumatera. Perbaikan kualitas sumber daya di sektor pendidikan dan 

kesehatan sebaiknya juga diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan baru. 

Pemerintah daerah dapat lebih memaksimalkan program-program pelatihan tenaga 

kerja hingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pasar 

tenaga kerja terutama bagi penduduk miskin. Hal tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan produktiitas serta kesejahteraan masyarakat miskin khususnya agar 

tingkat pendapatan per kapita di Pulau Sumatera juga dapat meningkat di tahun-

tahun selanjutnya. 

Pihak Pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk lembaga-lembaga 

pembiayaan mikro yang mampu untuk memberikan manfaat khususnya pada 

penduduk miskin di Pulau Sumatera. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan agar 

menambahkan ataupun mengganti variabel-variabel yang tidak memiliki pengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin dalam penelitian ini, seperti variabel upah 

minimum atau indeks gini serta menggunakan periode pengamatan yang lebih 

terbaru 
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