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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN 

MANUSIA, INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP 

KEMISKINAN  DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2016 

Abstrak   

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks 

pembangunan manusia, inflasi dan pengganguran terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 

2010-2016. Data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Alat atau 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan metode Fixed 

Effect Model (FEM). Hasil uji t menunjukkan bahwa IPM dan pengganguran berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan di pulau jawa, sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap 

kemiskinan di pulau jawa, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Hasil uji F 

membuktikan bahwa model yang ada di pakai eksis atau secara bersama-sama terdapat 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengganguran dan inflasi terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi pulau Jawa tahun 2010-2016. Koefisiensi determinasi sebesar 99,07% 

artinya variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, 

IPM, inflasi, dan pengganguran sedangkan sisanya 1,93 dijelaskan oleh variabel lain yang 

disertakan dalam model. 

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, 

pengangguran  

Abstract 

 This study aims to estimate the effect of economic growth, human development 

index, inflation and poverty on the island of Java in 2010-2016. Secondary data sourced from 

the Central Statistics Agency (BPS). The tool or method used in this research is panel data 

analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method. The test results show that HDI and 

unemployment have no negative effect on poverty in Java, while inflation does not have a 

positive effect on poverty in Java, and economic growth has no effect. The results of the F 

test prove that the existing model exists or together there is an influence on economic growth, 

HDI, inflation rate and inflation on poverty levels in Java Island Province in 2010-2016. The 

coefficient of determination of 99.07% means that the variable of the poverty rate can be 

explained by the variables of economic growth, HDI, inflation, and unemployment while the 

remaining 1.93 is explained by other variables included in the model. 

Keywords: poverty, economic growth, human development index, inflation, unemployment 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor 

pembangunan. Salah satu cara mengatasi kemisikinan adalah dengan meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan 

adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karean kondisi 

kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan 

suatu penduduk. Semakin banyak penduduk miskin disuatu wilayah maka semakin tidak 
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sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan presentase penduduk 

miskinnya maka hal tersebut mengindikasi bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan  

penduduknya (Leasiwal, 2013). 

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu 

fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Menurut para ahli masalah kemiskinan ini 

sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dapat dilihat dari berbagai aspek, antara 

lain aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial 

politik, pengetahuan serta keterampilan rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin 

akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan 

sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat 

pendapatan dan konsumsi, tetapi juga dengan masalah rendahnya tingkat pendidikan, 

kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta 

berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (Arsyad, 2010). 

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:  

tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan 

kondisi lingkungan. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung telah dilaksanakan, baik dalam 

skala nasional maupun lokal. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan telah dilakukan, 

namun belum mampu menekan meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya 

di negara-negara berkembang (Hartati, dkk 2015). 

Kemiskinan yang terjadi di indonesia sering kali menimbulkan banyak masalah 

diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan juga memicu tingkat inflasi 

menjadi tinggi ( Hambarsari dan Kunto, 2016) 

Seseorang dapat dikatakan miskin apa bila tidak mampu memenuhi  kebutuhan 

hidupnya secara layak. Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sehingga harus 

ditanggulangi atau paling tidak dikurangi. Pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah di 

harapkan mampu menekan angka kemiskinan. Walaupun demikian, kemiskinan telah 

menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai 

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan 

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara 

bermatabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan 

pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, 

lingkungan hidup dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan (Fikri, 2016). 

2. METODE 
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2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu mrupakan 

gabungan data time series dan cross section. Adapun periodenya tahun 2010-2016 (time 

series) dan wilayahnya terdiri dari 6 provinsi di pulau Jawa (cross section). 

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data penelitian ini terdiri dari data 

masyarakat miskin 6 provinsi di pulau Jawa tahun 2010-2016 sebagai variabel 

dependen, sementara variabel independen adalah pertumbuhan. ekonomi, indeks 

pertumbuhan manusia, inflasi, pengangguran di 6 provinsi di pulau Jawa tahun 2010-

2016. Data tersebut diperoleh dari badan pusat statistik Jakarta. 

2.2 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1 Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam 

pilihan dan kesempatan dalam kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi 

kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain, 

diukur dalam satuan (Persen/tahun) 

2 Variabel pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan 

ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya 

diukur dengan menggunakan data poduk domestik bruto atau pendapatan output 

perkapita yang diukur dalam satuan (persen/tahun). 

3 Variabel Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM mengambarkan 

beberapa komonen yaitu capaian umur panajang dan sehat mewakilkan bidang 

kesehatan, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya 

bersekolah mengukur kinerja pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan 

daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan barang pokok yang dilihat besar 

rata-rata pengeluaran per kapita yang diukur dalam satuan (persen/tahun). 

4 Variabel Inflasi adalah keadaan perekonomian negara dimana ada kecenderungan 

kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan 

karena tidak seimbangnya arus uang dan barang yang diukur dalam satuan 

(persen/tahun). 

5 Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam 

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 

Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak 



4 
 

tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh 

tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja yang diukur dalam satuan (persen/tahun). 

2.3 Analisis Data 

Guna menganalisis pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan 

manusia,inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan dipulau Jawa selama kurun 

waktu 2010-2016, maka alat analisi regresi yang dipakai adalah regresi data panel 

dengan formulasi model estimator sebagai berikut: 

POVERTYit = β0 + β1PDRBit + β2IPMit + β 3UNEMPit + β4INFit + e 

Keterangan:  

POVERTY  = Tingkat kemiskinan 

PBRB   = Tingkat Pertumbuhan ekonomi 

IPM   = Indeks pembangunan manusia 

UNEMP  = Tingkat pengangguran 

INF   = Tingkat inflasi 

β0   = Konstanta 

β1 … β4   = Koefisien Rengresi variabel independen 

ɛ   = Error term (faktor kesalahan) 

i   = data cross section 

t   = data time series 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode Pooled Ordinary Least 

Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model secara cross section dapat dilihat 

sebagai berikut.    
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Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel PLS, FEM, dan REM 

Variabel 
Koefisen Regresi 

   PLS   FEM   REM 

C  52,8909 27,2329  44,4361 

PDRB  -1,7139   0,0164   -0,4258 

IPM  -0,3686  -0,2269   -0,6269 

UNEMP  -0,9710  -0,2282   -0,6269 

INF   0,0007   0,0420   -0,0280 

R2   0,7691    0,9907     0,4402 

Adj. R2   0,7441    0,9881     0,3797 

F-Statistik 30,8182  381,5576     7,2750 

Prob. F-Statistik   0,0000    0,0000     0,0000 

          Sumber: Lampiran 1 

  3.1 Uji Pemilihan Hasil Estimasi Terbaik 

   Berdasarkan hasil uji Chow nilai p-valve sebesar 0,0000 < 0,01 yang 

berarti Ho ditolak sehingga model terpilih adalah Fixed Effect Model.Sedangkan uji 

Hausman terlihat nilai p-value random sebesar 0,0000<0,01 yang berarti Ho ditolak, 

sehingga model terpilih adalah Fixed Effect Model. Sehingga dari kedua uji 

pemilikan model di atas terpilih model Fixed Effect Model (FEM). 

3.2 Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

 ̂it = 27,2329 – 0,0164 PDRBit – 0,2269 IPMit – 0,2282 UEMPit + 

0,0420 INFi 

                         (0,8959)         (0,0162)**        (0,0003)*          

(0,0902)*** 

R
2 

= 0,9907  DW-Stat = 2,0734   F-Stat = 381,5576  Sig.F-Stat = 0,0000 

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

= 0,05, ***Signifikan pada α = 0,10: Angka dalam kurung adalah nilai probabilitas t 

statistik 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Mode (Uji F) 

Uji eksistensi model disebut juga dengan uji signifikansi simultan atau uji F 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel independen secara 
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simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji eksistensi 

model adalah uji F. Formulasi adalah β1 = β2 = β3 = β4 = 0 atau model yang dipakai 

tidak eksis; HA-nya adalah β1 ≠ 0 | β2 ≠ 0 | β3 ≠ 0 | β4 ≠ 0 atau model yang dipakai 

eksis. H0 diterima apabila probabilitas F-statistik > α dan H0 ditolak apabila 

probabilitas F-statistik ≤ α. 

Dari hasil estimasi pada Tabel 4.9, nilai signifikansi statistik F sebesar 0,0000 

< (0,01), H0 ditolak maka model yang dipakai eksis. Variabel PDRB, IPM, inflasi, 

dan pengangguran yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

3.3.2 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukkan daya ramal dari model statistik terpilih. 

Hasil estimasi menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,9907, artinya 99.07% variasi variabel 

tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, 

dan pengangguran. Sedangkan sisanya 1,93% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

disertakan dalam model. 

3.3.3 Hasil Estimasi Validitas Pengaruh (Uji t) 

 Tabel 3. Hasil Estimasi Validitas Pengaruh (Uji t) 

Variabel sig t Α Kesimpulan 

PDRB 0,8959 >  0,10 Tidak memiliki pengaruh signifikan 

IPM 0,0162 ≤  0,05 Berpengaruh signifikan pada α = 0,05 

UEMP 0,0003 ≤  0,01 Berpengaruh signifikan pada α = 0,01 

INF 0,0902 ≤ 0,10 Berpengaruh signifikan pada α = 0,10 

Sumber: Lampiran 1, diolah 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemiskinan di provinsi pulau Jawa maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pemilihan model data panel membuktikan bahwa fixed effect model (FEM) 

merupakan model yang terbaik. 

2. Hasil uji signifikansi parsial membuktikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi pulau Jawa selama kurun waktu 2010-

2016 pada tingkat α sebesar 0,10. Sedangkan variabel IPM memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat kemisikinan di provinsi pulau Jawa pada tingkat α sebesar 

0,05 , variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif signifikan pada tingkat 
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α sebesar 0,01 dan variabel inflasi memiliki pengaruh positif signifikan pada tingkat α 

sebesar 0,10. 

3. Hasil uji signifikansi simultan membuktikan bahwa model yang di pakai eksis atau 

secara bersama-sama terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat 

pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi pulau Jawa tahun 

2010-2016 pada tingkat α sebesar 0,01. 

4. Hasil Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan nilai Adjusted R-square(R

2
) 0,9907, 

artinya 99,07% variasi variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel 

pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, dan pengangguran. Sedangkan sisanya 1,93% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah provinsi di pulau Jawa agar meningkatkan indeks pembangunan 

manusia (IPM). Peningkatan IPM di pulau Jawa yang semakin tinggi dapat 

memberikan kontribusi bagi penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, 

pemerintah harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan 

pada kualitas dan pelayanan dibidang kesehatan, bidang pendidikan, dan kemampuan 

daya beli masyarakat. Dengan cara seperti ini diharapkan kesejahteraan masyarakat 

akan lebih baik dan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. 

2. Selain itu diharapkan pemerintah provinsi di pulau Jawa lebih  memeratakan lapangan 

pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja sehingga masyarakat memperoleh 

pendapatan dan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang maka semakin rendah pula tingkat 

kemiskinan di pulau Jawa. 

3. Bagi pemerintah dan BI selanjutnya agar lebih dapat mengendalikan harga-harga 

dipasaran/lebih dapat mengendalikan jumlah uang beredar agar tingkat inflasi tidak 

terlalu tinggi dan masyarakat menegah kebawah tidak dirugikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan disarankan untuk 

menambahkan variabel lain dan bervariasi sehingga dapat melengkapi kajian mengenai 

kemiskinan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Affandi, Akhsyim dkk. 2017. “Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia”. 

International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 435-441. ISSN: 2146-

4138. 



8 
 

 Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Mikro. Jakar  ta: Gemapress. 

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. 

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. 

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin dan Garis 

Kemiskinan di Indonesia. Jakarta. Indonesia 

Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta. 

Indonesia. 

______________________.2015. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jakarta. Indonesia. 

______________________.2015. Inflasi dan Indeks Harga Konsumen . Jakarta. Indonesia. 

______________________.2016. Indonesia dalam Angka 2010-2016. Jakarta. Indonesia. 

______________________.2016. Tingkat Pengangguran di Indonesia. Jakarta. Indonesia   

Fikri, Sirhan. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Mahasiswa”. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 3 No.1. 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). 

Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Gujarati, Damodar. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat 

Hambarsari, Dwi Puspa dan Kunto Inggit. 2016. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 

2004-2014”. Jurnal Ekonomi Bisnis, 1(2), 257-282. 

Hartati, Evi. Ida Ayu P, dan Cherley M. 2015. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jayapura”. Jurnal 

Kajian Ekonomi dan  Pembangunan, 2(1), 61-71. 

Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi. Bogor: 

IPB Press. 

Jundi,  Musa Al. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan 

Provinsi-Provinsi di Indonesia” , Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro. 

Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi 

Keempat. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta. 

Leasiwal, Teddy Christianto. 2013. “The Analysis of Indonesia Economic Growth: A Study 

in Six Big Islands in Indonesia”. Journal of Economics, Bussines, and Accountancy. 16 

(1), 1-12.  

Napitapulu, Apriliyah S. 2007. “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara”. Medan : Skripsi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. 

Ningsih, Desrini dan Andini, Puty. 2018. “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol 2, No 1, 

April 2018.  



9 
 

Octaviani, Dian. 2001. “Inflasi, Pengganguran dan kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks 

Foster, Greer & Thorbecke”. Media Ekonomi Vol. 7 (8) April. 

Prapdopo dan Amiril Hamzah. 2018. “Determinants of Poverty in East Kalimantan Province, 

Indonesia”. International Journal of Scintific & Technology Research, 7(5), 112-115. 

Prasetyoningrum, Ari Kristin dan Sukmawati, U. Sulia. 2018. “Analisis Pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap 

Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6, No 2, 2018, 217-240. P-

ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316. 

Sedana, Yoga I Made dan  Budhi Made Kembar Sri .2019. “Socio Economic Factor 

Affecting Poverty In Bali Province, Indonesia”. Russian Journal of Agricultural and 

Socio. 6(90), 192-202.  

Sudiana, I Wayan dan I Ketut Sudiana. 2015. “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Stuktur 

Tenaga Krja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”. E-Jurnal EP Unud, 4(6), 608-620. 

Sugiartiningsih dan Khaerul Shaleh. 2017. “Inflation Influence on Poverty in Indonesia 

Period 1998-2014”. Profesionalisme Akuntansi Menuju Sustainable Business Practice. 

ISSN:2252-3936       

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D. Bandung: Alfabeta. 

Sukirno, Sadono, 2004. Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Tambunan, Tulus (2001). Perekonomian teori dan temuan Empiris. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi 

kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga 

Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh diterjemahkan 

oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta. 

Utami, Hapsari Wiji dan Masjkuri, Siti Umajah. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga. Vol: 28, No 2, June – 

November 2018 page 105-116. P-ISSN: 2338-2686. E-ISSN: 2597-4564 

Wulandari, Fransiska Hastin. 2016. “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, 

Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap emiskinan Provinsi Indonesia Tahun 2008-

2012. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Zuhdiyanti, Noor. 2017. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di 

Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir”. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi. Vol. 11, 

No. 2, Februari 2017: 27-31. 


