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PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, UPAH 

MINIMUM REGIONAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TAHUN 2017-2019 
 

Abstrak 

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang 

lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang 

mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya 

berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Maka dengan hal itu Penelitian ini ingin 

mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Upah Minimum Regional 

Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2017-2019 dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan 

Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, 

parsial variabel Upah Minimum Regional secara signifikan berpengaruh terhadap 

kemiskian di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Variabel Indeks Pembangunan 

Manusia, Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan mampu Maka dengan 

adanya hal itu diperlukan peningkatan produktiviras sumber daya manusia agar lebih 

berkualitas dan pemerintah juga semakin memperluas lapangan usaha agar 

pengangguran tidak meningkat dan menyebabkan tinggginya kemiskinan. 

 

Kata Kunci: UMR, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, TPT, data panel, 

Random Effect Model 
 

Abstract 

 

The success of national development is not only seen from the high rate of economic 

growth, but the most important thing is the success of human development. Human 

development is defined as a process for expanding more choices to the population 

through empowerment efforts that prioritize improving basic human abilities so that 

they can fully participate in all fields of development. So with this, this study wants to 

know the Effect of Economic Growth, Unemployment, Regional Minimum Wage and 

Human Development Index on Poverty in Central Kalimantan Province in 2017-2019 

by using panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach. The 

results of this study indicate that partially, the Regional Minimum Wage variable has a 

significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, while the Human 

Development Index, Economic Growth and Open Unemployment variables have no 

significant effect on poverty in Central Kalimantan Province. Suggestions that can be 

given in this study are that the government is expected to be able to. So with this, it is 

necessary to increase the productivity of human resources so that they are of higher 

quality and the government is also expanding the business field so that unemployment 

does not increase and causes high poverty. 

 

Keywords: UMR, poverty, economic growth, HDI, TPT, panel data, Random Effect 

Model 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses menuju arah yang lebih baik dan terus menerus 

untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat indonesia yang berkeadilan, 

berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara tuanya dengan usia kemanusiaan 

itu sendiri dan implikasi permaslahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek 

kehidupan manusia bagi mereka yang masuk dalam komunitas miskin, Kemiskinan 

merupakan masalah serius yang dihadapi seseorang dalam kehidupan, masalah 

kemiskinan juga persoalan komplek yang masih sulit terpecahkan hampir disetiap 

daerah di Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat 

pengangguran terbuka, pertumbuhah ekonomi, dan upah minimum regional (Suripto & 

Subayil, 2020). 

Dalam pembangunan ekonomi ada saat - saat kegagalan pemerintah membangun 

ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabakan 

oleh gagalnya pemerintahan dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan 

ini mengatur sistem pembagian upah padahal upah sendiri sumber penghasilan tetap 

demi kesejahteraan, namun jika upah turun maka kesejahteraan juga ikut turun yang 

pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu 

daerah membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari – hari. Masalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengangguran seseorang 

tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun dan membuka 

peluang terjebak dalam situasi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator 

yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada 

solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan 

yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan 

terpadu. Langkah dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai 

cara dan strategi. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan 

stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif dan bantuan sosial. Bantuan 

secara tidak langsung dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 

 

2. METODE  

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang mana merupakan 
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gabungan dari time series dan cross section. Data pengamatan ini diambil dari 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan tengah periode tahun 2017 sampai 2019. Sumber 

data daam penelitian ini ialah data sekunder baik berupa kualiatatif mauapun data 

kuantitif. Data ini akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum 

regional dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi kalimantan 

tengah tahun 2017-2019 digunakan Analisis Regresi Data Panel dengan model 

ekonometrika sebagai berikut : 

    i  =  0 +  1   i  +  2   i  +  3  i  +  4      i  + si  (1) 

Dimana : 

   i  = Poverty (%) 
   i  = Tingkat pengangguran terbuka (%) 

   i  = Indeks pembangunan manusia (%) 

  i  = Pertumbuhan ekonomi (%) 

   i  = Upah Minimum Rakyat (Rupiah) 

 0 = Konstanta 

 0 … .  4 = Koefisien reegresi variabel independen 

s = Error term 

i = Observasi i 

  = Tahun ke   
 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least 

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

dilihat pada tabel 1. 

Table 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section/Time Series 
 

Variabel Koefisien 

Regresi 

 

 PLS FEM REM 

C 57.23269 44.36525 44.43900 

TPT 0.009830 -0.042344 -0.039844 

IPM -0.002592 -0.035747 -0.035533 

PE -0.99310 -0.195655 -0.196531 

LOG(UMR) -3.483673 -2.597951 -2.603357 

Effects Specification 

 2 0.090381 0.987400 0.562832 

Adj.  2 -0.007956 0.978475 0.515571 
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F-statistik 0.919098 110.6356 11.90894 

Prob F-statistik 0.463173 0.00000 0.000003 
 

Untuk menentukan model estimasi terbaik dari hasil estimasi PLS, FEM, dan 

REM digunakan Uji chow dan uji hausman. Apabila pada uji cho 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 digunakan untuk memilih model estimasi terbaik antara model CEM 

dengan Model FEM dengan ketentuan apabila Prob. F statistik <  , maka model yang 

terpilih adalah FEM dan apabila Prob F statistik >  , maka model yang terpilih adalah 

FEM. 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 
 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 131.434310 (13,24) 0.0000 

Cross-section Chi-square 179.732750 13 0.0000 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa nilai Prob. F statistik adalah 0,0000 <   

(0,05), maka  0 tidak ditolak. Sehingga model terpilih adalah FEM. 

Uji hausman digunakan untuk memilih estimasi terbaik antara model FEM 

dengan model REM. Ketentuannya yaitu apabila nilai Cross Section Chi.Square <  , 

maka model terplilih adalah FEM. Sebaliknya, apabila nilai Cross Section Chi.Square 

>  , maka model terpilih adalah REM. 

Berdasarkan tabel 4-9 terlihat bahwa nilai Cross Section Chi.Square adalah 

0,9955 >   (0,05), maka  0 tidak ditolak. Kesimpulannya yaitu model terpilih adalah 

REM. 

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman maka model terpilih adalah 

menggunakan estimasi REM. Berikut Hasil Dari uji pemilihan model di muka, terpilih 

model REM, yang hasil estimasi lengkapnya terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. REM Efek dan Konstanta Cross Section 

No Kabupaten/Kota Efek Konstanta 

1 Kotawaringin Barat -0.907006 34.53199 

2 Kotawaringin Timur 1.261582 45.700582 

3 Kapuas 0.588018 45.027018 

4 Barito Selatan -0.344283 44.43900 

5 Barito Utara 0.443726 44.882726 

6 Sukamara -2.054518 42.384482 
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7 Lamandau -1.829282 42.609718 

8 Seruyan 1.774211 46.213211 

9 Katingan 0.388288 44.827288 

10 Pulang Pisau -0.226545 44.212455 

11 Gunung Mas 0.169336 44.608336 

12 Barito Timur 1.271150 45.71015 

13 Marung Raya 0.991113 45.430113 

14 Palangka Raya -1.525788 42.913212 

 
Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa konstanta pada masing-masin 

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai konstanta tertinggi 

yaitu Kabupaten Seruyan sebesar 46.213211. Sedangkan tingkat kemiskinan yang 

terendah yaitu berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nilai konstanta sebesar 

34.53199. 

Uji signifikansi simultam (Uji F) dilakukan untuk mengetahui variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secraa bersama-sama (simultan). 

Hipotesis dalam Uji F yaitu  0 : eksis. Model yang diapaki tidak eksis dan    : model 

yang dipakai  0 ditolak apabila nilai p(p-value) probabilitas F- statistik <  ,dan  0 

diterima apabila nilai p(p-value) probabilitas F-statistik >  . Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa nilai p(p-value) Probabilitas F-statistik adalah 0,0000 <   (0,05), 

artinya model yang dipakai eksis. Kesimpulannya yaitu tingkat pengangguran 

terbuka, indeks pembangunana manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum 

regional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Koefisien Determinasi ( 2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan Random Effect Model 

(REM) menunjukkan bahwa ( 2) = 0,5628. Variasi variabel kemiskinan dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel tingkat pengangguran, Indeks pembangunan manusia, 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional sebesar 56,28% yang terjadi di 

Kalimantan Tengah, sisanya 43,72% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

Uji t-Stastistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen sceraa parsial (individu). Hipotesis dalam uji t-Statistik 

yaitu  0 : variabel independen ke I tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen dan    : variabel independen ke I memiliki pengaruh signifikansi 

terhadap variabel dependen.  0 ditolak apabila nilai signifikansi t- Statistik <  , dan 
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 0 diterima apabila nilai signifikansi t-Statistik >  .  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2019 dapat disimpulakan 

sebagai berikut, Berdasarkan pengujian pemilihan model terbaik dengan menggunakan 

uji chow dan uji hausman model terpilih adalah Random Effect Model (REM), 

Berdasarkan uji kebaikan model (Uji F) pada pendekatan model terpilih Random Effect 

terbukti bahwa model eksis yang artinya Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Upah 

Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimanatan Tengah. Nilai Koefisien 

Determinasi ( 2) menunjukkan bahwa ( 2) = 0,5628. Variasi variabel kemiskinan 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel tingkat pengangguran, Indeks pembangunan 

manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional sebesar 56,28% yang 

terjadi di Kalimantan Tengah, sisanya 43,72% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan uji validasi pengaruh (Uji t) dapat 

diketahui bahwa secara parsial variabel Upah Minimum Regional secara signifikan 

berpengaruh terhadap kemiskian di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Variabel 

Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat pengangguran 

terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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