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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 

perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan 

yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan 

kesejahteraan penduduk Indonesia secara menyeluruh. Begitu juga dengan tujuan 

pembangunan ditingkat wilayah provinsi atau regional. Salah satu sasaran 

pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak 

dikurangi. M. Nasir dalam Prastyo mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan 

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. 

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara 

komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan 

secara terpadu1.     

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti luas, Chambers dalam 

Chriswardani Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 

                                                 
1Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 

Jawa Tengah”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), (Publikasi) 
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11722049.pdf. (Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 
11.30)  hlm. 1  
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intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu2: 1) kemiskinan (proper), 

2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state 

of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) 

baik secara geografis maupun sosiologis. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan 

maupun nonmakanan yang bersifat mendasar3. 

Gambar 1. 1 
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004-2013 (Persen) 

 Sumber: Data Diolah dari bps.go.id 

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga tahun 

2013 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1.1. 

Pada periode tahun 2004 sampai 2008 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 16,66 

persen pada tahun 2004 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006 

kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi menjadi 17,75 persen. Terjadi 

penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 

hingga 2008, dari 17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, 

bahkan penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97. 

                                                 
2Ibid., hlm. 35 
3BPS, Data Strategis BPS, (Jakarta: BPS), 2008. 
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Pada periode berikutnya terjadi penurunan yang berkelanjutan yaitu ditahun 2009-

2013. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 14,15 

persen dari 15,42 persen di tahun 2008, turun lagi menjadi 13,33 persen di tahun 

2010, berlanjut turun menjadi 12,36 persen di tahun 2011, kemudian 11,66 persen 

di tahun 2012 dan 11,47 persen di tahun 2013 seperti terlihat pada gambar di atas. 

 Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah 

serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk juga bagi 

pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari upaya penaggulangan 

kemiskinan di Sumatera Selatan memperlihatkan pengaruh positif yang cenderung 

menurun  meskipun pernah mengalami kenaikan dibeberapa tahun. Gambar 1.2 

menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan  

sebesar 20,92 persen dan naik menjadi 21,01 persen di tahun 2005, tetapi di tahun 

2006 kembali lagi menurun menjadi 20,99 persen, kemudian turun menjadi 19,15 

persen di tahun 2007 dan 17,73 persen di tahun 2008. Penurunan ini berlajut 

hingga pada empat tahun berikutnya. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 16,28 persen dari 17,73 persen di tahun 

2008, turun lagi menjadi 15,47 persen di tahun 2010 dan 14,14 persen di tahun 

2011, di tahun 2012 turun lagi menjadi 13,73 persen dan mengalami kenaikan 

sebesar  14,24 persen di tahun 2013. 
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Gambar 1.2 
Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2004-2013 (persen) 

 

 
Sumber: Data diolah dari bps.go.id 

 Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator bagi suatu bangsa maupun daerah meningkatnya kesejahteraan warga 

masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi dalam satu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added Value) dalam waktu satu tahun. Menurut Boediono dalam Robinson 

mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output (hasil 

produksi)per kapita dalam jangka panjang (berlanjut)4. Artinya pertumbuhan 

ekonomi tersebut haruslah berlanjut dengan persentase lebih tinggi dari persentase 

pertambahan jumlah penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

warga masyarakat dan berpotensi mengurangi kemiskinan. Walaupun 

pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurangi kemiskinan 

namun pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang tidak bisa 

disingkirkan untuk mengentaskan kemiskinan. Di banyak negara, syarat utama 

                                                 
4 Robinson Taringan, EKONOMI REGIONAL: Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), hlm. 44 

20.92
21.01

20.99

19.15
17.73

16.28 15.47
14.24 13.78 14.24

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



5 
 

bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan 

tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, 

walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan 

berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan 

pendapatan5. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi 

tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan 

tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan 

penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu 

dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor 

pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan 

pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang 

mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal6. 

 Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur 

kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (propinsi) 

menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai 

tambah) pada suatu waktu tertentu dan merupakan sebagai ukuran dari pada 

pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini PDB maupun PDRB dapat dilihat dari 

                                                 
5 Wongdesmiwati, 2009, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di 

Indonesia:AnalisisEkonometrika”,http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuh
an-ekonomi-danpengentasan- kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometrika.html. (Diakses 
tanggal 8 Oktober 2014: jam 10.00) 

6 Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008,  “Dampak Pertumbuhan Ekonomi 

TerhadapPenurunanJumlahPendudukMiskin”,http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008
_MAK3.html. (Diakses tanggal 10 Oktober 2014: jam 11.00) 
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dua sisi pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan 

komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber pendapatan dan menurut 

komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi sektoral merupakan 

penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh 

sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi 

penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Dilihat 

dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi 

rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor 

netto di suatu wilayah dan dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai 

produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di 

suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB 

melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai 

tambah (value added). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan 

dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di 

wilayah domestik7. PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang 

dapat mengindikasikan totalitas produksi barang/jasa yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah 

termasuk juga pengentasan kemiskinan. 

 Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 

pendidikan.Pendidikan secara umum adalah  segala upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat 

                                                 
7 BPS, Data Strategis BPS, (Jakarta: BPS), 2008. 
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sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan.8Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan 

keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan 

produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak 

dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga 

perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang 

bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan 

keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga 

kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang 

memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih 

baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses 

mereka untuk memperoleh pendidikan. 

 Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa 

setiap warga Negara wajib mengikuti pendidkan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7- 

15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa 

pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 

pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 

menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan 

                                                 
8 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan perilaku kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta. 

2003), hlm. 16 
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masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan 

layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD 

28 dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keterkaitan kemiskinan dan 

pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk 

berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga 

menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan 

memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya 

menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.9 

 Pembangunan bidang pendidikan di Sumatera Selatan selama ini telah 

dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan 

tujuan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan memperhatikan 

sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen 

Internasional di bidang pendidikan.10 

 Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 

pengangguran. pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian 

yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.11 Salah satu 

unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat 

pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat 

penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud jika tidak maka 

akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi 

                                                 
9 Haryanto, “Tujuan Pendidikan Nasional”, http://www.belajarpisikologi.co/tujuan-

pendidikan-nasional.html. (diakses tanggal 3 April 2015: jam 10.00) 
10 Bappeda Sumsel http;//www.bappeda.sumselprov.go.id 
11 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004) hal. 28 
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pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran 

yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya tingkat kemakmuran masyarakat 

karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam 

kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan 

sosial.12 

 Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati dalam jurnal “Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika”, 

dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga 

tahun 2004 menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.13 Sedangkan 

menurut kajian empiris Datrini (2009)14 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi memang terdapat hubugan yang negatif tetapi tidak signifikan hal ini 

dikarenakan  pertumbuhan ekonomi tidak memberikan nilai dampak yang cukup 

berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, Indonesia dapat 

menjadi contoh kasus, yaitu pola kemiskinan di Indonesia selama 16 tahun tidak 

banyak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi, sesungguhnya sulit untuk 

ditarik kesimpulan cepat mengenai relasi pertumbuhan-kemiskinan dengan basis 

                                                 
12Ibid., hlm. 31 

13 Wongdesmiwati, 2009, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di 
Indonesia:AnalisisEkonometrika”,http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuh
an-ekonomi-danpengentasan- kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometrika.html. (Diakses 
tanggal 8 Oktober 2014: jam 10.00) 

14 Dalam Nur Fitri Yanti, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Tingkat 
Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999 – 2009, Skripsi, 
(Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional, 2011), 
http://repository.upnyk.ac.id/1662/1/SKRIPSI_NURFITRI_YANTI.pdf  (Diakses tanggal 1 April 
2015: Jam 09.00), hlm. 56 

 



10 
 

data yang seketika. Pertumbuhan lebih tepat ditilik sebagai peristiwa ekonomi 

jangka panjang. Selain itu, dibutuhkan jeda masa untuk melihat dampak yang 

lebih nyata. Porsi populasi miskin yang keluar dari garis kemiskinan belum tentu 

bersifat permanen. Sedikit kejutan ekonomi saja bisa memulangkan mereka ke 

posisi awal kemiskinan. Jadi, perlu ketelitian untuk memastikan dampak nyata 

pertumbuhan pada penurunan kemiskinan. 

 Dibidang pendidikan, penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2014) 

dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di 

Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012” menyatakan bahwa pendidikan memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Herawati (2011) dalam skripsinya “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 1990-2009”  

menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

tingkat kemiskinan.15 

 Dibidang pengangguran, penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2010) 

dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-

2007)” menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap 

                                                 
15Prabowo Dwi Kristanto, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 

Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 
1997-2012”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 
2014), http://eprints.undip.ac.id/43469/1/03_KRISTANTO.pdf. (Diakses tanggal 3 April 2015: 
Jam 09.30), hlm. 57 
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tingkat kemiskinan16, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha 

(2013) dalam skripsinya “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 

Tahun 2009-2011” menyatakan bahwa Pengangguran mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.17 

 Berdasarkan latar belakang mengenai fluktuatifnya tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan dan masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendidikan, dan pengangguran terhadap 

tingkat kemiskinan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul: “Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-

2013” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”, 

Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), (Publikasi) 
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11722049.pdf. (Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 
11.30), hlm. 115  

17Okta Ryan Pranata Yudha, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 
Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-
2011”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013) 
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/RYAN.pdf. (Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 
11.00, hlm. 72 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto 

terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan? 

2). Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan? 

3).  Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadadap tingkat kemiskinan 

di provinsi Sumatera Selatan? 

4). Apakah tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto, tingkat 

pendidikan, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto, 

tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan. 

2. Kegunaan penelitian 

2. 1. Bagi penulis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.  
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b. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh 

di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. 

2. 2. Bagi akademisi 

a. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan 

pembanding bagi peneliti selanjutnya.  

b. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan tingkat 

kemiskinan provinsi di Indonesia khususnya provinsi Sumatera Selatan. 

2. 3. Bagi  praktisi 

 Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan 

persoalan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB), pendidikan, pengangguran  

dan kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada: 

1). Pengambil Kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh tingkat 

pertumbuhan ekonomi regional (PDRB), tingkat pendidikan, dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat mengambil 

kebijkan yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. 

2). Ilmu Pengetahuan 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampuh menambah 

pengetahuan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan dan makro. 
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Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian 

mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di suatu kawasan 

regional. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam laporan penelitian (Skripsi) ini merujuk pada buku pedoman 

penyusunan skripsi yang dibuat oleh fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Fatah Palembang tahun 2014. Adapun sistematika  dalam penulisan skripsi 

ini adalah  sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kontribusi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

 Menyajikan landasan teori, pendapatan regional (PDRB), pendidikan, dan 

pengangguran serta kemiskinan. Disamping itu pada bab ini juga terdapat 

penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis yang dapat diambil. 

Bab III Metode Penelitian 

 Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel 

penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis. 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, kondisi tingkat 

pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendidikan, pengangguran dan tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan, analisis data dan pembahasan. 

Bab V Penutup 

 Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran secara umum dari bab I 

sampai bab IV yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.18 Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada 

suatu daerah.19 PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui 

kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung  menggunakan harga 

pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai 

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang  berlaku 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku 

digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan 

struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun 
                                                 

18 BPS, Data Strategis BPS, (Jakarta: BPS), 2008. 
19 Bank Indonesia, Stasistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan Vol. 14 No. 02 

.2014, hlm. 133 



Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil 

penghitungan yang sama. 

 Seperti dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut :   

a). PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) 

  PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka 

waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini 

disebut juga penghitungan   melalui pendekatan nilai tambah (

added). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara 

mengurangkan biaya antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor 

tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai 
                                                 

20Ibid., hlm. 134 
21 Robinson Taringan, EKONOMOI REGIONAL: Teori Dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 

2004, hlm. 23-25 



  Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai 

tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB 

menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : 

pertanian , industri , Pertambangan, listrik dan air minum, bangunan dan 

konstruksi, perdagangan, angkutan , lembaga keuangan ; jasa-jasa.

b). PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)   

  PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor

produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka 

waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini 

diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor 

produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto. 

 



wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas.Untuk melakukan 

alokasi PDRB wilayah ini. digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produks

bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah 

produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan 

menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase 

bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor. 

 Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:   

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada sa

menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen 

PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber 

daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar 

menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga 

sebaliknya.  



dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang harus tidak 

memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh 

karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi 

atau deflator lain yang dianggap sesuai. Pada tahun 1995, BPS menggeser 

tahun dasar bagi penentuan harga konstan, yaitu dari tahun  1983 menjadi 

tahun 1993. Laju pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dari kenaikan 

nilai konstan.22 

2. Pendidikan  

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sisitem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

                                                 
22Ibid., hlm. 21 



 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.jenjang pendidikan formal: 

a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 56 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat.  

b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

                                                 
23 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan perilaku kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta. 2003), 

hlm. 16 
24Ibid., hlm. 21 



berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain. 

3. Pendidikan Informal  

  Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan yang 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama 

dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai 

dengan standar nasional pendidikan.  

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable 

development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis 

khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses 

produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap 

sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan 



1.  Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:  

a. Pengangguran Alamiah  

 Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. 

Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan 

kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen 

inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.  

b. Pengangguran Friksional  

 Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja 

untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih 

sesuai dengan keinginannya.  

c. Pengangguran Struktural  

 Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber 

utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

                                                 
25 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi. Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

2004), hlm. 28 



sehingga timbul pengangguran.  

3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari 

pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.  

d. Pengangguran Konjungtur  

  Penganguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengguran 

konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. 

Penurunan permintaaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah 

pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.  

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya:  

a. Pengangguran Terbuka  

 Pengguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan 

kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak 

tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Stsatistik 

(BPS), pengangguran terbuka adalah adalah penduduk yang telah masuk dalam 



d. Setengah Menganggur  

 Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam 

seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam 

golongan setengah menganggur. 

4. Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai 

kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau 

norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, 

kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara 

langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan 

dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi 



kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud 

sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak 

mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. 

Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau 

kalori seseorang atau keluaga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan 

dengan ukuran tersebut. Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya 

memban-dingkan saja dengan batasan yang dikehendaki. Kemiskinan absolut dapat 

diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari suatu 

orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, 

sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.  

 Kedua, pendekatan kemiskinan relatif, yaitu pendekatan yang memandang 

kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang 

berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut 
                                                 

26Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial 
dan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 165-168 

27Ibid., hlm. 169 



4) ketergantungan (dependence), dan  

5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.  

 Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan 

tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman 

tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendi

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:  

1) Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan 

prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.  

2) Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi 

pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, 

sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.  

                                                 
28Dalam Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 35 (Publikasi) 
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11722049.pdf. (Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 
11.30) 

29Ibid., hlm. 35 



pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan 

seperti deraet hitung.  

d. Resources management and the environment, adalah unsur 

mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen 

pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.  

e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. 

Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan 

terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga 

tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus. 

f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena 

masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan 

penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.  

                                                 
30Ibid., hlm. 36-38 



j. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan 

kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.  

5. Ukuran kemiskinan  

 Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada 

jumlah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 

komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan 

bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai 

kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). 

Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan 

perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis 

penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang 

memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

                                                 
31BPS, Data Strategis BPS, (Jakarta: BPS), 2008. 



c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun.  

Daerah perkotaan:  

a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras 

per orang per tahun.  

b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun.  

c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun.  

 Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan 

seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk 

dalam kategori miskin.33 

                                                 
32Dalam Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 38 (Publikasi) 
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11722049.pdf. (Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 11.30)

33Ibid., hlm. 39 



satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per 

tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, 

tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, 

semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota 

keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit 

selama tiga bulan. 

6. Hubungan PDRB dengan kemiskinan 

 Produk domestik regional bruto (PDRB) menggambarkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator 

untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan 

tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut 

menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. 

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa te

                                                 
34Ibid., hlm. 39 



manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. 

Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan 

bangsa. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya 

menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus 

pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan 

terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa 

pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan 

determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.36 

                                                 
35 Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam Adit Agus Prastyo, “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, 2010), hlm. (Publikasi) http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11722049.pdf. 
(Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 11.30) 

36 Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam Adit Agus Prastyo, “Analisis 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, 2010), hlm. 1 (Publikasi) http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/1172
(Diakses tanggal 5 Oktober 2014:  jam 11.30) 



 

B. Penelitian Terdahulu 

 Wongdesmiwati (2009)38 dalam jurnal “Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika”, menggunakan 

metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga tahun 2004. Hasil dari 

penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel 

angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk 

miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan 

tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin. Hermanto Siregar dan 

                                                 
37 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi. Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

2004), hlm. 31 
38Wongdesmiwati, 2009, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di 

Indonesia:AnalisisEkonometrika”, http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan
ekonomi-danpengentasan- kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf. (Diakses tangga
Oktober 2014: jam 10.00) 



penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.  

 Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005) dalam Agus Prastyo

junal “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Petumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium”, 

menggunakan metode Computable General Equilibrium (CGE), dan Foster

Thorbecke method. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, petumbuhan 

ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini 

adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama

                                                 
39Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008,  “Dampak Pertumbuhan Ekonomi  

TerhadapPenurunanJumlahPendudukMiskin”,http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008
_MAK3.pdf. (Diakses tanggal 10 Oktober 2014: jam 11.00) 

40Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”, 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Temuan Penelitian 

Variabel jumlah  penduduk 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin.  
Variabel pertumbuhan ekonomi dan 
variabel angka melek huruf 
berpengaruh  negatif dan signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin. 
Variabel angka harapan  hidup, 
penggunaan listrik, dan konsumsi 
makanan tidak signifikan berpengaruh  
terhadap penduduk miskin. 

Variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap jumlah penduduk miskin 
walaupun dengan pengaruh yang 
relative kecil. 

Judul/ Nama/ Tahun/ Sumber 

Pertumbuhan Ekonomi Dan 
Pengentasan Kemiskinan Di 
Indonesia: Analisis 
Ekonometrika/ Wongdesmiwati/ 
2009/ Jurnal 

Dampak Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Penurunan Jumlah 
Penduduk Miskin”,/ Hermanto 
Siregar dan Dwi Wahyuniarti/ 
2008/ Jurnal 

No 

1 

2 



Sumberdaya manusia berdampak 
langsung pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi. Investasi 
kesehatan dan investasi pendidikan 
sama-sama dapat mengurangi 
kemiskinan, namun investasi kesehatan 
memiliki persentase yang lebih besar. 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan. 
Pendidikan memiliki pengaruh yang 
negatif terhadap tingkat kemiskinan. 
Tingkat pengangguran berpengaruh 
positif terhadap tingkat kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan. 
Pendidikan memiliki pengaruh yang 
negatif terhadap tingkat kemiskinan. 
Tingkat pengangguran berpengaruh 
positif terhadap tingkat kemiskinan. 

Dampak Investasi Sumberdaya 
Manusia Terhadap Petumbuhan 
Ekonomi Dan Kemiskinan 
Di Indonesia: Pendekatan Model 
Computable General Equilibrium/ 
Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. 
Sinaga/ 2005/ Jurnal 

Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Tingkat 
Kemiskinan (studi kasus 35 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
tahun 2003-2007)/ Adit Agus 
Prastyo/ 2010/ Skripsi 

Analisis Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Upah Minimum, dan 
Tingkat Pengangguran Terhadap 
Jumlah Penduduk Miskin Di 
Kabupaten Brebes Tahun 1997-
2012/ Prabowo Dwi Kristanto/ 
2014/ Skripsi 

3 

4 

5 



Variabel pertumbuhan ekonomi 
mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Upah minimum mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan mempengaruhi 
kemiskinan. Pengangguran terbuka 
mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan mempengaruhi kemiskinan. 
Inflasi mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi, upah minimum 
dan tingkat pengangguran memiliki 
pengaruh yang besar terhadap 
kemiskinan yaitu sebesar 95,79 persen, 
namun pertumbuhan ekonomi tidak 
kuat, hal ini mencerminkan laju 
pembangunan ekonomiyang tidak 
merata sehingga berkontribusi terhadap 
kemiskinan. 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Upah Minimum, Tingkat 
Pengangguran Terbuka, Dan 
Inflasi Terhadap Kemiskinan Di 
Indonesia Tahun 2009-2011/ 
Okta Ryan Pranata Yudha/ 2013/ 
Skripsi 

Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kemiskinan di 
Kota Tasikmalaya Periode Tahun 
2001-2010/ Agi Ridzki Drajat/ 
2010/ Skripsi 

6 

7 



 PDRB adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan 

PDRB suatu provinsi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan 

jika pertumbuhan PDRB mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk 

golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari 

pertumbuhan PDRB maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari 

kemiskinan.  

 Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009) dalam jurnal 

“Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis 

Ekonometrika”, dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 

1990 hingga tahun 2004 menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

                                                 
41Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 21



Ha:  PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2015. 

2. Pengaruh pendidikan terhadapkemiskinan  

 Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan 

memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan 

keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan 

mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang 

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2014) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat 

Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 

1997-2012” menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap 



3. Pengaruh pengangguran terhadapkemiskinan 

 Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial 

kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak 

memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin 

merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya 

akan meningkatkan peluang terjebak dalam kondisi berkekurangan dan kemiskinan.

 Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2014) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan T

Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 

1997-2012” meyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di kabupaten Brebes, sama halnya dengan penelitian Prastyo 

(2010) yang juga menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh 

positif terhadap tingkat kemiskinan yang berarti kenaikan tingkat pengangguran akan 

menaikan tingkat kemiskinan. 



menyebabkan seseorang berada dalam kemiskinan. PDRB yang merupakan 

yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan, merupakan 

satu syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan PDRB suatu provinsi 

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapata

aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika pertumbuhan PDRB 

mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. 

Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan PDRB 

maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan.  

 Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan 

memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan 

keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan 

mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 



kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengahtahun 2003-2007)” menyatakan bahwa 

semua variabel independen dalammodel regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

upah minimum,pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan 

diJawa Tengah tahun 2003-2007 yakni pertumbuhan ekonomi, upahminimum, 

pendidikan dan tingkat pengangguran, serta dummy wilayahsecara bersama

mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan secara signifikan. Juga penelitian Ridzki 

(2010) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kemiskinan DiKota Tasikmalaya Periode Tahun 2001-2010” juga menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran secara bersama

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data   

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu  

data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan 

diperoleh melalui lembaga-lembga tertentu misalnya  diambil dari Badan Statistik, 

dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat  kabar dan majalah, ataupun 

publikasi lainnya.96 Data sekunder  yang digunakan adalah data tahunan dalam 

persen berupa data deret waktu (time-series data) untuk kurun waktu  tahun 2004-

2013. Secara umum data-data dalam penelitian ini  diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Sumatera Selatan provinsi Sumatera Selatan yang dipublikasikan 

dalam buku Sumsel Dalam Angka dan BPS Indonesia (bps.go.id).  Informasi lain 

bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan  buku-buku teks serta 

situs-situs web resmi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini.  

 

B. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data sangat penting digunakan dalam sebuah 

penelitian. Menurut Sugiyono97 pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai acara. Apabila dilihat dari 

                                                 
96 Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Edisi Kedua, 

(Yogyakarta: Ekosiana, 2005),  hlm. 55 
97 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 30 
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berbagai sumber, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumentasi. Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif 

maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.98 Maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) provinsi Sumatera Selatan. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional   

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.99 Variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional 

bruto (PDRB), pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel bebas 

(independent variabel) sedangkan variabel terikatnya (dependent variabel) adalah 

kemiskinan. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

 
                                                 

98 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 116 

99 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 38 
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1. Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) (��) 

 Produk domestik regional bruto adalah tingkat pendapatan masyarakat 

pada wilayah analisis (regional), pertumbuhan output atau pertambahan 

pendapatan daerah dalam kurun waktu tertentu. PDRB sebagai variabel bebas 

(independent variabel) dalam penelitian ini adalah perubahan produk domestik 

regional bruto (PDRB) dengan migas atas dasar harga konstan 2000 di provinsi 

Sumatera Selatan selama tahun 2004-2013 (dalam satuan persen). Harga konstan 

2000 adalah penetapan tahun dasar perhitungannya yaitu tahun 2000. 

2. Pendidikan (��) 

 Pendidikan secara umum adalah  segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.100 Pendidikan 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah persentase Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) antara usia 19-24 tahun di provinsi Sumatera Selatan tahu 2004-

2013 (dalam Satuan persen). 

3. Pengangguaran (��) 

 Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang 

secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.101 Pengangguran 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah persentase tingkat 

                                                 
100 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan perilaku kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta. 

2003), hlm. 16 
101 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi. Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 28 
 



48 
 

pengangguran terbuka yang ada di provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

(dalam satuan persen).  

4. Tingkat kemiskinan (Y) 

 Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Tingkat 

kemiskinan sebagai variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini 

adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskian (persentase 

penduduk miskin) di provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2004-2013 (dalam 

satuan persen).  

 

D. Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif analisis ditujukan untuk 

menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh pertumbuhan produk domestik 

rgional bruto (PDRB), pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2013. Sedangkan, 

pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Selatan yang 

dipublikasikan dalam buku “Sumsel Dalam Angka”  berbagai tahun terbitan dan 

BPS Indonesia (bps.go.id). 

 Data yang diperoleh dari BPS Sumsel adalah data tahunan dalam bentuk 

persen yang kemudian diolah menjadi data triwulan atau kuartalan dengan 

bantuan program Microsoft Exel 2007 dengan teknik interpolasi data dengan 
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menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Insukindro (1995)102sebagai 

berikut: 

Yt1 =
�

�
(Yt – 

�,�

�	
 (Yt – Yt-1) ) 

Yt2 =
�

�
(Yt – 

�,�

�	
 (Yt – Yt-1) ) 

Yt3 =
�

�
(Yt + 

�,�

�	
 (Yt – Yt-1) ) 

Yt4 =
�

�
(Yt + 

�,�

�	
 (Yt – Yt-1) ) 

Keterangan: 

Yt adalah variabel yang diinterpolasi (PDRB, Pendidikan, 

Pengangguran,   Kemiskinan)  

Yt-1 adalah variabel yang diinterpolasi periode tahun t-1  

Yt1 adalah variabel yang diintepolasi kuartalan pertama tahun t  

Yt2 adalah variabel yang diinterpolasi kuartalan kedua tahun t  

Yt3 adalah variabel yang diinterpolasi kuartalan tiga tahun t  

Yt4 adalah variabel yang diinterpolasi kuartalan empat tahun t  

 Setelah data diolah menjadi data triwulan, langkah selanjutnya adalah 

mentransformasikan data. Transformasi yang digunakan pada bentuk ini adalah 

jenis transformasi akar kuadrat (squere root) menggunakan programSPSS 16 for 

Windows dengan tujuan membuat ragam data masing-masing variabel menjadi 

homogen. 

Tujuan utama dari kebanyakan penyelidikan statistik dalam dunia 

perusahaan dan ekonomi adalah mengadakan prediksi (ramalan). Dalam ilmu 

                                                 
 102 Insukindro, Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia, 
(Yogyakarta: BPFE, 1995) 
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ekonomi misalnya persamaan yang sederhana dan luas penggunaannya untuk 

menunjukan hubungan variabel-variabel adalah persamaan regresi linear 

berganda. Pada umumnya persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

 Keterangan: 

Y   = variabel yang diramalkan (dependent variabel) 

a   = konstan (konstanta) 

b1, b2  = koefisien regresi 

X1 dan X2 = Variabel bebas (independent variabel) 

 Maka dari itu untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan PDRB, 

pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera 

Selatan dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel maka dalam 

penelitian ini digunakan pengujian terhadap koefisien determinasi dan  hepotesis 

regresi linier berganda. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung 

besarnya (persentase)  peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sedangkan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui taraf 

signifikasi. Model persamaan regresi bergnda dalam penelitian ini adalah:  

Y = a + b1X1+ b2X2+ 
��� 

Diamana:  

Y   = Variabel yang diramalkan (Tingkat Kemiskinan) 

a   = Konstan (Konstanta) 

b1, b2, b  = Koefisien Regresi 
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X1, X2,Dan X = Variabel Bebas (PDRB, Pendidikan, dan   

      Pengangguran) 

 Teori pengujian hipotesis berhubungan dengan pengembangan aturan atau 

prosedur untuk memutuskan apakah kita harus menerima atau menolak hipotesis 

nol. Ada dua pendekatan untuk menentukan aturan-aturan yang dimaksud, yaitu 

interval keyakinan (confidence intervals) dan uji signifikasi (test of significant). 

Kedua pendekatan tersebut menyatakan bahwa variabel-variabel yang sedang 

diuji mempunyai distribusi probabilitas dan pengujian hipotesis mencangkup 

pembuatan pernyataan tentang nilai-nilai parameter dari ditribusi tersebut.103 

 Dalam melakukan analisisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk 

uji yang digunakan, yang perolehan hasil analisanya diolah dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 (Statistical Product and Serve Solution) for windows. Adapun 

uji-uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Uji asumsi klasik  

 Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, 

jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non 

parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik 

parametrik.Untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut 

paling tidak harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, serta data yang 

dihasilkan harus berdistribusi normal.  

 

 

                                                 
103 Muhammad Firdaus, Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif, (jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 108 
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1). Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat dari 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Pedoman model regresi yang 

bebas multikolinieritasadalahmempunyai VIF kurang dari10 dan mempunyai nilai 

tolerance mendekati 1.(SinggihSantoso, dalam Noegroho 2002) 

2). Uji Autokorelasi 
   
 Autokorelasi merupakan gangguan pada fingsi regresi yang berupa 

korelasi di antara faktor gangguan.104UJi autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan metode Durbin Watson (DW).Untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi dapat digunakan tabel ketentuan sebagai berikut:105 

Tabel 3. 1 
Ketentuan Durbin Watson 

 
DW Kesimpulan 

Kurang dari 1,10 
1,10 dan 1,54 
1,55 dan 2,46 
2,46 dan 2,90 
Lebih dari 2,91 

Ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Tidak ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Ada autokorelasi 

 

3). Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

                                                 
104 Muhammad Firdaus, Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif, (jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 157 
105Ibid., hlm. 162 
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berlaku (Imam Ghozali, 2005). Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

dengan metode grafik. 

2. Pengujian hipotesis  

 Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol dari sampel. Adapun uji 

signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1). Koefisien Determinasi (R	)  

 Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 

digunakan koefisien determinasi (R	). Nilai koefisien determinasi merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi 

menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai 

koefisien determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 

(nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu)berarti 

variabelvariabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk 

mempredikasi variasi variabel dependen.106 

2). Uji t-Statisik (Uji Parsial)  

 Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

                                                 
106Ibid., hlm. 130 
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dependen dengan hipotesis sebagai berikut (Imam Ghozali dalam Usmaliadanti, 

2011). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.  

 Pada tingkat signifikansi 5 persen, kriteria pengujian yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya 

salah satu variabel bebas (independent) tidak mempengaruhi variabel 

terikat (dependent) secara signifikan.  

b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya 

salah satu variabel bebas (independent) mempengaruhi variabel terikat 

secara signifikan. 

3). Uji F-Statistik (Uji Simultan) 

 F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:  

a. H0: β1 = β2 =0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen  

b. Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen  

 Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel 

independen secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen.107 

                                                 
107Ibid., hlm. 148 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah provinsi Sumatera Selatan 

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai 

provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang 

awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka 

Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing 

menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari 

keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan 

pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, 

Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.108 

Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia 

Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan 

adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain 

sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa Bengamas lereng 

utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai Saling, 

sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa 

Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta penemuan di Kalianda dan 

                                                 
108Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “Sejarah Sumatera Selatan”, 

http://www.sumselprov.go.id/profil/sejarah.html. (Diakses tanggal 17 Maret 2015: jam 00.47) 
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Kedatondimana dapat ditemui tradisi yang berasal dari acheulean yang bermigrasi 

melalui sungai Mekong yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer.109 

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan 

sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini 

merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim 

terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke 

Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini 

berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi 

daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari 

negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang 

berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika 

masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota 

Kerajaan.110 

2. Keadaan geografis 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang 

mempunyai luas wilayah 91.774,99 KM2, yang terletak pada 1°-4° Lintang 

Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi 

Jambi, di sebelah Timur berdampingan dengan Provinsi Kepulauan Bangka dan 

Belitung, di sebelah Selatan bersebelahan dengan Provinsi Lampung, dan di 

sebelah Barat bertetangga dengan Provinsi Bengkulu.Provinsi Sumatera Selatan 

mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 36,9/2 – 

                                                 
109Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “Sejarah Sumatera Selatan”, 

http://www.sumselprov.go.id/profil/sejarah.html. (Diakses tanggal 17 Maret 2015: jam 00.47) 
110Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “Sejarah Sumatera Selatan”, 

http://www.sumselprov.go.id/profil/sejarah.html. (Diakses tanggal 17 Maret 2015: jam 00.47) 
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413,6/24 mm sepanjang tahun 2007. Setiap bulan hujan cenderung turun dan 

bulan Nopember merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Sumatera 

Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 23,5°C hingga 34,1° 

C dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2007 sekitar 27,5° C. Suhu 

terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu 

tertinggi/maksimum terjadi pada bulan September. 

Gambar 4. 1 
Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

 

 

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi 

mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah 

pantai timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut. Jenis tumbuhan yang berkembang berupa tumbuhan 

palmae dan kayu rawa atau bakau. Wilayah bagian barat merupakan dataran 

rendah yang luas, sedangkan wilayah pedalaman merupakan daerah bergunung 

dan berbukit.  

Secara geologi, susunan batuan dan endapan yang menyusun wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan meliputi batuan sedimen dan endapan permukaan. 



58 
 

Kondisi hidrologi menunjukkan bahwa sumber air utama berasal dari air 

permukaan dan air tanah. Adapun jenis air permukaan yang berada di Provinsi 

Sumatera Selatan adalah sungai, danau/rawa, dan tadah hujan. 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) 

Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi 

Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota 

tersebut sebagai berikut:111 

1) Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja) 

2) Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura) 

3) Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua) 

4) Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung) 

5) Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim) 

6) Kab. Lahat ( Ibukota Lahat) 

7) Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau) 

8) Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu) 

9) Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai) 

10) Kab. Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya) 

11) Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi) 

12) Kota Palembang ( Ibukota Palembang) 

13) Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam) 

                                                 
111Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “Sekilas Sumatera Selatan”, 

http://www.sumselprov.go.id/profil/sekilas.html. (Diakses tanggal 17 Maret 2015: jam 00.52) 
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14) Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau) 

15) Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih) 

16) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ( Ibukota Talang Ubi)) 

17) Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit) 

3. Pertumbuhan ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun 

tertentu112. Simon Kuznetz dalam Jhingan113 menyebutkan bahwa Pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang  dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi  kepada penduduknya 

yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian  teknologi, 

institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap  berbagai tuntutan keadaan 

yang ada.  

 Pada tingkat kawasan/ wilayah (regional), menurut Robinson114 

pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang 

terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang 

terjadi di wilayah tersebut. Pada umumnya yang termasuk dalam nilai tambah 

dalam suatu kegiatan produksi/jasa adalah berupa upah/gaji, laba, sewa tanah, 

bunga uang yang dibayarkan (berupa bagian dari biaya), penyusutan dan pajak 

                                                 
112Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan. 

edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9 
113M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2000), hlm. 57 
114 Robinson Taringan, EKONOMOI REGIONAL: Teori Dan Aplikasi, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004 
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tidak langsung (neto).115 Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan produk domestik 

regional bruto (PDRB) yang diukur dari sisi atas harga konstan. PDRB menurut 

harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari 

tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengarui oleh faktor 

harga.116 

 Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di 

Sumatera Selatan selama tahun 2004-2013berfluktuatif tetapi cenderung ke arah 

yang lebih baik (tumbuh), hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB dengan migas atas dasar harga konstan 

2000 di provinsi Sumatera Selatan, yang mana menunjukkan angka yang positif. 

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dari 

tahun ke tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115Ibid.,  hlm. 14 

116 Bank Indonesia, Stasistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan Vol. 14 No. 
02 .2014, hlm. 133 
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Tabel 4. 1 
PDRB  Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2013 

Menurut Harga Konstan 2000 (%) 
 

Tahun PDRB Dengan Migas  PDRB Tanpa Migas 
2004 4,63 6.79 
2005 4,84 6.91 
2006 5,2 7.31 
2007 5,84 8.04 
2008 5,10 6.34 
2009 4,10 5.05 
2010 5,63 6.99 
2011 6,50 8.09 
2012 6,01 7.93 
2013 5,98 6,53 

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, berbagai tahun terbit 

4. Pendidikan 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sisitem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan secara umum adalah  segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.117 

 

 

 

                                                 
117Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan perilaku kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta. 

2003), hlm. 16 
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Tabel 4. 2 
Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan  

Menurut Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2004-2013 (%) 
 

Tahun Pendidikan 
2004 11,46 
2005 11,32 
2006 10,35 
2007 12,04 
2008 12,3 
2009 11,61 
2010 12,07 
2011 12,75 
2012 13,91 
2013 14,08 

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, berbagai tahun terbit 

 Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan 

keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan 

produktivitas kerja seseorang (Rasidin K, 2004), maka indikator pendidikan yang 

dilihat dalam penelitian ini adalah penduduk usia produktif (10 tahun keatas) yang 

telah lulus pendidikan SMA keatas (lulus pendidikan menengah dan tinggi) 

termasuk didalamnya pendidikan SMA sederajat, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. 

Dimana pada tingkat pendidikan ini tingkat keahlian dan tingkat produktivitas 

lebih tinggi dibandingkan lulusan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), 

sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki 

kesejahteraannya karena pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibanding lulusan 

pendidikan dasar.  

5. Pengangguran 

 Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 
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tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.118 Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah penduduk yang 

telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang 

mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. Keadaan tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Selatan 

dapat dilihat pada tabel berikit ini: 

Tabel 4. 3 
Tinkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan  

Tahun 2004-2013 (%) 
 

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka  
2004 8,37 
2005 8,56 
2006 9,33 
2007 9,34 
2008 8,08 
2009 7,61 
2010 6,65 
2011 5,77 
2012 5,70 
2013 5,00 

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, berbagai tahun 
terbit 
 

 Pada tabel di atas tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera 

Selatan  tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan 2007 diikuti penurun setelah tahun 

berikutnya. 

6. Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai 

                                                 
118 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi. Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 28 
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kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau 

norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, 

kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural 

disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, 

peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat 

dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan 

kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam 

masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak 

dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan 

hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk 

mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.119 

 Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah 

serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk juga bagi 

pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari upaya penaggulangan 

kemiskinan di Sumatera Selatan memperlihatkan pengaruh positif yang cenderung 

menurun  meskipun pernah mengalami kenaikan dibeberapa tahun. Gambar 4.2 

menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan  

sebesar 20,92 persen dan naik menjadi 21,01 persen di tahun 2005, tetapi di tahun 

2006 kembali lagi menurun menjadi 20,99 persen, kemudian turun menjadi 19,15 

persen di tahun 2007 dan 17,73 persen di tahun 2008. Penurunan ini berlajut 

                                                 
 119Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, 
Sosial dan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 165-168 
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hingga pada empat tahun berikutnya. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di 

provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 16,28 persen dari 17,73 persen di tahun 

2008, turun lagi menjadi 15,47 persen di tahun 2010 dan 14,14 persen di tahun 

2011, di tahun 2012 turun lagi menjadi 13,73 persen dan mengalami kenaikan 

sebesar  14,24 persen di tahun 2013. 

Gambar 4. 2 
Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2004-2013 (persen) 

Sumber: Data diolah dari bps.go.id 
 

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

1. Uji asumsi klasik 

1). Uji Multikolinearitas  
 
 Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear 

atau terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas akan terjadi 

jika korelasi antar variabel bebas menunjukkan nilai yang sangat tinggi yaitu 

melebihi dari nilai angka 10. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat daritabel hasil analisis regresi berikut ini: 
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Tabel 4. 4 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 4.336 .471  9.216 .000   

PDRB -1.001 .310 -.424 -3.231 .003 .877 1.141 

PENDIDIKAN -.494 .210 -.309 -2.350 .024 .873 1.146 

PENGANGGURAN .086 .038 .279 2.267 .029 .995 1.005 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN      

 Pada tabel di atas nilai VIF tidak ada yang melebihi dari angka 10. Dengan 

demikian tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tersebut masih jauh di bawah 

10. 

2). Uji Autokorelasi  
 
 Autokorelasi merupakan gangguan pada fingsi regresi yang berupa 

korelasi di antara faktor gangguan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

problema autokorelasi.UJi autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode 

Durbin Watson (DW), bila DW berada diantara lebih dari 1tetapi kurang dari 2 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

 Untuk melihat adanya autokorelasi pada model penelitian ini dapat dilihat 

dari tabel: 
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Tabel 4. 5 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676a .458 .412 .12462 1.663 

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: KEMISKINAN  

 Padatabel di atas dapat dilihat nilai Durbin Watson sebesar 1,663. Nilai ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi karena 1< 

1,663<2. 

3). Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Gambar 4. 3 
Hasil Uji Normalitas 
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 Dari hasil perhitngan di atas, menunjukkan bahwa sebaran data berada 

pada posisi disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah kiri ke 

kanan atas; olek karena itu persyaratan normalitas terpenuhi yang berarti data 

berdistri busi secara normal. 

2. Pengujian Hipotesis 

1). Koefisien Determinasi (R	)  

 Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 

digunakan koefisien determinasi (R	). Nilai koefisien determinasi merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi 

menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai 

koefisien determinan antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 

(nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu) 

berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang 

dijelaskan untuk mempredikasi variasi variabel dependen.120 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
120 Muhammad Firdaus, Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif, (jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 130 
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Tabel 4. 6 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (��) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676a .458 .412 .12462 1.663 

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: KEMISKINAN  

 Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

pada tabel diperoleh nilai R Squeresebesar 0,458. Hal ini berarti sebesar 45,80 

persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen 

yaitu variabel PDRB, pendidikan, dan pengangguran Sedangkan sisanya sebesar 

44,20 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

2). Uji t-Statisik (uji parsial)  

 Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen dengan hipotesis sebagai berikut (Imam Ghozali dalam Usmaliadanti, 

2011). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.  

a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya 

salah satu variabel bebas (independent) tidak mempengaruhi variabel 

terikat (dependent). 

b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

salah satu variabel bebas (independent) mempengaruhi variabel 

terikat. 
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Tabel 4. 7 
Hasil Uji t-Statistik (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 4.336 .471  9.216 .000   

PDRB -1.001 .310 -.424 -3.231 .003 .877 1.141 

PENDIDIKAN -.494 .210 -.309 -2.350 .024 .873 1.146 

PENGANGGURAN .086 .038 .279 2.267 .029 .995 1.005 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN      

 Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

pada tabel diperoleh nilai t hitung variabel PDRB sebesar -3,231, variabel 

pendidikan sebesar -2,350 dan variabel pengangguran sebesar 2,267. Dengan df 

sebesar 40 pada tarap signifikan 0,05  maka didapat nilai t tabel sebesar 2,021. 

Dengan memperhatikan hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Variabel PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena t hitung 

-3,231> t tabel 2,021 

b. Variabel pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan karena t hitung 

sebesar -2,350> t tabel 2,021 

c. Varibel pengangguran berpengaruh terhadap kemisknan karena t hitung 

sebesar -2,267> t tabel 2,021 
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3). Uji F-Statistik (Uji Simultan) 

 F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:  

a. H0:= 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b. Ha: ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel 

independen secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen.121 

Tabel 4. 8 
Hasil Uji F- Statistik (Uji Simultan) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .472 3 .157 10.124 .000a 

Residual .559 36 .016   

Total 1.031 39    

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, PDRB, PENDIDIKAN  
b. Dependent Variable: KEMISKINAN   

 Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

pada tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 10,124 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000. Karena angka sig 0.000< 0,05 maka model ini sudah layak 

digunakan dalam memprediksi tingkat kemiskinan. Angka F hitung sebesar 
                                                 

121Ibid., hlm. 148 
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10,124 ternyata lebih besar dari angka F tabel 2,92 dengan α = 0,05 ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima dengan kata lain PDRB, pendidikan, dan pengangguran 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara signifikan. 

3. Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pendidikan, dan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provins Sumatera Selatan tahun 

2004-2013. Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 16 

analisis regresi  linear berganda,  maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
 
 Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari PDRB sebesar -

1.001 dengan angka sig. sebesar 0,03 (tabel 4.8) yang berarti bahwa PDRB 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera 

Selatan. Tanda negatif menunjukan arah hubungan pengaruh yang berarti secara 

negatif dan angka sig. sebesar 0,003 < 0,05 yang menunjukkan taraf signifikan 

sebuah hubungan. Secara statistik artinya yaitu bahwa kenaikan 1 persen PDRB 

akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar1, 001  persen.  

 Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi 

pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa 

pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan 

pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini 



73 
 

berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk 

miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara 

tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan 

manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa 

yang padat modal.  

 Dari hasil penelitian, penelitian ini melengkapi penelitian Wongdesmiwati 

(2009) yang menggunakan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kemiskinan, juga penelitian Prastyo (2010).Sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.  

2). Pendidikan 
 
 Dari hasil regresi diketahui bahwa pendidikan yang diukur menggunakan 

jumlah lulusan SMA keatas di Sumatera Selatan memberikan pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan dengan 

koefisien regresi sebesar-0.494 (tabel 4.8). Angka sig. pada tabel sebesar 0,024 

lebih kecil dari tarap signifikan yang digunakan yakni sebesar 0,05  yang berarti 

terjadi hubungan yang signifikan. Kenaikan pendidikan sebesar 1 persen akan 

menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,494persen.  

 Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan 

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan 
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dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan 

meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan 

tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan 

bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor 

informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja 

akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil 

mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang 

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Rasidin K 

dan Bonar M, 2004). Hasil penelitian ini melengkapi penelitian Hermanto Siregar 

dan Dwi Wahyuniarti (2008), dimana menggunakan jumlah lulusan SMP, jumlah 

lulusan SMA dan jumlah lulusan diploma sebagai ukuran pendidikan. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), yang menggunakan angka 

melek huruf sebagai ukuran pendidikan serta penelitian Rasidin K. Sitepu dan 

Bonar M. Sinaga (2005) yang menunjukkan investasi pendidikan mampu 

menurunkan kemiskinan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.  

3). Tingkat Pengangguran  

 Dari hasil regresi ditemukan bahwa tingkat pengangguran memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 
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Sumatera Selatandengan kata lain hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinanyang sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang diajukan.Hal ini dapat dilihat dari nilai kofisien sebesar 

0,086 serta nilai sig. sebesar 0,029 lebih kecil dari tarap signifikan yang 

digunakan yakni sebesar 0,05. Kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1 persen 

akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,086persen. Semakin tinggi 

tingkat pengangguran akan memicu peningkatan tingkat kemiskinan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan 

bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan 

masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai juga 

mendukung penelitian Prastyo (2010) yang menyatakan bahwa tingkat 

pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. 

 Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai 

masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan 

menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 

Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial 

selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan 

masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin 

turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan 

meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki 

pendapatan. 
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4). Pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan 

 Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

pada tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 10,124 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000. Karena angka sig 0.000< 0,05 maka model ini sudah layak 

digunakan dalam memprediksi tingkat kemiskinan. Angka F hitung sebesar 

10,124 ternyata lebih besar dari angka F tabel 2,92 dengan α = 0,05 ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima dengan kata lain PDRB, pendidikan, dan pengangguran 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara signifikan. 

 Pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan juga pengangguran harus menjadi 

perhatian yang serius bagi pengambil kebijakan khususnya dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. Distribusi yang adil dan merata dari hasil 

pertumbuhan PDRB akan berdampak pada terciptanya pembangunan sarana dan 

prasarana yang merata pada setiap lapisan masyarakat dan berpotensi mengurangi 

angka kemiskinan. Juga pedidikan yang berkualitas yang berorientasi sebagai 

pemenuh lapangan pekerjaan yang akan datang akan berdampak pada 

pengurangan angka kemiskinan. Demikian juga dengan pengangguran, 

pengangguran harus menjadi hal yang utama yang haru diperhatikan. Keadaan 

menganggur akan menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat sebagai akibat  

dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan akan berdampak pada tingkat 

kesejahteraan yang berujung pada masalah-masalah sosial lainnya dari 

kemiskinan. 
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 Penelitian ini melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2010) 

dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yangMempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengahtahun 2003-

2007)” yang menyatakan bahwa  semua variabel independen dalammodel regresi 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum,pendidikan dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diJawa Tengah tahun 2003-2007 yakni 

pertumbuhan ekonomi, upahminimum, pendidikan dan tingkat pengangguran, 

serta dummy wilayahsecara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat 

kemiskinan secara signifikan. Juga penelitian Ridzki (2010) dalam skripsinya 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan DiKota 

Tasikmalaya Periode Tahun 2001-2010” yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasar analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji koefisien determinasi (R2) pengaruh pertumbuhan PDRB,pendidikan 

dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2004-2013 menunjukkan bahwa besarnya nilai R2sebesar 0,458. 

Nilai ini berarti 45,80 persen variasi variabel dependen tingkat kemiskinan 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dipilih dalam 

penelitian ini yakni PDRB atas dasar harga konstan dengan migas (indikator 

pertumbuhan ekonomi), tingkat pendidikan menurut angka partisipasi sekolah, 

dan tingkat pengangguran menurut tingkat pengangguran terbuka di provinsi 

Sumatera Selatan. Sedangkan sebesar 44,20 persen sisanya dijelaskan oleh 

banyak sekali faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.  

2. Uji t-statistik menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan, tingkat pendidikan yang juga berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan yang berarti kenaikan dari kedua variabel terebut dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan. Berbeda dengan variabel pengangguran yang 

berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang berarti bahwa kenaikan 

pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan. 
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3. Uji F-statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model 

regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan dan tingkat pengangguran 

terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2013 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan.  

4. Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan PDRB, pendidikan dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi SumateraSelatan tahun 

2004-2013 dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95 persen (α = 

0,05), menurut statistik secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka 

dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :  

1. Dari hasil penelitian, didapat bahwa sebesar 45,80 persen tingkat kemiskinan 

dipengarui oleh faktor pertumbuhan PDRB, Tingkat pendidikan, dan tingkat 

pengangguran sedangan sebesar 44,20 persennya lagi dipengaruhi oleh banyak 

sekali faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan.Oleh karena itu 

untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah yang sama diharapkan 

dan disarankan mampuh mengungkap, menambah dan melengkapi apa saja 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan khususnya di 

provinsi Sumatera Selatan.  

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, maka 

dari itu pemerataan pendapatan baik secara nasional maupun regional 
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hendaknya merata menyebar kesetiap golongan penduduk miskin yang ada di 

kota maupun dengan yang ada di desa. Diharapkan ke depan dapat 

dilaksanakan pembangun yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta 

pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat, serta 

dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah 

dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki.  

3. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. 

Kebijakan kuliah geratis di perguruan tinggi hendaknya segera terlaksana bagi 

mereka-mereka yang berprestasi namun tergolong dalam keluarga miskin. 

Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan 

fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah 

tetapi merata ke seluruh daerah lainnya.  

4. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus 

dturunkan, penurunan tingkat pengangguran akan terlaksana jika lapangan 

pekerjaan tersedia. Diskriminasi instansi perusahaan/ pemerintahan dalam 

merekrut pegawai atau karyawan hendaknya dihilangkan, perekrutan yang 

benar-benar berdasarkan atas kemammpuan bukan atas dasar kekerabatan, ras, 

suku, agama dan lainnya. Penyediaan lapangan pekerjaan yang berbasis dengan 

potensi-potensi yang masing-masing dimiliki wilayah harus ditingkatkan 
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Lampiran 1. Data Penelitian 
 

Data Sebelum Diolah (%) 
 
TAHUN PDRB PENDIDIKAN PENGANGGURAN KEMISKINAN  

2004 4.63 11.46 8.37 20.92 
2005 4.84 11.32 8.56 21.01 
2006 5.20 10.35 9.33 20.99 
2007 5.84 12.04 9.34 19.15 
2008 5.10 12.30 8.08 17.73 
2009 4.10 11.61 7.61 16.28 
2010 5.63 12.07 6.65 15.47 
2011 6.50 12.75 5.77 14.24 
2012 6.01 13.91 5.70 13.78 
2013 5.98 14.08 5.00 14.24 

Sumber: Sumsel Dalam Angka, berbagai tahun terbit dan bps.go.id 
 

Data Hasil Interpolasi (%) 
 

TAHUN  PDRB PENDIDIKAN  PENGANGGURAN KEMISKINAN  
2004.1 1.06 2.73 2.15 5.28 
2004.2 1.12 2.82 2.11 5.24 
2004.3 1.18 2.90 2.07 5.21 
2004.4 1.24 2.99 2.02 5.17 
2005.1 1.19 2.70 2.12 5.24 
2005.2 1.20 2.83 2.13 5.24 
2005.3 1.21 2.82 2.14 5.25 
2005.4 1.22 2.81 2.15 5.26 
2006.1 1.26 2.67 2.26 5.24 
2006.2 1.28 2.61 2.30 5.23 
2006.3 1.31 2.55 2.35 5.22 
2006.4 1.33 2.49 2.40 5.21 
2007.1 1.40 2.85 2.33 4.96 
2007.2 1.44 2.95 2.33 4.84 
2007.3 1.48 3.06 2.33 4.73 
2007.4 1.52 3.16 2.33 4.61 
2008.1 1.34 3.05 2.13 4.56 
2008.2 1.29 3.96 2.05 4.47 
2008.3 1.25 3.08 1.98 4.38 
2008.4 1.20 3.09 1.90 4.29 
2009.1 1.11 2.96 1.94 4.20 
2009.2 1.05 2.92 1.91 4.11 
2009.3 0.99 2.88 1.88 4.02 
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2009.4 0.93 2.83 1.85 3.93 
2010.1 1.26 2.97 1.75 3.94 
2010.2 1.35 3.00 1.69 3.89 
2010.3 1.45 3.03 1.63 3.84 
2010.4 1.55 3.06 1.57 3.79 
2011.1 1.54 3.12 1.52 3.67 
2011.2 1.59 3.16 1.47 3.59 
2011.3 1.65 3.20 1.41 3.52 
2011.4 1.70 3.25 1.36 3.44 
2012.1 1.54 3.36 1.43 3.48 
2012.2 1.51 3.44 1.42 3.45 
2012.3 1.48 3.51 1.42 3.43 
2012.4 1.45 3.58 1.41 3.40 
2013.1 1.49 3.50 1.31 3.51 
2013.2 1.49 3.51 1.27 3.54 
2013.3 1.49 3.52 1.22 3.57 
2013.4 1.49 1.76 1.18 3.60 

Sumber: Data diolah 
 

Data Hasil Transformasi (%) 
 

TAHUN  PDRB PENDIDIKAN PENGANGGURAN KEMISKINAN  
2004.1 1,23 1,8 1,63 2,40 
2004.2 1,27 1,82 1,62 2,40 
2004.3 1,30 1,84 1,60 2,39 
2004.4 1,32 1,87 1,59 2,38 
2005.1 1,30 1,79 1,62 2,4 
2005.2 1,30 1,82 1,62 2,40 
2005.3 1,31 1,82 1,62 2,40 
2005.4 1,31 1,82 1,63 2,40 
2006.1 1,33 1,76 1,66 2,40 
2006.2 1,33 1,75 1,67 2,39 
2006.3 1,35 1,73 1,69 2,39 
2006.4 1,35 1,83 1,70 2,39 
2007.1 1,38 1,86 1,68 2,34 
2007.2 1,39 1,89 1,69 2,31 
2007.3 1,41 1,91 4,78 2,29 
2007.4 1,42 1,88 1,69 2,26 
2008.1 1,36 2,11 1,62 2,25 
2008.2 1,34 1,89 1,60 2,23 
2008.3 1,32 1,89 1,57 2,21 
2008.4 1,30 1,86 1,55 2,19 



85 
 

2009.1 1,27 1,85 1,56 2,17 
2009.2 1,24 1,84 1,55 2,15 
2009.3 1,22 1,82 1,54 2,13 
2009.4 1,2 1,86 1,53 2,10 
2010.1 1,33 1,87 1,50 2,11 
2010.2 1,36 1,88 1,48 2,10 
2010.3 1,40 1,89 1,46 2,08 
2010.4 1,43 1,90 1,44 2,07 
2011.1 1,43 1,91 1,42 2,04 
2011.2 1,45 1,92 1,40 2,02 
2011.3 1,47 1,94 1,38 2,00 
2011.4 1,48 1,96 1,36 1,98 
2012.1 1,43 1,98 1,39 1,99 
2012.2 1,42 2,00 1,39 1,99 
2012.3 1,41 2,02 1,39 1,98 
2012.4 1,40 2,00 1,38 197 
2013.1 1,41 2,00 1,35 2,00 
2013.2 1,41 2,00 1,33 2,01 
2013.3 1,40 2,00 1,31 2,02 
2013.4 1,40 1,50 1,30 2,02 

Sumber: Data diolah 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Data Dengan SPSS. 16 
 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KEMISKINAN 2.1939 .16257 40 

PDRB 1.3545 .06880 40 

PENDIDIKAN 1.8727 .10167 40 

PENGANGGURAN 1.6075 .52916 40 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676a .458 .412 .12462 1.663 

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: KEMISKINAN  

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .472 3 .157 10.124 .000a 

Residual .559 36 .016   

Total 1.031 39    

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, PDRB, PENDIDIKAN  

b. Dependent Variable: KEMISKINAN   
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 4.336 .471  9.216 .000   

PDRB -1.001 .310 -.424 -3.231 .003 .877 1.141 

PENDIDIKAN -.494 .210 -.309 -2.350 .024 .873 1.146 

PENGANGGURAN .086 .038 .279 2.267 .029 .995 1.005 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN      

 

 


