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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya, terutama kaya akan 

sumber daya alamnya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tapi sayangnya 

pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih belum maksimal. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang dimana permasalahan utama yang 

dihadapi sama seperti negara berkembang lainnya yaitu masalah tingginya tingkat 

pengangguran. Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian 

bertambah. Belum ada solusi yang ampuh untuk mengatasi tingginya angka 

pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup 

untuk menekan tingginya angka pengangguran di negara kita. Apabila hal tersebut 

tidak segera di atasi maka dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan berpotensi 

mengakibatkan kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang pernah bahkan sampai sekarang masih 

dialami di seluruh negara di belahan bumi manapun. Berbagai upaya telah dilakukan. 

Mulai dari lingkup daerah, regional, nasional dan internasional. Tak terkecuali 

Indonesia, kemiskinan pun masih dialami dan menimpa Indonesia. Berbagai 

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan belum mampu menghapus kemiskinan. 

Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. 

Kedua masalah ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki suatu wilayah. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu 

masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha 

pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan.  

Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap masalah-

masalah sosial di Indonesia. Sebagai contohnya rumah tangga yang miskin 

mempunyai tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang relatif minim 

dibandingkan rumah tangga yang kehidupannya tercukupi. Ketiga dimensi tersebut 

terangkum di dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Tiga dimensi penting 

dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Lanjouw, dkk menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik 

dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan 



lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi 

penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas 

pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan 

produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.  

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi 

yang sangat kuat. karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan 

cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah 

orang miskin berangsur-angsur berkurang. 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 berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk 

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

tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat 

pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat 

modal. Berdasarkan teori dampak dari pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi 

angka kemiskinan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis 

pengaruh indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 

pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

4. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh nilai IPM, LPE, dan TPT 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami 

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari 

segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang 

telah mapan.  

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebautuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang 

dipakai adalah data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan 

Kor.  

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase 

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) 

merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. 

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan 

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket 

komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, 

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, 

minyak dan lemak, dll).  



Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non 

makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di 

pedesaan. Rumus perhitungan persentsae penduduk miskin dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

𝑃𝛼 =
1

𝑛
∑ [

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧
]

𝛼
𝑞

𝑖=1

 

Dimana : 

α  =  0 

z  =  garis kemiskinan 

yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan (i = 1, 2, 3, ...., q), yi < z 

q  =  banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n  =  jumlah penduduk 

 

2.2 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut BPS, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan 

Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :  

1. Umur panjang dan hidup sehat 

2. Pengetahuan 

3. Standar hidup layak 

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan 

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM 

merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga 

digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Setiap komponen IPM distandarisasi dnegan nilai minimum dan maksimum sebelum 

digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 



Dimensi Kesehatan 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻 −  𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

Dimana : 

Ikesehatan =  indeks kesehatan 

AHH =  Angka Harapan Hidup 

AHHmin =  Angka Harapan Hidup maksimum = 20 tahun 

AHHmaks =  Angka Harapan Hidup minimum   = 85 tahun 

Dimensi Pendidikan 

𝐼𝐻𝐿𝑆 =
𝐻𝐿𝑆 −  𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 −  𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

Dimana : 

IHLS =  Indeks Harapan Lama Sekolah 

HLS =  Harapan Lama Sekolah 

HLSmin =  Harapan Lama Sekolah maksimum  = 0 tahun 

HLSmaks =  Harapan Lama Sekolah minimum    = 18 tahun 

𝐼𝑅𝐿𝑆 =
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 −  𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

Dimana : 

IRLS =  Indeks Rata-rata Lama Sekolah 

RLS =  Rata-rata Lama Sekolah 

RLSmin =  Rata-rata Lama Sekolah maksimum  = 0 tahun 

RLSmaks =  Rata-rata Lama Sekolah minimum    = 15 tahun 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐼𝐻𝐿𝑆 +  𝐼𝑅𝐿𝑆

2
 

Dimensi Pengeluaran 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛) − ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠) − ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)
 

Dimana : 

pengeluaranmin =  Rp. 1.007.436,- 

pengeluaranmaks =  Rp. 26.572.352,- 



Menghitung IPM 

𝐼𝑃𝑀 =  √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

× 100 

 

2.3 Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah situasi yang menggambarkan produk domestik 

bruto per kapita suatu negara yang mengalami peningkatan. Para ekonom 

mengungkapkan secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 

peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada 

perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan data 

produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto adalah total nilai pasar dari 

barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian 

selama kurun waktu tertentu.  

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih 

baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai 

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor 

produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. 

 

2.4 Pengertian Pengangguran 

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari 

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang 

sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Pengangguran terbuka 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 

tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang 

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 

pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap umlah angkatan kerja. 



BAB III 

METODOLOGI 

 

Analisis regresi linier berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 

memasukkan lebih dari satu variabel independen hingga p-variabel independen dimana 

banyaknya p kurang dari jumlah sampel (n), sehingga model regresi dapat ditunjukkan 

sebagai berikut : 

Yi = α + β1X1i + β2X2i + ........ + βpXpi
  
+ µi 

Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah dengan 

prosedur Least Square (kuadrat terkecil). Konsep dari metode ini adalah menduga 

koefisien regresi (βi) dengan meminimumkan kesalahan (µi). Penilaian apakah model 

regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai (memiliki error terkecil), 

dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis. 

 

3.1 Asumsi klasik 

Dalam regresi linier berganda akan dijumpai beberapa permasalahan, seperti 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, residual tidak berdistribusi normal, dan 

autokorelasi. Permasalahan tersebut adalah pelanggaran terhadap asumsi regresi 

berganda yang harus dihilangkan, apabila salah satu asumsi tidak terpenuhi maka 

dapat mengganggu model, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari 

persamaan yang terbentuk. Untuk itu dalam tulisan ini akan dilakukan uji untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan 

autokorelasi. 

Multikolinieritas adalah korelasi linier yang perfect (100 persen) atau eksak 

diantara variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika diantara variabel independen ada yang memiliki korelasi 

tinggi maka hal ini mengindikasikan adanya gejala multikolinieritas. Untuk melihat 

adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

nilai tolerance dengan rumus sebagai berikut : 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

1 − 𝑅𝑗
2 



𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
1

𝑉𝐼𝐹
 

Dimana Rj
2
 adalah koefisien determinasi dari variabel independen Xj yang 

diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Keputusan yang dibuat untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas sebagai berikut : 

 Jika nilai VIF ≤ 10 dan tolerance > 0,10 maka tidak terdapat multikolinieritas 

 Jika nilai VIF > 10 dan tolerance ≤ 0,10 maka terdapat multikolinieritas 

Metode Ordinary Least Square (OLS) baik model regresi sederhana maupun 

berganda mengasumsikan bahwa variabel gangguan (µi) mempunyai rata-rata sama 

dengan nol atau E(µi) = 0, mempunyai varian yang konstan atau Var (µi) = σ² dan 

variabel gangguan tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi 

lainnya atau Cov (µi , µj)  = 0. 

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi model OLS adalah varian bersifat 

homoskedastisitas atau Var (µi) = σ². Dalam kenyataannya seringkali varian variabel 

gangguan tidak konstan atau disebut dengan heteroskedastisitas. Cara mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan 

memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model 

yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada gambar, seperti 

mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar 

kemudian menyempit. 

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan metode korelasi rank spearman. Cara yang dilakukan 

adalah membandingkan nilai koefisien korelasi rank spearman (rs) residual dengan 

variabel independen. Rumus koefisien korelasi rank spearman sebagai berikut : 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Dimana :  

di  = perbedaaan dalam rank yang ditempatkan untuk data karakteristik yang berbeda 

dari sampel yang ke-i 

n    = jumlah sampel 



Setelah mendapatkan nilai rs maka dapat dilanjutkan dengan mencari nilai 

thitung setiap perbandingan antara nilai residual dengan variabel independen. Rumus 

thitung sebagai berikut : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟𝑠√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑠
2

 

Dimana : 

 rs =  nilai koefisien korelasi rank spearman 

 n =  jumlah sampel 

Hipotesis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 : ada heteroskedastisitas 

H1 : tidak ada heteroskedastisitas 

Kriteria untuk tidak menolak atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut : 

 Jika –ttabel > thitung atau ttabel < thitung  dan p value ≤ α maka tidak menolak H0  

 Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan p value > α maka menolak H0 

Pengujian distribusi data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam 

model regresi, residual berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Untuk mengetahui 

distribusi data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah menggunakan melihat 

gambar histogram residual dan normal p-plot. Apabila gambar histogram tersebut 

mengikuti gambar distribusi normal (berbentuk lonceng terbalik dengan simetris) dan 

normal p-plot mengikuti arah garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual 

berdistribusi normal. 

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi bahwa residual 

berdistribusi normal adalah uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Imam Ghozali (2005), bahwa 

distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Zhitung dengan Ztabel dengan kriteria sebagai 

berikut : 

 Jika Zhitung  (Kolmogorov Smirnov)  ≤  Ztabel dan  p value > α, maka residual berdistribusi normal 

 Jika Zhitung   (Kolmogorov Smirnov)  > Ztabel dan p value ≤ α maka residual tidak berdistribusi 

normal.  

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar residual variabel itu sendiri, pada 

pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji Durbin Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model 



regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Uji Durbin Watson 

merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi. Hampir semua program statistik sudah menyediakan fasilitas untuk 

menghitung nilai d (yang menggambarkan koefisien DW). Nilai d akan berada pada 

kisaran 0 hingga 4. Di bawah ini adalah tabel untuk nilai d dan keputusan yang 

didapat. 

Tabel 3.1 Hipotesis Autokorelasi 

Hipotesis nol (H0) Keputusan Prasyarat 

(1) (2) (3) 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 ≤ d < 1,10 

Tidak ada autokorelasi positif Tanpa keputusan 1,10 ≤ d < 1,54 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 2,90 ≤ d < 4,00 

Tidak ada autokorelasi negatif Tanpa keputusan 2,46 ≤ d < 2,90 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Terima  1,54 ≤ d < 2,46 

 

3.2 Uji Ketepatan Model 

Uji yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan model adalah dengan 

menggunakan uji signifikansi keseluruhan (Uji F), uji parsial (Uji t), dan melihat 

besarnya koefisien determinasi (R
2
). 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menguji rumusan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0 : βi = β2 = .... βk = 0 artinya semua variabel independen tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen 

H1 : βi ≠ β2 ≠ .... βk ≠ 0 artinya semua variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

Untuk menguji rumusan hipotesis di atas digunakan uji F dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝐹 =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

Dimana : 



R
2
  =  korelasi ganda yang telah ditemukan 

k    =  jumlah variabel independen 

n    =  jumlah sampel 

F    =  nilai Fhitung yang akan dibandingkan dengan Ftabel 

Kriteria untuk tidak menolak atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut : 

 Jika Fhitung ≤ Ftabel dan p-value > α maka tidak menolak H0  

 Jika Fhitung > Ftabel dan p-value ≤ α maka menolak H0 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi linier secara individual dan untuk 

mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Pengujian secara parsial dilakukan untuk menguji 

rumusan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : βi = 0 artinya masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

H1 : βi ≠ 0 artinya masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen 

Untuk menguji rumusan hipotesis di atas digunakan uji-t dengan rumus 

sebagai berikut :  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏𝑘 − 𝛽𝑘

𝑆𝑏𝑘
 

Dengan  

𝑆𝑏𝑘 =  
𝑆𝑦,𝑋1,…,𝑋𝑘

√(𝑋𝑘
2 − 𝑛�̅�𝑘

2)(−𝑟𝑋1,….,𝑋𝑘

2 )

 

𝑆𝑦,𝑋1,…,𝑋𝑘
=  √

∑ 𝑌2 − 𝑏0 ∑ 𝑌 − 𝑏1 ∑ 𝑋1𝑌 − … − 𝑏𝑘 ∑ 𝑋𝑘𝑌

𝑛 − (𝑘 − 1)
 

Dimana : 

Sbk  =  kesalahan baku penduga bk 

SY,X1,...,Xk  =  standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui 

rX1,...,Xk  =  koefisien Korelasi sederhana antara X1 dan X2 atau Xk 

Kriteria untuk tidak menolak atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut : 

 Jika |thitung| ≤ ttabel dan p-value > 0,05 maka tidak menolak H0  



 Jika |thitung| > ttabel dan p-value ≤ 0,05 maka menolak H0 

 

3.2 Uji Ketepatan Model 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan cara untuk mengukur ketepatan suatu 

garis regresi. Menurut Sudjana, koefisien determinasi (R
2
) adalah angka yang 

menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel independen 

terhadap variabel dependen dari model regresi tersebut. Koefisien determinasi 

diperoleh dengan rumus : 

𝑅2 = 1 −
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2
 

Dimana : 

�̂�𝑖   =   𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑌 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑖 

�̅�    =   𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑌 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai dengan 1 (0 < R

2 
< 1) dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

 Jika R
2 

semakin mendekati angka 1 maka hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen semakin erat/dekat atau dengan kata lain model 

tersebut dapat dinilai baik 

 Jika R
2 

semakin menjauhi angka 1 maka hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen semakin tidak erat/dekat atau dengan kata lain model 

tersebut dapat dinilai kurang baik. 

 

3.4 Variabel yang digunakan Dalam Analisis 

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) : tingkat kemiskinan menurut provinsi tahun 2011-2015 

2. Variabel independen (X) terdiri dari : 

a. X1  :  Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi tahun 2011-2015 

b. X2  :  Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut provinsi tahun 2011-2015 

c. X3  :  Tingkat Pengangguran Terbuka menurut provinsi tahun 2011-2015 

 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk mendapatkan model yang fit dari analisis regresi linier berganda, maka akan 

dilakukan beberapa pengujian secara statistik yang meliputi uji asumsi klasik, uji ketepatan 

model, dan koefisien determinasi.  

Tabel 4.1 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi Variabel Nilai Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Multikolinieritas 

IPM VIF = 1,085 tidak terjadi multikolinieritas 

LPE VIF = 1,033 tidak terjadi multikolinieritas 

TPT VIF = 1,120 tidak terjadi multikolinieritas 

Heterokedastisitas 

IPM thitung = -1,218 tidak terjadi heterokedastisitas 

LPE thitung = -1,335 tidak terjadi heterokedastisitas 

TPT thitung = 0,217 tidak terjadi heterokedastisitas 

Normalitas Residual sign = 0,914 distribusi normal 

Autokorelasi Residual dw = 1,788 tidak terjadi autokorelasi 

ttabel = 1,654 , α = 0,10 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua nilai memenuhi kriteria asumsi klasik 

regresi linier berganda, sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan, yaitu uji ketepatan 

model (uji F dan uji t) dan koefisien determinasi (R
2
). 

Dalam menguji ketepatan atau kebaikan model regresi berganda dalam 

memprediksi variabel dependen, beberapa ukuran dapat digunakan diantaranya uji 

signifikansi keseluruhan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R
2
). Dalam 

menguji ketepatan model regresi dengan uji signifikansi keseluruhan dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini : 

  



Tabel 4.2 Uji Ketepatan Model dan Koefisien Determinasi 

Jenis Uji Variabel Nilai Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Uji Keseluruhan (F) var. independen Fhitung = 45,511  sign = 0,000 signifikan 

Uji Parsial (t) 

Constant = 81,491 thitung = 13,712  sign = 0,000 signifikan 

IPM = -1,016 thitung = -11,279  sign = 0,000 signifikan 

LPE = -0,323 thitung = -2,219 sign = 0,028 signifikan 

TPT = 0,190 thitung = 1,095 sign = 0,275 tidak signifikan 

Koefisien Determinasi var. independen R
2
 = 0,459  KD = 45,9% kurang baik 

ttabel = 1,654 , α = 0,10 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 45,511. Dengan α = 0,10 serta 

degree of freedom 3 dan 161 maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,118. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Hal tersebut juga 

didukung oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa menolak H0 yang berarti bahwa terdapat pengaruh dari semua variabel 

independen (IPM, LPE, dan TPT) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Jika 

dilihat secara parsial maka hanya variabel TPT yang tidak signifikan terhadap variabel 

tingkat kemiskinan, yaitu nilai thitung lebih kecil dari ttabel begitu juga dengan nilai sign-nya 

yang lebih dari 0,10.  

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi masih kurang baik 

untuk digunakan dalam memprediksi model. Dari nilai koefisien determinasi dapat 

diartikan bahwa variabel independen (IPM, LPE, dan TPT) memberikan pengaruh sebesar 

45,9 persen terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. 

Berdasarkan uji parsial dan nilai koefisien determinasi di atas akan dilakukan 

pengecekan terhadap residual yang menyebabkan variabel TPT tidak signifikan dan nilai 

koefisien determinasi yang tidak cukup kuat untuk menjelaskan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan outlier dapat 

dilakukan dengan melihat jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang diperoleh dari 

model yang terbentuk, yaitu dengan menggunakan nilai residual. 

 



Tabel 4.3 Data Outlier berdasarkan Nilai Residual 

No Provinsi Tahun Nilai Residual 

(1) (2) (3) (4) 

1 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2011 12,545 

2 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2012 12,713 

3 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2013 12,316 

4 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2014 11,953 

5 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2015 11,285 

 

Tabel di atas menunjukkan nilai outllier yang sangat besar dari data olahan 

sebelumnya. Outlier tersebut diduga akan mempengaruhi analisis yang dilakukan, 

sehingga data yang mengandung outlier akan dibuang dan dilakukan analisis ulang. Dari 

tabel di atas menunjukkan bahwa provinsi DIY memiliki nilai residual yang sangat besar 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Seharusnya dengan nilai IPM, LPE, 

dan TPT yang cukup baik membuat provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan yang kecil, 

yaitu sekitar 1,875 persen sampai 3,535 persen. Namun kenyataannya sebaliknya, tingkat 

kemiskinan provinsi DIY masuk ke dalam 10 besar terbawah dari 34 provinsi di Indonesia 

dan sebagai provinsi termiskin di pulau Jawa. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan provinsi 

DIY sebesar 16,08 persen dan menurun selama 5 tahun yaitu pada tahun 2015 menjadi 

sebesar 13,16 persen. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa 

faktor tersebut adalah karakteristik dan mentalitas penduduknya.  

Tabel 4.4 Uji Asumsi Klasik Tanpa DIY 

Asumsi Variabel Nilai Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Multikolinieritas 

IPM VIF = 1,161 tidak terjadi multikolinieritas 

LPE VIF = 1,041 tidak terjadi multikolinieritas 

TPT VIF = 1,203 tidak terjadi multikolinieritas 

Heterokedastisitas 

IPM thitung = -0,409 tidak terjadi heterokedastisitas 

LPE thitung = -0,793 tidak terjadi heterokedastisitas 

TPT thitung = 0,151 tidak terjadi heterokedastisitas 



Normalitas Residual sign = 0,306 distribusi normal 

Autokorelasi Residual dw = 2,103 tidak terjadi autokorelasi 

ttabel = 1,654 , α = 0,10 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua nilai memenuhi kriteria asumsi klasik 

regresi linier berganda, sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan, yaitu uji ketepatan 

model (uji F dan uji t) dan koefisien determinasi (R
2
). 

Dalam menguji ketepatan atau kebaikan model regresi berganda dalam 

memprediksi variabel dependen, beberapa ukuran dapat digunakan diantaranya uji 

signifikansi keseluruhan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R
2
). Dalam 

menguji ketepatan model regresi dengan uji signifikansi keseluruhan dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.5 Uji Ketepatan Model dan Koefisien Determinasi Tanpa DIY 

Jenis Uji Variabel Nilai Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Uji Keseluruhan (F) var. independen Fhitung = 78,253  sign = 0,000 signifikan 

Uji Parsial (t) 

Constant = 98,110 thitung = 17,446  sign = 0,000 signifikan 

IPM = -1,309 thitung = -14,954  sign = 0,000 signifikan 

LPE = -0,229 thitung = -1,799 sign = 0,074 signifikan 

TPT = 0,549 thitung = 3,461 sign = 0,001 signifikan 

Koefisien Determinasi var. independen R
2
 = 0,601  KD = 60,1% kuat 

ttabel = 1,654 , α = 0,10 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 78,253. Dengan α = 0,10 serta 

degree of freedom 3 dan 156 maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,119. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Hal tersebut juga 

didukung oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa menolak H0 yang berarti bahwa terdapat pengaruh dari semua variabel 

independen (IPM, LPE, dan TPT) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Jika 

dilihat secara parsial maka semua variabel independen telah signifikan terhadap variabel 

tingkat kemiskinan.  



Tabel di atas juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi sudah cukup kuat 

untuk digunakan dalam memprediksi model. Dari nilai koefisien determinasi dapat 

diartikan bahwa variabel independen (IPM, LPE, dan TPT) memberikan pengaruh sebesar 

60,1 persen terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Selanjutnya model yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

TK = 98,110 – 1,309 IPM – 0,229 LPE + 0,549 TPT 

Variabel IPM dan LPE memberikan pengaruh negatif terhadap variabel tingkat 

kemiskinan, yang berarti semakin tinggi nilai IPM dan laju pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel IPM dan LPE merupakan tolak ukur 

perkembangan suatu wilayah maka sudah sepantasnya memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap tingkat kemiskinan. 

Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh positif 

terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti semakin rendah tingkat pengangguran terbuka di 

suatu daerah maka akan semakin rendah pula tingkat kemiskinannya. Dengan tingginya 

tingkat pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya 

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin menurunnya 

kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang 

mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan 

menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan 

kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang 

dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang 

menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa 

kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan 

dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan 

pemerintah menjadi tepat sasaran. 

Indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi memberikan 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh yang signifikan 

positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Ketiga variabel independen tersebut secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia.  

 

5.2 Saran 

Penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel independen (IPM, LPE, dan 

TPT) yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak variabel 

independen agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di Indonesia. 
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