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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil analisis deskriptif dan analisi 

regresi. Analisis deskritif mengenai pemaparan data yang digunakan dalam penelitian 

dan melihat hubungan atar dua variable.  

4.1 Deksripsi Data Penelitian 

Penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara PDRB, Pendidikan, dan 

Pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta .Variabel yang digunakan yaitu 

variable independent yang terdiri dari produk domestik PDRB, pedidikan, 

pengangguran. Variabel dependennya adalah kemiskinan. Alat bantu yang digunakan 

dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa alat baantu Economotric E-views 

8 (eviews). 

4.2 Diskripsi Objek Data Penelitian 

4.2.1 Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan 

dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan 

ketidaksamaan derajat antara jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World 

Bank,2004). Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, anatara lain tingkat 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, 

akses terhadap barang dan jasa, lokasi , geografis , gender ,dan lokasi lingkungan. 

Kemiskinan tidak lagi dialami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga 
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kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang yang menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, 

pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan 

tersebut. Sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam 

menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut. Berikut disajikan 

data tentang kemiskinan yang terjadi menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta tahun 

2009-2015.  

TABLE 4.1 

 PERSENTASE KEMISKINAN MENURUT KABPATEN/KOTA 

DI DKI JAKARTA 2009-2015(PERSEN) 

Sumber: https://www.bps.go.id/ 

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut BPS (2008), Produk Domestik Bruto(PDRB) merupakan 

penjumlahan nilai output bersih(barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh 

   
Kabupaten/Kota Adm 

Regency/Municipality 

Persentase Penduduk Miskin/Poor People (persen) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kepulauan Seribu 12,66 13,07 11,53 11,62 11,01 11,56 11,4 

Jakarta Selatan 3,52 3,80 3,43 3,49 3,47 3,72 3,41 

Jakarta Timur 3,42 3,40 3,06 3,12 3,10 3,43 3,24 

Jakarta Pusat 3,68 3,97 3,56 3,72 3,70 4,12 4,16 

Jakarta Barat 3,44 3,82 3,44 3,47 3,46 3,72 3,64 

Jakarta Utara 5,34 5,62 5,07 5,14 5,30 6 5,91 

https://www.bps.go.id/
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kegiatan ekonomi disuatu wilayah tetentu(provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam 

satu kurun waktu tertentu( satu tahun kalender), kegiatan ekonomi yang dimaksud 

mulai kegiatan pertanian, pertambangan,industri pengolahan, sampai dengan jasa-

jasa. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan 

potensi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut ini disajikan data 

PDRB  atas harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta 2009-2015 

PDRB ATAS HARGA KONSTANT 2010 MENURUT 

KABUPATEN/KOTA DI DKI JAKARTA 2009-2015(JUTA RUPIAH) 

TABLE 4.2 
 

 

KAB/KO

TA 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

KEPULA

UAN 

SERIBU 

1.095.913 1.118.183 1.168.775 1.169.989 1.172.740 1.176.974 1.178.418 

JAKSEL 83.218.186 88.617.103 94.851.752 101.196.366 107.507.547 113.978.453 120.923.888 

JAKTIM 62.913.134 66.725.673 70.918.146 75.528.790 80.117.815 850.420.261 105.825.005 

JAKPUS 96.477.154 102.859.738 110.003.339 117.440.570 124.998.633 132.285.204 141.020.609 

JAKBAR 55.362.176 58.725.093 62.397.480 66.385.204 70.525.438 747.152.286 791.680.631 

JAKUT 69.218.053 73.383.111 78.046.749 82.763.871 87.560.331 926.397.221 978.396.481 

Sumber: https://www.bps.go.id/ 
 

4.2.3 Pendidikan ( Melek Huruf) 

Angka Melek Huruf adalah Angka melek huruf dapat menjadi indikator 

melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau 

kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk 

yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena 

https://www.bps.go.id/


 45 

dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan (BPS, 2011:88). Berikut ini 

disajikan data buta huruf menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta tahun 2009-2015 

TABLE 4.3 

ANGKA MELEK HURUF MENURUT KABUPATEN/KOTA 

DI DKI JAKARTA 2009-2015 (PERSEN) 
 

Kabupaten/ 

kota 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kepulauan 

Seribu 
100 98.96 97.09 97.69 100 100 100 

Jakarta Timur 100 95.96 97.15 98.85 98.28 99.78 99.40 

Jakarta Pusat  99.12 100 95.77 100 100 97.95 100 

Jakarta Selatan  100 100 96.77 100 97.69 100 100 

Jakarta Utara 97.3 98.62 96.54 96.6 96.80 98.67 99.49 

Jakarta Barat 100 99.07 92.43 98.18 97.78 100 100 

Sumber: https://www.bps.go.id/ 
 

4.2.4 Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

adalah jumlah penduduk yang telah masuk dalam angkata kerja tetapi tidak memiliki 

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka hanya 

menunjukan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kerja di negara yang sedang 

berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunug es. Apabila mereka tidak mempunyai 

pekerjaan maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan baik. Berikut 

ini disajikan data tentang pengangguran yang terjadi menurut kabupaten/kota DKI 

Jakarta tahun 2009-2015. 

 

 

 

https://www.bps.go.id/
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TABLE 4.4 

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT KABUPATEN/KOTA 

DI DKI JAKARTA 

TAHUN 2009-2015(PERSEN) 

Sumber: https://www.bps.go.id/ 

 

4.3 Hasil dan Analisis 

4.3.1 Pemilihan Model  

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan 

berdasarkan pertimbangan statistic. Hal ini ditunjukan untuk memperoleh dugaan 

yang efisien. 

4.3.1.1Uji F-statistik(Chow Test) 

uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan yaitu Common Effect 

atau Fixed Effect. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F statistiknya: 

1. Ho: memilih model Common Effect , jika nilai probabilitas F statistic tidak 

sigmifikan pada α 5% 

2. H1: memilih model Fixed Effect , jika nilai probabilitas F statistic signifikan 

pada α 5% 

 

KABUPATEN/KOTA  

TAHUN  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kepulauan seribu 11,6 9,9 11,4 13,97 6,03 5,42 5,51 

jakarta selatan 11,7 9,9 10,4 8,96 8,56 7,56 6,36 

jakarta timur  14,6 13 10,9 10,39 9,47 8,72 9,13 

jakarta pusat 12,4 11 11,2 10,72 8,60 7,81 6,51 

jakarta barat 9,7 9,9 10,7 9,31 8,69 9 6,31 

jakarta utara  12,4 11,2 11 10,33 9,67 8,8 7,11 

https://www.bps.go.id/
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TABLE 4.5 

UJI SIGNIFIKANSI FIXED EFFECT 
 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section and period fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 12.264143 (5,26) 0.0000 

Cross-section Chi-square 49.671139 5 0.0000 

 

Uji signifikansi ini menggunakan nilai probabilitas F statistic Jika nilai F 

statistiknya lebih kecil dari α 5% maka model yang digunakan adalah model fixed 

effect . sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari α 5% maka 

model yang digunakan common effect. 

Nilai distribusi Chi Squere dari perhitungan menggunakan Eviews8 adalah 

81.153085 dengan probabilitas 0.0000 ( kurang dari 5%), sehungga secara statistik Ho 

ditolak dan menerima H1, maka model yang tepat digunakan adalah fixed effect. 

4.3.1.2. Uji Hausman 

uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan yaitu Random Effect 

atau Fixed Effect. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F statistiknya: 

1. Ho: memilih model Random Effect , jika nilai probabilitas F statistic tidak 

sigmifikan pada α 5% 

2. H1: memilih model Fixed Effect , jika nilai probabilitas F statistic signifikan 

pada α 5% 

 

 



 48 

TABLE 4.6 

UJI SIGNIFIKANSI HAUSMANT 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: PANEL    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.935708 3 0.8168 
     
          

 

Uji signifikansi ini menggunakan nilai probabilitas F statistic Jika nilai F 

statistiknya lebih kecil dari α 5% maka model yang digunakan adalah model Random 

Effect . sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari α 5% maka 

model yang digunakan random effect. 

Nilai distribusi Chi Squere dari perhitungan menggunakan Eviews8 adalah 

0.935708 dengan probabilitas 0.8168 ( kurang dari 5%), sehungga secara statistik Ho 

ditolak dan menerima H1, maka model yang tepat digunakan adalah Random Effect, 

Setelah melakukan Uji F dan Hausman maka model estimasi yang tepat 

menggunakan Random Effect . 
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4.3.1.3. Model Estimasi Random Effect 

TABLE 4.7 

MODEL ESTIMASI RANDOM EFFECT 
 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/02/17   Time: 23:12   

Sample: 2009 2015   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 6   

Total pool (unbalanced) observations: 40  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.914692 10.88441 0.543410 0.5902 

X1? -2.37E-08 3.34E-09 -7.098965 0.0000 

X2? 0.070517 0.106428 0.662578 0.5118 

X3? -0.270218 0.083022 -3.254755 0.0025 

Random Effects (Cross)     

_KEPSERIBU—C 1.628838    

_JAKTIM—C -1.396596    

_JAKPUS—C 0.376110    

_JAKSEL—C -0.198087    

_JAKUTARA—C 0.639897    

_JAKBAR—C -1.050163    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.631903 0.7282 

Idiosyncratic random 0.996903 0.2718 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.632184     Mean dependent var 1.251047 

Adjusted R-squared 0.601533     S.D. dependent var 1.537610 

S.E. of regression 0.963556     Sum squared resid 33.42384 

F-statistic 20.62503     Durbin-Watson stat 1.618388 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.798679     Mean dependent var 5.384500 

Sum squared resid 77.15748     Durbin-Watson stat 0.701069 
     
     

Model Regresi Random Effect 

Y = 5.914692 – 2.37E-08*X1 + 0.070517*X2-0.2702180*X3 



 50 

Keterangan: 

Y=  Persentase Penduduk Miskin 

X1=Produk Domestik Bruto atas dasar harga constant 2010 yang berlaku (jutuan 

rupiah) 

X2= Angka Melek Huruf (satuan persen) 

X3= Tingkat Pengangguran Terbuka (satuan persen) 

4.3.2 Uji Hipotesis 

4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

          Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variable independent (PDRB, pendidikan, dan pengangguran) dalam  

menjelaskan variable dependent(kemiskinan) , bahwa nilai r-squere sebesar 0.632184 

atau sebesar 63% artinya variable dependent dapat dijelaskan oleh variable 

independentnya sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh variable lain 

yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.  

        Koefisien determinasi (R
2
)  digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara variabel-variabel independent (PDRB, pendidikan, dan pengangguran) 

terhadap variabel dependent (kemiskinan).  

4.3.2.2. Uji F statistik 

Uji F digunakan untuk mengatahui apakah secara bersamaan variable 

independent mempengaruhi variable dependent atau tidak. Dari table random effect 

diatas terlihat bahwa nila F hitung sebesar 20.62503 dan probabilitasnya sebesar 
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0.000000 signifikan pada α=5% sehingga secara statistic PDRB, kesehatan dan 

pengangguran secara bersamaan mempengaruhi persentase kemiskinan. 

4.3.2.3. Uji t Statistik 

4.3.2.3.1.Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan 

Dapat dilihat dari table random effect diatas bahwa koefisien PDRB sebesar – 

2.37E-08 dan probabilitas sebesar 0.0000 signifikan dalam alfa 5 %. dengan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan dan bertanda negatif 

.Sehingga secara statistik PDRB mempengaruhi kemiskinan ( H0 menerima dan 

menolak Ha). Variabel PDRB menunjukan tanda negatif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Dimana ketika PDRB naik 1 % maka 

kemiskinan akan turun 2.37E-08 %. 

 Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan teori dalam penelitian ini. Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus 

Tambunan(2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat 

kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung 

meningkatan dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin 

berangsur-angsur berkurang. 

4.3.2.3.2. Pengaruh  pendidikan  terhadap Kemiskinan 

Dapat dilihat dari table random effect diatas bahwa koefisin Angka Melek 

Huruf  sebesar 0.070517 dan  probabilitas sebesar  0.518 tidak signifikan dalam alfa 5 

%. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan yang di nilai dari angka melek 

huruf tidak mempengaruhi kemiskinan di DKI Jakarta. 
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Kemungkinan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di D.K.I 

Jakarta disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang tidak mendapatkan pekerjaan. 

Kesempatan kerja yang kecil menyebabkan meningkatnya pengangguran. Hal ini 

yang menjadi pendapatan per kapita menurun sehingga kemiskinan tetap.  

4.3.2.3.3. Pengaruh  pengangguran terhadap Kemiskinan 

Dapat dilihat dari table Random effect diatas bahwa koefisien tingkat 

pengangguran terbuka sebesar -0.2702180 dan probabilitas sebesar  0.0025 ,  

sehingga secara statistik pengangguran mempengaruhi kemiskinan (Ho ditolak dan 

Ha menerima). 

Dari hasil regresi dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

pengangguran menunjukan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan di DKI Jakarta. Dimana kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 

1 persen tidak menaikan kemiskinan tetapi dari hasil penelitian ini malah akan 

menurunkan kemiskinan sebesar 0.270 persen. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 

teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian yang menunjukan pengaruh negatif pengangguran terhadap kemiskinan 

juga dapat dilihat berdasarkan data pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota DKI 

Jakarta dari tahun 2011 – 2012 yang menunjukan angka pengangguran terbuka yang 

terus meningkat, sedangkan data kemiskinan tahun 2009 – 2015 malah mengalami 

penurunan. Selain itu, bahwa tidak semua orang menganggur itu selalu miskin. 

Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran 

terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka 
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yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa 

tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.  

Tetapi menurut Lincolin Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika 

beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang 

yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja 

di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih 

baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan 

yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka 

mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. 

4.3.3 Pembahasan dan Analisis 

Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan diatas dengan mengguakan 

uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang cocok digunakan dalam 

penelitian ini adalah mpdel estimasi Random Effect. 

 Di lihat dari hasil estimasi model Random Effect. Rata-rata tingkat 

kemiskinan pada 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta tahun 2009 - 2015 sebesar 

5.914692 persen. Di lihat dari wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 

adalah kabupaten Kepulauan Seribu dengan nilai sebesar 1.628838 persen. 

 Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan yang ada di DKI Jakarta 

adalah karena faktor rendahnya pendidikan masyarakat. Pendidikan memegang 

peranan sangat penting dalam membentuk SDM pembangunan yang berkualitas 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, upah rendah di DKI 
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Jakarta menjadi salah satu penyebab timgkat kemiskinan di DKI Jakarta tidak 

mengalami penurunan signifikan. 

4.3.3.1 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Tingkat kemiskinan. 

 Berdasarkan model estimasi Random Effect , diketahui bahwa variable produk 

domestik bruto (PDRB) menunjukan tanda negatif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Hasil tersebut sesuai dengan teori 

dalam penelitian ini. Karena menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan(2001), 

pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada 

tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada 

saat mendekati tahap akhir pembangunan pembangunan jumlah orang miskin 

berangsu-angsur berkurang.  

4.3.3.2 Analisis Pengaruh pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan model estimasi Random Effect , Dapat dilihat dari table Random 

Effect diatas bahwa koefisin Angka Melek Huruf  sebesar 0.070517  dan  probabilitas 

sebesar  0.518 tidak signifikan dalam alfa 5 %. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendidikan yang di nilai dari angka melek huruf tidak mempengaruhi kemiskinan di 

DKI Jakarta. 

Kemungkinan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di DKI 

Jakarta disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang tidak mendapatkan pekerjaan. 

Kesempatan kerja yang kecil menyebabkan meningkatnya pengangguran. Hal ini 

yang menjadi pendapatan per kapita menurun sehingga kemiskinan tetap.  
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4.3.3.3 Analisis Pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap 

Tingkat kemiskinan 

Berdasarkan model estimasi Random Effect , diketahui bahwa variable 

Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT) mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

taraf nyata lima persen terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas (p-

value) 0.0025 dan memiliki kolerasi positif terhadap kemiskinan.  Koefisien TPT 

diperoleh sebesar -0.2702180, artinya apabila tingkat pengangguran terbuka 

meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan bertambah sebesar  

0.2702180 persen. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa TPT memiliki 

kolerasi positif terhadap kemiskinan. 

Ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah pengangguran berakibatkan pada 

kenaikan tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai yang dinyatakan Lincolin 

Arsyad(1997), bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat 

pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar mayarakat, yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok 

masyarakat yang sangat miskin. 
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4.3.3.5 Analisis Intersep 

TABEL 4.8 

NILAI INTERSEP KABUPATEN/KOTA 

 

No. Kabupaten/Kota Intersep 

1 Kepulauan Seribu 7.54353 

2 Jakarta Timur 4.518096 

3 Jakarta Pusat 6.290802 

4 Jakarta Selatan 5.716605 

5 Jakarta Utara  6.554589 

6 Jakarta Barat 4.864529 
 

Pada tabel 4.8 menunjukan nilai intersep dari masing- masing kabupaten/kota 

di Provinsi DKI Jakarta. Melalui tabel ini tersebut dapat dilihat bahwa kabupaten 

dengan nilai intersep tertinggi adalah Kepulauan Seribu sebesar 7.54353 artinya 

Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 7.54353 saat variabel 

independen (X=0). Kabupaten dengan intersep terendah adalah Jakarta Timur, artinya 

Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk miskin 4.518096 saat variabel independen 

(X=0) 

 


