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ABTRAKSI 

Persoalan Kemiskinan yang terjadi dalam suatu Negara latar belakang 

Jakarta perlu dilihat sebagai masalah serius, karena saat ini kemiskinan membuat 

banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutihan 

hidupnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisa apakah variable independen 

yang terdiri PDRB, Pendidikan, dan  Pengangguran memilik pengaruh terhadap 

tingkat Kemiskinan di Jakarta tahun 2009-2015. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel periode 2009-

2015 yang diperoleh dari publikasi badan pusat statistik Indonesia. Sedangkan 

analisis data dalam penelitian ininmenggunakan Uji F-statistik(Chow Test), Uji 

Haustman, kemudian menggunakan analisis regresi model Random Effect. Hasil 

dari uji data didapatkan bahwa variable PDRB berpengaruh negatif dan  

signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dansignifikan 

terhadap kemiskinan. 
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A.Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah dinegara manapun. Dihampir semua negara berkembang, 

standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika 

dibandingkan dengan standar hidup orang-orang negara kaya, atau dengan 

golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut 

terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah 

atau kemiskinan(Todaro,2004) 

Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju 

penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah 

penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau 

instrument pembangunan. Hal ini berarti salah satu titik berat atau sektor 

andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah 

penduduk miskin. ( Panjtar Simatupang dan Saktyanu K, 2003). Apabila 

negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan 

dengan diikuti penurunan angka kemiskinan, maka bisa dikatakan berhasil 

dalam membangun negara secara sejahtera.  

Permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang sampai saat ini 

belum bisa diatasi terutama di negeri kita indonesia ada beberapa faktor 

terjadinya kemiskinan dinegera kita yang sering diabaikan , seperti: kurangnya 

pemupukan skill atau keterampilan sumber daya manusianya yang membuat 

seseorang atau individu tidak bisa bersaing di dunia kerja yang akan berimbas 

meningkatnya pengangguran lalu ketidak sanggupan dalam mengelola sumber 

daya alam yang tersedia yang membuat menyempitnya lapangan kerja , 

diambil alihnya pengelolaan oleh negara asing , dan sebagainya. Serta sistem 

pemerintahan yang kurang serius dalam menanggapi kemiskinan, contohnya : 

mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang membuat rakyat kecil tidak 

bisa menikmatinya. 



Menurut BPS, Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta pada bulan 

September 2014 menempati peringkat 31 di Indonesia dengan persentase 

sebesar 412,79 ribu orang (4,09 persen). Dibandingkan dengan Maret 2014 

(393,98 ribu orang atau 3,92 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 

sebesar 18,81 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan 

September 2013 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 371,70 ribu orang 

(3,72 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 41,09 ribu atau meningkat 

0,37 poin. Dari data tersebut membuat penulis meneliti tingkat kemiskinan di 

DKI Jakarta karena peningkatan penduduk miskin belum bisa diatasi ibukota 

Indonesia. Rakyat yang merasa kurang dari kehidupan sehari-harinya tetap 

bersi keras mengadu nasib di jalanan ibu kota yang terkenal lebih keras dari 

pada di daerah-daerah. Cara pandang masyarakat Indonesia yang beranggapan 

jika bekerja di Ibu kota akan cepat menjadi seseorang yang berhasil tetapi 

kenyataannya tidak yang di karenakan banyaknya pesaing dari berbagai 

daerah bahkan pekerja asing dimana bekerja di Jakarta dibilang cukup 

kompleks sehingga menarik untuk diteliti. 

B.Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti lainnya, yang mana berbagai penelitian ini mendasari 

pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumya antara lain: 

Ravi Dwi (2010) meneliti tentang pengaruh pdrb, pendidikan dan 

pengangguran terhadap kemiskinan dijawa tengah tahun 2005-2008 .Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunak metode 

data panel.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB tidak diikuti 

diikuti oleh penerunan kemiskinan karena PDRB mempunyai pengaruh negative 

dan tidak signifikan , kenaikan pendidikan diikuti oleh penurunan kemiskinan 

karena pendidikan mempunyau pengaruh negative dan signifikan , kenaikan 



pengangguran  diikuti oleh penurunan kemiskinan karena pengangguran 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.     

Moh. Affandi Darussalam (2013) meneliti tentang pengaruh jumlah penduduk, 

indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita dan pengangguran terhadap 

tingkat  kemiskinan(studi kasus pada 30 provinsi di Indonesia) . Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunak metode 

data panel.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kenaikan jumlah penduduk 

tidak diikuti diikuti oleh penerunan kemiskinan karena jumlah penduduk 

mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan , kenaikan ipm  diikuti oleh 

penurunan kemiskinan karena ipm  mempunyau pengaruh negative dan signifikan 

, kenaikan prbpk  diikuti oleh kenaikan kemiskinan karena pengangguran 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan , kenaikan penganguran terbuka 

diikuti oleh kenaikan kemiskinan karena pengangguran terbukamempunyai 

pengaruh positif dan signifikan . 

 Kuncoro (2006) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. 

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi 

kriteria keluarga dalam lima tahapan; keluarga prasejahterag(KPS), keluarga 

sejahatera I (KS-I), kelurga sejahtera II(KS-II), keluarga sejahteraIII (KS-III) dan 

keluarga kesejahtera III plus (KS-III plus). Keluarga Sejahtera I adalah kelompok 

orang yang termasuk dalam klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ( 

basic needas). Klasifikasi Keluarga Sejahtera II yaitu kemampuan kelompok 

orang dalam memenuhi kebutuhan psikologi (psycological needs) dan klasifikasi 

Keluarga Sejahtera III adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi 

kebutuhan pengembangan ( develomental needs). 

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Mudrajad Kuncor (1997) 

secara sederhana dan yang umum digunakan dapat digunakan menjadi tiga, yaitu : 

 



1. Kemiskinan Absolut  

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan 

kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan 

tingkat pendapat minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik 

terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin 

kelangsungan hidup. 

2. Kemiskinan  Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi  masih  jauh  lebih  rendah  dibandingkan 

dengan  keadaan  masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis 

kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat 

berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu 

ada. 

3. Kemiskina Kultural 

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau 

sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau 

dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu 

pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. 

Sharp,et.al (dikutip dari kuncoro, 1997) penyebab kemiskinan ada tiga 

macam , yaitu: 

1. Secara misikro, kemiskinan muncul karena adayanya kedtidaksamaan 

pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan yang yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki 

sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas seumberdaya 

manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah . 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya 



pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya dskriminasi atau 

karena keturunan. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.  

Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank dunia didasarkan pada 

ukuran pendapatan(ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari 

besarnya minimum makanan dan bukan makanan. Sesorang yang memiliki 

pendapatan kurang $1 per hari masuk pada kategori miskin (criswardani,2005) 

dalam Aggraini,2012). Dengan menggunakan pendekatan ini kemiskinan 

dipandang ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makan yang diuykur dari sisi pengeluaran dengan 

menggunakan metode hitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua 

komponen yaitu Garis Kemiskinan Mkanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan 

Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perhari 

dan komiditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komiditi( padi, 

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

buahan,minyak dan lemak). sedangkan Garis Kemiskinan Bukan makanan adalah 

kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan , sandang , dan kesehtan. 

Berikut adalah formulasi untuk menghitung garis kemiskinan(GK) adalah: 

GK= GKM+GKBM 

Dimana: 

GK     = Garis Kemiskinan 

GKM  = Garis Kemiskinan makanan 

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan makanan. 

 



Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras per 

kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik 

minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Lincolin Arsyad,2004) .  

1) Tingkat Konsumsi Beras 

Sajogyo(1997) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita 

sebagai indicator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan 

konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bias digolongkan 

miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per 

tahun. 

Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indicator kemiskinan menjadi 3 

kelompok:                     

Indikator Kemiskinan 

 Perdesaan Perkotaan 

Melarat 180 kg 270 kg 

Sangat Miskin 240 kg 360 kg 

Miskin 320 kg 480 kg 

       

Namun sejak tahun 1979 garis Meralat dihalangkan dan kemudian 

ditambah   dengan garis Nyaris Miskin, yaitu dengan 480 kg di desa 720 

kg di perkotaan ( Sajogyo,1997) 

2) Tingkat Pendapatan 

Menurut  BPS (1989) di daerah perkotaan pendaptan yang 

dibutuhkanuntuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp 4.522,00 

per kapita pada tahun 1976, sedang pada tahun 1993 adalah Rp 27.905,00. 

Di daerah perdesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhu 

kebutuhn tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan yakni 

sekitar Rp 2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp 18.244 pada tahun 1993. Hal 



ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara 

keduanya. Pendudk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan relatif 

sangat beragam dibandingkan dengan daerah perdesaan sehingga 

mempengaruhi pula pola pengeluaran. Batas garis kemiskinan antara 

daerah perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin, dan jumlah 

penduduk miskin di Indonesia pada kurun waktu 1976-1993. 

3) Indikator Kesejahteraan Rakayat 

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen 

tingkat kesejahteraan yag lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN 

(1961) yang berjudul International Definitin and Measuremen of Levels of 

Living: An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu 

kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, rekreasi dan kebebasan. 

C.Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. 

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis, penelitian ini 

menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan Software Eviews 

8. 

Model regresi data panel adalah model regresi yang menghubungkan data 

time series dan data cross section. Dengan evaluasi regresinya meliputi kebaikan 

garis regresi, uji kelayakan model (uji F), dan uji signifikasi variabel independen 

(uji t). Dengan variabel dependennya yaitu belanja daerah di Provinsi Banten, 

dan variabel independennya yaitu PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di DKI 

jakarta . 

Evaluasi kebaikan garis regresi yang dilihat dari r-square akan 

menunjukkan seberapa besar (dalam bentuk prosentase) variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Evaluasi kelayakan model akan menunjukkan 

apakah model tersebut signifikan dan layak. Sedangkan uji signifikansi variabel 

independen akan menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 



independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Adapun model regresinya ditulis sebagai berikut : 

Yit = β0i+ X
1it +β

2
X

2it  + β
3
X

3it +eit 

 Dimana : 

   Y = Kemiskinan(dalam persen) 

   X1it = Produk Domestik Bruto(dalam jutaan rupiah) 

   X2it = Pendidikan(dalam persen) 

   X3it = Pengangguran(dalam persen) 

β0 = Konstanta  

β1,β2,β3=  Koefisien variabel independent 

Adapun tiga model pendekatan atau langkah-langkah dalam melakukan 

regresi adalah sebagai berikut : 

Metode common effect 

Common effect merupakan metode yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data time series 

dan cross section dengan metode ordinary least squares (ols).dalam pendekatan ini 

tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.  Model persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut:  

Yit = β0 + β
1 
x

1it +β
2 x2it  + β

3 x3it +eit   

Metode Fixed Effect 

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

ruang dan antar waktu. Dalam estimasi model Fixed Effect dapat dilakukan 

dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. 

Model estimasi ini sering disebut dengan Least Squares Dummy Variables 

(LSDV) dan ketika terdapat heteroskedastisitas menggunakan fixed effect dengan 

cross section weight.  Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  



Yit = β0i + X
1it +β

2 X2it  + β
3 X3it +1D1+2D2+3D3++4D4+5D5+eit  

Metode random effect  

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dengan mengasumsikan setiap 

kecamatan mempunyai perbedaan intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa 

intersep adalah variabel random. Model random effect ditulis dalam model regresi 

linier sebagai berikut: 

Yit = β
0i + β

1 
X

1it +β
2 X2it  + β

3 X3it +eit  

Dimana dalam hal ini β0 tidak tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random 

sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  

β
0i

 = β0+µi, Dimana : i = 1,.....n  

Β0 adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukan rata-rata intersep 

populasi dan µi adalah variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan 

adanya perbedaan perilaku kecamatan secara individu. Variabel gangguan µi 

mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

E (µi) = 0 dan var (µi ) =σ µ
 2 

 

Sehingga E (β 0) = β 0 dan var (β
0i

) = σ µ
 2 

Substitusi persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut:  

Yit = β0+ µi + β
1 
x

1it +β
2 x2it  + β

3 x3it +eit  

             = β0+ β
1
x

1it +β
2 x2it  + β

3 x3it (eit+ µi) 

             = β0+ β
1 

x
1it +β

2 x2it  + β
3 x3it + υit 

Dimana υit= eit+ µi 



D.Hasil dan Analisis 

Dari hasil estimasi didapatkan hasil 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. Dari hasil estimasi juga 

didapatkan hasil Probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000. Sehingga Probabilitas 

(F-statistik) lebih kecil dari alfa (0.000000 < 5%), maka model signifikan dan 

menolak H0 sehingga secara statistic PDRB, kesehatan dan pengangguran secara 

bersamaan mempengaruhi persentase kemiskinan. Sedangkan untuk pengujian 

signifikansi variabel independen (uji t) didapatkan probabilitas X1 lebih besar 

0.0000 < 0.05) maka variabel X1  signifikan dan PDRB berpengaruh terhadap Y . 

Besar Probabilitas  variabel X2  yaitu 0.518 > 0,05 tidak signifikan sehingga 

variabel X2 (Pendidikan) tidak berpengaruh terhadap Y (Kemiskinan). Besar 

Probabilitas variabel X3  yaitu sebesar  0.0025 , sehingga probabilitas variabel X3 

lebih kecil dari alfa (0.0025 < 0.05) maka variabel X3 signifikan 5% dan variabel 

X3 (Pengangguran) berpengaruh terhadap Y (Kemiskinan). 

E.Kesimpulan dan Saran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variable PDRB, 

Pendidikan (buta huruf) dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota DKI Jakarta tahun 2009 - 2015. Berdasarkan hasil analisi data 

yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) PDRB, Pendidikan, Pengangguran 

terhadap kemiskinan tahun 2009-2015 menunjukan bahwa besarnya nilai 

R
2 

cukup tinggi yaitu 0.632184. Nilai ini bahwa model yang dibentuk 

cukup baik dimana 63 persen variable dependen dapat dijelaskan dengan 

baik oleh variable independen . sedangkan 37 persen sisanya dijelaskan 

oleh fator-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 



2. Variabel PDRB mempunyai berpengaruh negatif signifikan mempengaruhi 

kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori PDRB berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan Dimana probabilitas 0.000 < dari alpha 5% 

3. Variabel Pendidikan(melek huruf) mempunyai pengaruh positif dan tidak 

signifikan mempengaruhi kemiskinan. Dimana probabilitas 0.518 > dari 

alpha 5%. 

4.  Variabel pengangguran (tingkat pengangguran terbuka) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana 

memiliki nilai koefisien sebesar 0.0025 yang artinya, apabila 

pengangguran meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikan sebesar 

0.0025 persen. 

5.2 Implikasi 

 Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik 

implikasi dari penelitian bahwa : 

1. PDRB memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap 

kemiskinan, sehingga pemerintah DKI jakarta meningkatkan produksi 

dan mengurangi konsumsi pemerintah yang tidak ada kaitannya 

dengan peningkatan PDRB di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. 

2. Pendidikan(angka melek huruf) memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan, sehingga diharapkan pemerintah DKI Jakarta untuk 

meningkatkan kualitas sarana fisik, meningkatkan kualitas guru, dan 

menurunkan biya pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu 



bisa menikmati pendidikan . yang akan berdampak penurunan tingkat 

kemiskinan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta. 

3. Pengganguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, tetapi dari hasil ini diharapkan pemerintah mendirikan 

pusat-pusat latihan kerja dan memperluas lapangan kerja dengan cara 

mendirikan industri-industri baru agar masalah pengangguran dapat 

teratasi. 
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