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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data Penelitian 

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder pada 

bentuk data panel selama kurun waktu 8 tahun dari tahun 2010-2017. Tujuan dari 

penelitian untuk mendapati apakah variabel – variabel independent berpengaruh 

terhadap variabel dependent. 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Tabel 4.1.1 

Hasil Analisis Deskripsi 

 Kemiskinan DAU PAD PDRB Pendidikan 

 Mean  13.88753  790959.5  170589.7  21179257  99.31832 

 Median  13.58000  793905.0  137545.0  15666348  99.54000 

 Maximum  24.60000  1525152.  1513278.  1.22E+08  100.0000 

 Minimum  4.620000  238069.0  38186.00  4010718.  96.33000 

 Std. Dev.  4.509418  266403.9  153075.0  19847825  0.693885 

 Skewness  0.244939  0.158878  4.809305  2.926634 -1.583895 

 Kurtosis  2.432324  2.577448  35.61429  11.67648  5.986146 

      

 Observations  279  279  279  279  279 

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 
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Observasi sebanyak 279 pengamatan, didapatkan dari 35 sampel atau 

objek yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikalikan periode 

penelitian selama 8 tahun yaitu 2010-2017. Dalam Waktu 8 tahun, mean 

(nilai rata-rata) Variabel Kemiskinan sebesar 13.88753% dengan angka 

minimum sebesar 4.620000% dan angka maximum sebesar 24.60000% serta 

angka standart deviasinya sebesar 4.509418%. Selengkapnya untuk variabel-

variabel bebas dapat diliat di tabel 4.1. 

4.2. Hasil dan Analisis Data 

 4.2.1. Common Effect Model 

Tabel 4.2.1 

Hasil Uji Common Effect Model 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 461.7079 141.4871 3.263250 0.0012 

LOG(X1) -1.752334 0.457110 -3.833506 0.0002 

LOG(X2) -4.706425 0.478330 -9.839281 0.0000 

LOG(X3) 9.483850 0.791593 11.98071 0.0000 

LOG(X4) -106.8221 30.98364 -3.447694 0.0007 
     
     R-squared 0.426141     Mean dependent var 13.88753 

Adjusted R-squared 0.417764     S.D. dependent var 4.509418 

S.E. of regression 3.440885     Akaike info criterion 5.327093 

Sum squared resid 3244.075     Schwarz criterion 5.392169 

Log likelihood -738.1295     Hannan-Quinn criter. 5.353198 

F-statistic 50.86733     Durbin-Watson stat 0.188623 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 

Dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan maka memperoleh 

hasil 𝑅2 yang dilihat dari R-squared bernilai 0.436141,  nilai ini 

mempunyai makna bahwa variabel terikat atau X dapat menjelaskan 
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43.61% terhadap variabel bebas atau Y. Kemudian sisanya dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak terlibat di dalam model. 

 4.2.2. Fixed Effect Model 

Tabel 4.2.2 

Hasil Uji Fixed Effect Model 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 100.1011 34.43043 2.907345 0.0040 

LOG(PDRB) 1.713611 1.396973 1.226660 0.2212 

LOG(PAD) -0.580727 0.270111 -2.149958 0.0326 

LOG(DAU) -4.617304 0.519418 -8.889380 0.0000 

LOG(PENDIDIKAN) -9.876490 6.091812 -1.621273 0.1063 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.986683     Mean dependent var 13.88753 

Adjusted R-squared 0.984575     S.D. dependent var 4.509418 

S.E. of regression 0.560062     Akaike info criterion 1.807460 

Sum squared resid 75.28075     Schwarz criterion 2.315048 

Log likelihood -213.1406     Hannan-Quinn criter. 2.011077 

F-statistic 467.9585     Durbin-Watson stat 1.314611 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 

Dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan maka memperoleh 

hasil 𝑅2 yang dilihat dari R-squared bernilai 0.986683,  nilai ini 

mempunyai makna bahwa variabel terikat atau X dapat menjelaskan 

98.66% terhadap variabel bebas atau Y. Kemudian sisanya dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak terlibat di dalam model. 
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4.2.3. Random Effect Model 

Tabel 4.2.3 

Hasil Uji Random Effect Model 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 114.1351 29.99023 3.805742 0.0002 

LOG(X1) 0.686071 0.819629 0.837050 0.4033 

LOG(X2) -0.644142 0.211987 -3.038586 0.0026 

LOG(X3) -3.872461 0.439714 -8.806779 0.0000 

LOG(X4) -11.24644 6.035599 -1.863351 0.0635 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 3.246213 0.9711 

Idiosyncratic random 0.560062 0.0289 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.773174     Mean dependent var 0.846074 

Adjusted R-squared 0.769863     S.D. dependent var 1.264070 

S.E. of regression 0.606707     Sum squared resid 100.8577 

F-statistic 233.4942     Durbin-Watson stat 0.991046 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.191119     Mean dependent var 13.88753 

Sum squared resid 6733.505     Durbin-Watson stat 0.014844 
     

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 

Dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan maka memperoleh 

hasil 𝑅2 yang dilihat dari R-squared bernilai 0.773174,  nilai ini 

mempunyai makna bahwa variabel terikat atau X dapat menjelaskan 

77.31% terhadap variabel bebas atau Y. Kemudian sisanya dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak terlibat di dalam model. 
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4.3. Pemilihan pada Model Regresi 

Dalam model regresi data panel mempunyai tiga macam model, yakni 

regresi Common effek, Fixed effek dan Randorm effek. Maka perlu dilakukan uji 

pemilihan model agar dapat memproleh dugaaan yg efisien. Hasil uji pemilihan 

model sebagai berikut : 

4.3.1. Uji Chou 

Pengujian ini diolah untuk meliat model mana yang lebih baik 

antara model common effek dengan model fixed effek dengan 

menggunakan uji hipotesis yaitu: 

a. HO : memilih menggunaken estimasi model common effek 

b. HI : memilih menggunaken estimasi model fixed effek 

Untuk melakukan pengujian pemilihan estimasi common effek atau 

fixed effek dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikansi (≤ 

5%), jadi model yang dipakai adalah Fixed effect. Sedangken ketika P-

Value tidak signifikan ( ≥ 5% ), maka model yang dipakai adalah model 

common effek. 
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Tabel 4.3.1 

Hasil Uji Chou 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 297.127242 (34,240) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1049.977767 34 0.0000 

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 

Nilai distribusi Chi-Square dari hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan Eviews 0.9 adalah 1049.977767 dengan probbabilitas 0.0000 

(≤ 5%) sehingga gagal menolak HI, maka model yang dipakai adalah model 

estimasi Fixed effek. 

 4.3.2. Uji Hausman  

Pengujian Hausman diolah untuk meliat model estimasi yang 

paling baik antara model estimasi fixed effek dan random effek. Uji 

hipotesisnya sebagai berikut: 

a. HO: memilih menggunakan estimasi model random effek 

b. HI: memilih menggunakan estimasi model fixed effek 
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Untuk melakukan pengujian Hausman, maka dapat melihat dari 

nilai P-Value apabila signifikan (≤ 5%), jadi model yang dipakai adalah 

model estimasi Fixed effek. Sedangkan jika P-Value tak signifikan (≥ 5%), 

maka model yang dipakai adalah estimasi Random effek. 

Tabel 4.3.2  

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 51.541449 4 0.0000 

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 

Nilai distribusi Chi-Square dari perhitungan menggunakan Eviews 9 

adalah sebesar 51.541449 dengan probbabilitas 0.0000 (kurang dari 5%) 

sehingga gagal menolak HI, maka model yang dipakai adalah model 

estimasi Fixed effect. 
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4.4. Fixed Effect Model  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Fixed Effect 

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effek 

sebagai berikut : 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 100.1011 34.43043 2.907345 0.0040 

LOG(PDRB) 1.713611 1.396973 1.226660 0.2212 

LOG(PAD) -0.580727 0.270111 -2.149958 0.0326 

LOG(DAU) -4.617304 0.519418 -8.889380 0.0000 

LOG(PENDIDIKAN) -9.876490 6.091812 -1.621273 0.1063 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.986683  Mean dependent var 13.88753 

Adjusted R-squared 0.984575  S.D. dependent var 4.509418 

S.E. of regression 0.560062  Akaike info criterion 1.807460 

Sum squared resid 75.28075  Schwarz criterion 2.315048 

Log likelihood -213.1406  Hannan-Quinn criter. 2.011077 

F-statistic 467.9585  Durbin-Watson stat 1.314611 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 9 
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Yit = 100.1011 + 1.713611𝑖𝑡 – 0.580727𝑖𝑡 −  4.617304𝑖𝑡  –  9.876490𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Keterangan : 

Y = Kemiskinan 

ß0 = koefisien koefisien intersep 

ß1 = koefisien PDRB (X1 dalam Juta Rp) 

ß2 = koefisien PAD (X2 dalam Juta Rp) 

ß3 = koefisien DAU (X3 dalam Juta Rp) 

ß4 = koefisien Pendidikan (X4 dalam %) 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 4.5.1 Uji T 

Tabel 4.5.1 

Hasil Uji T 

Variabel Coefficient t-Statistic Prob. Keterangan 

LOG (PDRB) 1.713611 1.226660 0.2212 Tak Signifikan 

LOG (PAD) -0.580727 -2.149958 0.0326 Signifikan 

LOG (DAU) -4.617304 -8.889380 0.0000 Signifikan 

LOG (Pendidikan) -9.876490 -1.621273 0.1063 Signifikan 
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a. Pengujian terhadap Produk Regional Domestik Bruto {LOG (PDRB)} 

Uji statistik untuk variabel PDRB adalah 1.226660. Sedangkan 

probabilitasnya 0.2212 > 0.10 (α) yang berarti secara statistik PDRB tak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya nilai koefisien adalah 

sebesar 1.713611. 

b. Pengujian terhadap Pendapatan Asli Daerah {LOG (PAD)} 

Uji statistik untuk variabel PAD adalah -2.149958. sedangkan 

probabilitasnya 0.0326 < 0.05 (α) yang berarti secara statistik data 

pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya 

untuk nilai koefisien adalah sebesar -0.580727. Sehingga, apabila PAD 

meningkat 1 persen maka kemiskinan akan mengalami penurunan 

sebesar 3.26 persen. 

c. Pengujian terhadap Dana Alokasi Umum {LOG (DAU)} 

Uji statistik untuk variabel DAU adalah -8.889380. Sedangkan 

probabilitasnya 0.0000 < 0.05 (α) yang berarti secara statistik dana 

alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya untuk nilai 

koefisien adalah sebesar -4.617304. 
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d. Pengujian terhadap Pendidikan {LOG (Pendidikan)} 

Uji statistik untuk variabel Pendidikan adalah -1.621273. 

Sedangkan probabilitasnya 0.1063 > 0.11 (α) yang berarti secara 

statistik Pendidikan berpengaruh signifikan  dan negatif terhadap 

kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selanjutnya untuk nilai 

koefisien adalah sebesar -9.876490. 

4.5.2. Uji F 

Pengujian F-statistik ini digunakan untuk mengetahui signifikansi 

variabel independent secara berdampingan apakah berpengaruh terhadap 

variabel dependent. Nilai F-Statistik adalah 467.9585 dan untuk nilai 

probabilitasnya sebesar 0.00000  < 0,05 (α) yang berarti secara 

berdampingan variabel PDRB, PAD, DAU, Pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

4.5.3. Uji Determinasi 

R-square merupakan koefisien untuk menghitung seberapa transisi 

variable independent Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel dependent 

PDRB, PAD, DAU, Pendidikan. Dari hasil regresi fixed effek, nilai 

koefisien determinan atau R2 adalah 0.986683 atau 98.6683 persen. 

Artinya 98.6683 persen terdapat perubahan pada variabel Kemiskinan 

yang dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable PDRB, PAD, DAU, 

Pendidikan, dan selisih nya sebesar 1,3317 persen% dijelaskan oleh 

variable lainya. 
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4.6. Hasil Analisis Kabupaten dan Kota 

Grafik 4.6 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Catatan: Sumbu vertikal adalah tingkat kemiskinan sementara sumbu 

horisontal menunjukkan pemerintah daerah di tahun tertentu.1 = Cilacap, 2 = 

Banyuman, 3 = Purbalingga, 4 = Banjarnegara, 5 = Kebumen, 6 = Purworejo, 7 = 

Wonosobo, 8 = Magelang, 9 = Boyolali, 10 = Klaten, 11 = Sukoharjo, 12 = 

Wonogiri, 13 = Karanganyar, 14 = Sragen, 15 = Grobogan, 16 = Blora, 17 = 

Rembang, 18 = Pati, 19 = Kudus, 20 = Jepara, 21 = Demak, 22 = Semarang, 23 = 

Temanggung, 24 = Kendal, 25 = Batang, 26 = Pekalongan, 27 = Pemalang, 28 = 

Tegal, 29 = Brebes, 30 = Kota Magelang, 31 = Kota Surakarta, 32 = Kota 

Salatiga, 33 = Kota Semarang, 34 = Kota Pekalongan, 35 = Kota Tegal. Nomor 1-

29 adalah kabupaten; Nomor 30-35 adalah kota-kota. 
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Hasil tabel tingkat kemiskinan dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang paling tinggi dapat diketahui adalah kabupaten Wonosobo dan 

kabupaten Kebumen. Wonosobo yang berjarak sekitar 120 kilometer dari Ibu 

Kota Propinsi Jawa Tengah yang mana dalam satu tahunnya penduduk di wilayah 

tersebut bisa mencapai 858.273 jiwa disertai dengan adanya kesenjangan ekonomi 

dan sosial antar desa dan kota. Begitupula dengan Kabupaten yang berada di tepi 

selatan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kebumen yang dimana memiliki potensi 

ekonomi yang tinggi akan tetapi masih banyak masyarakat yang tak memiliki 

pekerjaan. Oleh sebab itu, Hal tersebut menjadi salah satu faktor masyarakat 

kebumen kebanyakan menjadi TKI dan merantau ke luar daerah. Seharusnya 

hanya dengan memaksimalkan potensi ekowisata yang ada di daerah tersebut, hal 

ini tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. 

Sedangkan terdapat Kabupaten/Kota yg memiliki tingkat kemiskinan 

paling rendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu kota Semarang, kota Salatiga dan 

kota Pekalongan. Tiga daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan terkecil 

dibanding daerah lain dikarenakan kota adalah sebagai pusat aktivitas dibanding 

dengan kabupaten. Meskipun padat jumlah penduduk di tiga wilayah tersebut 

namun di imbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga 

dapat menekan persentase tingkat kemiskinan yang rendah. 
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4.7. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan 

Hasil estimasi regresi data panel menunjukan bahwa koefisien 

PDRB sebesar 1.713611, sedangkan nilai T-Statistc nya sebesar 1 . 226660 

dan nilai probabilitasnya 0.2212 > 0.10 (α). Maka dapat diketahui bahwa 

variabel PDRB tak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien bernilai positif. Hal ini 

selaras dengan penelitian (Barika, 2013) dan (Zuhdiyati, 2017) yang 

mengindikasikan bahwa tak sesuai dengan teori ekonomi dan teori Cremin 

(2012), yang menyebutkan bahwa pendorong kekuatan dalam 

menghasilkan pendapatan merupakan bagian dari fungsi pertumbuhan 

ekonomi sendiri dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran yang sangat 

penting dalam mengurangi kemiskinan. Faktor penting kenapa PDRB tidak 

berpengaruh tersebut mengungkapkan bahwa sumber daya ekonomi yang 

belum terfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, kualitas sumber daya 

manusia yang masih rendah, tata ruang yang masih belum maksimal, serta 

kebijakan pemerintah daerah juga berpengaruh, seperti kebijakan upah 

minimum yang masih dalam kategori rendah dan kebijakan program 

pemberdayaan untuk keluarga berpenghasilan rendah yang masih minim. 

Jika faktor-faktor tersebut ditingkatkan, diharapkan nantinya dengan 

menaiknya pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dapat mengurangi 

kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. 
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2. Analisis Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan 

Hasil estimasi regresi data panel menunjukan bahwa koefisien PAD 

sebesar -0.580727, sedangkan nilai T-Statistc nya sebesar -2.149958 dan 

nilai probabilitasnya 0.0326 < 0.05 (α). Jadi dapat diketahui bahwa 

variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

Propinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien negatif. Sehingga dapat 

diartikan dengan kenaikan PAD akan menurunkan angka kemiskinan di 

Jawa Tengah. Hal ini selaras dengan penelitian (Jacline I. Sumual et all. 

2016) dan (Jolianis, 2016) yang membuktikan bahwa sesuai teori yang 

dikemukakan Rustiadi et all. (2010) dimana dengan adanya penambahan 

alokasi PAD dapat berguna sebagai sumberdaya yang sangat vital untuk 

pemerintah daerah di dalam pembangunan daerah termasuk dalam 

peningkatan income riil masyarakat melalui penambahan PAD tentunya 

dapat dipergunakan sebagai akses untuk mendukung kebijakan dan 

program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di dalam 

masyarakat. 
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3. Analisis Pengaruh DAU terhadap Kemiskinan 

Hasil estimasi regresi data panel menunjukan bahwa koefisien 

DAU sebesar -4.617304, sedangkan t-statistc nya sebesar -8.889380 dan 

nilai probabilitasnya 0.0000 < 0.05 (α). Maka dapat diketahui bahwa 

variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Propinsi 

Jawa Tengah dengan nilai koefisien negatif. Sehingga dapat diartikan 

dengan kenaikan DAU akan menurunkan angka kemiskinan di Jawa 

Tengah. Hal ini selaras dengan penelitian (Meilita L. Anwar et all. 2016) 

yang mengindikasikan bahwa dana transfer yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah diterima dengan optimal dan dipergunakan 

dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan mengurangi 

kesenjangan fiskal melalui penerapan kebijakan yang mempertimbangkan 

kebutuhan dan potensi keunggulan daerah, jadi nantinya Dana Alokasi 

Umum tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengentaskan kemiskinan. 

4. Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan 

Hasil estimasi regresi data panel menunjukan bahwa uji statistik 

untuk koefisien variabel Pendidikan sebesar -9.876490, sedangkan nilai t-

statistc nya sebesar -1.621273 dan nilai probabilitasnya 0.1063 > 0.10 (α). 

Maka dapat diketahui bahwa variabel Pendidikan tak berpengaruh 

signifikan terhadap Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dengan nilai 

koefisien negatif. Hal ini selaras dengan penelitian (Andri N. Suryandi, 
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2017) yang mengindikasikan bahwa tak sesuai dengan teori Human 

Capital yaitu dimana seseorang dapat meningkatkan penghasilanya melalui 

peningkatan pendidikan. 

Akan tetapi, Jika dilihat dengan dua sisi di alpha (α) 11% atau 0,11 

dengan nilai Probabilitasnya 0.1063 maka dapat diketahui bahwa variabel 

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal 

tersebut sesuai dengan teori Kuznet dalam Todaro (2000) yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula 

pendidikan, jadi dapat diinformasikan bahwa dengan menaiknya angka 

partisipasi sekolah akan berdampak bagi tingkat produktivitas seseorang. 

Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2015 membuat kebijakan program 

wajib belajar 12 tahun yaitu tingkat Sekolah Dasar yang pada kelompok 

umur 7-12 tahun hingga tingkat Sekolah Menengah Atas 16-18 tahun, serta 

peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang tepat di sektor 

pendidikan sangat berpengaruh yang dimana agar masyarakat lebih 

mempunyai keahlian dan mental dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehingga nantinya dapat mengurangi kemiskinan. 

 

 

 

 


