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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN  

4.1 Deskripsi Data Penelitian  

Penelitian ini digunakan dengan tujuan mengetahui dan mempelajari 

analisis dampak dari pengaruh ketimpangan dan faktor yang ada didalamnya 

dengan variabel independen terkait yaitu indeks gini dengan satuan persen. Dalam 

variabel independen terkait didalamnya terdapat data sekunder yaituIndeks 

Pembangunan Manusia (IPM), PDRB (ADHK) dalam Triliun rupiah, Penerimaan 

anggaran Daerah (PAD) dalam Milyar Rupiah dan Jumlah Penduduk dalam satuan 

Juta Jiwa Penduduk. Penelitian yang dilakukan ini terdapat 29 kabupaten yang 

berada di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2017. Analisis dan dalam 

olah data penelitian ini menggunakan aplikasi bantuan yaitu E-views 9. Dalam 

penggunaan model regresi menggunakan olah data panel. Penentuan hasil dalam 

model regresi yang digunakan ini menggunakan uji dan syarat yang berlaku dalam 

ketentuan untuk penggunaan model yang baik dan menghasilkan penjelasan dari 

masalah yang akan dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Analisis Deskripsi Statistik Masing- masing variabel 

 IGR PDRB IPM PAD JP 

 Mean  0.32  20.6104  67.50  203.350  1.047308 

 Median  0.33  16.2821  67.44  172.946  0.942330 

 Maximum  0.41  95.1038  75.56  445.815  1.796004 

 Minimum  0.19  8.3735  58.64  54.886  0.592481 

 Std. Dev.  0.04  15.5669  3.478  113.517  0.296429 
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         Sumber : Data diolah dengan menggunakan Ms. Excel 

Dari hasil Data diatas dapat dijelaskan bahwa data deskriptif statistik yang 

telah diketahui bahwa terdapat rata-rata variabel dependen dan variabel independen 

yaitu dari Indeks Gini Ratio sebesar 0,32 dan rata- rata variabel Independen dari 

PDRB sebesar  20.6104 triliun Rupiah. Rata-rata untuk variabel Independen dari 

IPM sebesar 67,509. Rata-rata untuk variabel Independen PAD sebesar  203.350 

Milyar Rupiah, Dan Rata-rata Variabel dari Jumlah Penduduk sebesar 1.047308 

Juta Jiwa Penduduk. 

Dalam penentuan nilai tengah untuk variabel Dependen Indeks Gini Ratio 

sendiri yakni sebesar 0.33 Sedangkan untuk melihat nilai tengah variabel 

independent yaitu dari variabel PDRB sebesar 16.2821 triliun Rupiah. Nilai Tengah 

untuk variabel Independen dari IPM sebesar  67.44. Median yang dihasilkan dari 

variabel Independen PAD sebesar  172.946 Milyar Rupiah, Dan Nilai Tengah untuk 

Variabel dari Jumlah Penduduk sebesar 0.942330 Juta Jiwa Penduduk. 

Dilihat dari data diatas dalam menentukan nilai minimum termasuk variabel 

dependen dan independen yang telah diketahui bahwa terdapat nilai minimum 

variabel Dependent Indeks Gini Ratio sendiri yakni sebesar 0.19. Serta hasil hasil 

nilai minimal dari VariabelPDRB sebesar  8.3735triliun Rupiah. Hasil Nilai 

Minimal untuk variabel Independen dari IPM sebesar 58.64. Sedangkan 

perolehannilai minimal untuk variabel Independen PAD sebesar 54.886 Milyar 

Rupiah, Dan Angka Minimal yang terdapat dalam Variabel Jumlah Penduduk 

sebesar 0.592481 Juta Jiwa Penduduk. 
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Perolehan hasil dari data diatas diketahui bahwa terdapat nilai maksimum 

untuk variabel dependen Indeks Gini Ratio sebesar 0.41 Sedangkan untuk 

perolehan nilai maksimum variabel independent dari Variabel PDRB sebesar 

95.1038triliun Rupiah. Hasil Nilai Maximum untuk variabel Independen dari IPM 

sebesar 75.56. Sedangkan perolehan nilai maximum untuk variabel Independen 

PAD sebesar 445.815 Milyar Rupiah, Dan perolehan Angka Maksimal yang 

terdapat dalam Variabel Jumlah Penduduk sebesar 1.796004 Juta Jiwa Penduduk. 

4.2 Pemilihan Model         

4.2.1 Uji Chow Test 

Uji Chow bertujuan untuk pemilihan model yang akan digunakan 

hasilnya yang terbaik diantara commond effect model dengan fixed effect 

model yang berdasarkan hipotesis diantaranya sebagai berikut : 

Ho : Pemilihan penggunaan model estimasi yang tepat yaitu Commond 

Effect. 

Ha : Pemilihan penggunaan model estimasi yang tepat yaitu Fixed Effect. 

 

 

 

 

Tabel 4.2.1 

Hasil Regresi Uji Chow Test 
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Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 4.797717 (28,199) 0.0000 

Cross-section Chi-square 119.676359 28 0.0000 

    

Sumber : Data Diolah dengan menggunakan Eviews 9 

Berdasarkan hasil uji chow diatas bahwa terdapat angka probabilitas 

Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 yang memiliki nilai arti bahwa 

hasilاpاvalueاlebihاkecilاdaripadaاαا%5اmakaاdapatاditarikاkesimpulanاdariا

hasil uji chow bahwa menolak Ho. Langkah hasil yang lebih baik yaitu 

dengan menggunakan model Fixed Effect. 

4.2.2 Uji Hausman Test  

Uji Hausman Test dalam penggunaanya digunakan dalam 

menentukan dan memilih model yang paling baik diantara random effect 

model dan fixed effect model dengan hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Pemilihan penggunaan yang tepat dengan model estimasi random effect. 

Ha : Pemilihan penggunaan yang tepat dengan model estimasi fixed effect. 

Tabel 4.2.2 

Hasil Regresi Uji Hausman Test 
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Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: HAUSMAN   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 28.496786 4 0.0000 

     
     

 

 Berdasarkan hasil regresi tabel diatas dengan bantuan eviews 9 sehingga 

bisa diperoleh hasil nilai dari probabilitas = 0.0000, yang berarti nilai probabilitas 

ituاsebesarا>ا0.0000اαا.%5ا=اMakaاkesimpulanاdariاuji hausman yaitu menolak Ho 

dan Menerima Ha maka pemilihan yang tepat dengan penggunaan model regresi 

yang digunakan yaitu model estimasi fixed effect. 

4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Dalam meregresi untuk olah data Panel menggunakan 3 model estimasi 

yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Berikut disajikan hasil dari 

olah data regresi dari ketiga model estimasi tersebut dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

4.3.1 Hasil Regresi Penggunaan Model Common Effect. 

Tabel 4.3.1 
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Hasil Commond Effect 

 

Dependent Variable: GINI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/13/19   Time: 19:24   

Sample: 2010 2017   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 29   

Total panel (balanced) observations: 232  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.161884 0.062249 2.600583 0.0099 

PDRB -9.64E-05 0.000186 -0.519614 0.6038 

IPM 0.002656 0.000892 2.976310 0.0032 

PAD 8.25E-05 2.70E-05 3.050859 0.0026 

JP -0.030693 0.010353 -2.964604 0.0034 

     
     R-squared 0.195393     Mean dependent var 0.323836 

Adjusted R-squared 0.181215     S.D. dependent var 0.040242 

S.E. of regression 0.036414     Akaike info criterion -3.766428 

Sum squared resid 0.300992     Schwarz criterion -3.692145 

Log likelihood 441.9056     Hannan-Quinn criter. -3.736470 

F-statistic 13.78130     Durbin-Watson stat 1.018951 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Sumber: Data Diolah menggunakan Eviews 9 

 Dalam hasil olah data regresi dalam model common effect dalam tabel 4.2 

diatas dijelaskan bahwa variabel IPM di daerah provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2010-2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Gini Ratio di 

Kabupaten Jawa Tengah.  Selanjutnya untuk variabel PDRB di daerah provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2010-2017 tidak berpengaruh signifikan dan Negative 

terhadap Indeks Gini Ratio di Kabupaten Jawa Tengah. selain itu terdapat variabel 

Jumlah penduduk yang Negative dan signifikan terhadap Indeks Gini Ratio di 

Kabupaten Jawa Tengah dan ada variabel pendapatan asli daerah dan variabel 
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Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki hasil positive dan signifikan terhadap 

Indeks Gini Ratio di Kabupaten Jawa Tengah. 

4.3.2 Hasil Regresi Penggunaan Model Fixed Effect. 

Tabel 4.3.2 

Hasil Fixed Effect 

Dependent Variable: GINI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/09/19   Time: 23:06   

Sample: 2010 2017   

Included observations: 8   

Cross-sections included: 29   

Total panel (balanced) observations: 232  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.874133 0.229319 -3.811866 0.0002 

PDRB 0.000872 0.001786 0.488124 0.6260 

IPM -0.012897 0.003212 -4.015393 0.0001 

PAD -0.000141 4.54E-05 -3.104038 0.0022 

JP 0.322776 0.238621 1.352674 0.1777 

Fixed Effects (Cross) 

BOYOLALI--C 0.010971    

BREBES—C -0.235788    

CILACAP—C -0.226657    

DEMAK—C -0.010078    

GROBOGAN--C -0.074765    

JEPARA—C -0.090777    

KARANGANYAR--C 0.021803    

KEBUMEN--C -0.038583    

KENDAL—C 0.012487    

KLATEN—C -0.097295    

KUDUS—C -0.028684    

MAGELANG--C -0.031951    

PATI—C -0.006390    

PEKALONGAN--C 0.085934    

PEMALANG--C -0.041742    

PURBALINGGA--C 0.051848    

PURWOREJO--C 0.113457    

REMBANG--C 0.146096    
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SEMARANG--C -0.035659    

SRAGEN—C 0.038077    

SUKOHARJO--C 0.007523    

TEGAL—C -0.108917    

TEMANGGUNG--C 0.120175    

WONOGIRI--C 0.049658    

WONOSOBO--C 0.139592    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.519653     Mean dependent var 0.323836 

Adjusted R-squared 0.442412     S.D. dependent var 0.040242 

S.E. of regression 0.030049     Akaike info criterion -4.040895 

Sum squared resid 0.179691     Schwarz criterion -3.550626 

Log likelihood 501.7438     Hannan-Quinn criter. -3.843175 

F-statistic 6.727630     Durbin-Watson stat 1.582015 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Data Diolah menggunakan Eviews 9 

Yitا=اβ0 +اβ1 X1itا+اβ2 X2itا+اβ3 X3itا+اβ4 X4it + e 

 Gini Ratio = -0.874133 (%) + PDRB 0.000872 (Triliun) – IPM 0.012897 – 

PAD 0.0000000000001.41 (Milyar) + Jumlah Penduduk 0.322776 (Juta Jiwa)  + e 

 Dalam Penjelasan Tabel 4.3.2hasil regresi oleh Fixed Effect diatas bahwa  

angka hasil koefisien dalam regresi adalah sebesar -0.874133 yang memperlihatkan 

bahwa arti dalam variabel independen yaitu PDRB, Jumlah Penduduk  memiliki 

pengaruh yang Tidak Signifikan sedangkan untuk variabel IPM dan PAD memiliki 

pengaruh yang signifikan dan bisa menunujukkan kenaikan serta terdapat pengaruh 

dalam ketimpangan pendapatan untuk suatu daerah. Dalam kaitanya dengan 

variabel individu yaitu sebagai berikut :  
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a. Olah hasil data regresi menunjukkan bahwa dalam variabel PDRB terdapat 

angka koefisien sebesar 0.000872 persen. yang memiliki arti berpengaruh Positif 

dan Tidak Signifikan dengan kaitanya terhadap dampak dari ketimpangan 

pendapatan antar kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika variabel 

PDRB meningkat sebanyak 1 Triliyun maka hal tersebut akan menaikkan 

ketimpangan pendapatan sebanyak 0.000872. 

b. Olah hasil data regresi menunjukkan bahwa Variabel IPM memiliki nilai 

koefisien yaitu -0.012897 yang memiliki arti berpengaruh negative dengan 

kaitanya terhadap dampak dari ketimpangan pendapatan antar kabupaten dalam 

Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika nilai variabel IPM meningkatsebesar 1 maka 

hal tersebut akan menurunkan kesenjangan pendapatan sebanyak 0.012897. 

c. Olah Hasil data regresi dalam variabel independen yaitu PAD yang memiliki 

hasil koefisien sebesar -0.000141. Yang artinya memiliki pengaruhnegative dan 

memiliki hubungan yang signifikan sehingga bisa diartikan bahwa variabel PAD 

ini berpengaruh Negative dalam kaitanya dengan ketimpangan pendapatan 

daerah antar kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah. Maka kesimpulanya jika 

Nilai IPM naik sebesar 1 Milyar  maka akan menyebabkan Penurunan 

ketimpangan pendapatan daerah antar kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah 

sebanyak 0.000141. 

d. Olah hasil data regresi dalam variabel independen yaitu Jumlah Penduduk yang 

memiliki nilai koefisien sebesar 0.322776 yang memiliki arti berpengaruh positif 

dan Tidak Signifikan dengan kaitanya terhadap dampak dari ketimpangan 

pendapatan yang ada di daerah Jawa Tengah. Maka, kesimpulanya jika jumlah 
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penduduk semakin bertambah sebanyak 1 juta jiwa sehingga akan 

mengakibatkan kenaikan dalam ketimpangan pendapatan daerah antar 

kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah.  

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Tabel 4.3.3 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Keterangan  Nilai 

R-squared 0.519653 

  Sumber: Data Diolah 

Dalam hasil Pengujian olah data Regresi dalam tabel 4. Di peroleh bahwa 

uji model yang paling baik yaitu menggunakan fixed effect yang terdapat 

didalamnya disertai angka R-squared (R2) yaitu 0.519653 persent yang 

memiliki arti bahwa dalam variabel independen termasuk didalamnya ada 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB,Jumlah Penduduk dan 

Pendapatan Asli Daerah) PAD terdapat hasil 51.96 persent dan selebihnya 

sebesar 0.48 persent dapat dijelaskan dalam variabel independent selain diluar 

ketentuan model yang ada dalam penelitian. 

4.3.4 Hasil Signifikansi Uji F  

 Dalam Uji F ini bertujuan untuk menguji hubungan yang terkait dalam 

Variabel Independen yang ada pengaruhnya terhadap variabel dependen secara 
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bersamaan. Berikut ini dijelaskan hasil Hipotesis yang dilakukan melalui model Uji 

F ini diantaranya yaitu : 

Ho : Secara bersamaan dan menyeluruh variabel Independen(Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Penerimaan 

anggaran daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk) tidak ada hubungan yang signifikan 

terhadap variabel dependent (Indeks Gini Ratio). 

Ha : Secara bersamaan dan menyeluruh variabel Independen (Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , Penerimaan 

anggaran daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk) terdapat hubungan yang signifikan 

terhadap variabel dependent (Indeks Gini Ratio). 

Dalam Uji F digunakan metode model analisis fixed effect yang digunakan 

untuk mengetahui variabel independen secara simultan ada pengaruhnya atau tidak 

ada pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil yang didapat dari regresi yaitu 

dalam uji f menggunakan ketentuan alpha 5 % jika probabilitas < alpha (5%) maka 

variabel secara simultan berpengaruh signifikan dan positif. Sedangkan diketahui 

bahwa nilai probabilitas dalam uji F ini yaitu 0.0000 maka hasilnya signifikan dan 

variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. 

4.3.5 Hasil Signifikansi Uji T 

Uji t dalam implikasinya digunakan untuk memperlihatkan secara masing-

masing individu itu apakah ada pengaruh dari suatu variabel independen yang 

terikat didalamnya. Dan terkait dengan adanya perbandingan uji signifikansi alpha 
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sebesar 5%  untuk nilai probabilitas t yang memiliki hasil signifikan maupun tidak 

signifikan (menolak Ho atau menerima Ha). 

Tabel 4.3.5 

Hasil Regresi uji T 

Variabel t- Statistik Probabilitas Keterangan 

PDRB 0.488124 0.6260 Tidak Signifikanاα(%5)ا 

IPM -4.015393 0.0001 Signifikanاα(%5)ا 

PAD -0.000141 0.0022 Signifikanاα(%5)ا 

JP 0.322776 0.1777 Tidak Signifikanاα(%5)ا 

 Sumber : Eviews 9 

Dari tabel Uji T diatas dijelaskan bahwa model penelitian ini menggunakan 

uji fixed effect dengan hasil yang didapat yaitu di peroleh dari variabel independen 

PDRB (ADHK) dengan nilai T statistik 0.488124 dan hasil probabilitas yaitu 

0.6260 yang lebih dari ketentuan alpha sebesar 5% (0.05) serta memiliki nilai 

koefisien yaitu 0.000872. Maka pernyataan yang bisa disimpulkan bahwa T 

Statistik > T tabel dengan prob 0.6260 > 0.005 yang didapat dari  penelitian ini 

yaitu variabel PDRB (ADHK) berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan terhadap 

Disparitas Pendapatan di Daerah Kabupaten Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

Selain itu hasil lain variabel independen IPM dengan nilai T statistik 

4.015393 dan hasil probabilitas yaitu 0.0000 yang kurang dari ketentuan alpha 

sebesar 5% (0.05) serta memiliki nilai koefisien yaitu -0.012897 dengan nilai T 

statistik sebesar -4.015393. Maka  pernyataan hasil kesimpulan bahwa T Statistik 



76 

 

 

< T tabel dengan prob 0.0000 < 0.005 yang didapat dari  penelitian ini yaitu variabel 

IPM berpengaruh Negative dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di 

Daerah Kabupaten Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

Termasuk juga hasil yang di peroleh dari variabel independen Penerimaan 

Anggaran Daerah (PAD) dengan nilai T statistik -3.104038  dan hasil probabilitas 

yaitu 0.0022  yang kurang dari ketentuan alpha sebesar 5% (0.05) serta memiliki 

nilai koefisien yaitu 0.0000000000141 . Maka pernyataan hasil kesimpulan bahwa 

T Statistik < T tabel dengan prob 0.0022 < 0.005 yang didapat dari  penelitian ini 

yaitu variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Disparitas 

Pendapatan di Daerah Kabupaten Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

Sedangkan hasil yang di peroleh dari variabel independen Jumlah Penduduk 

dengan nilai T statistik 1.352674 dan hasil probabilitas yaitu 1.7777 yang melebihi 

dari ketentuan alpha sebesar 5% (0.05) serta memiliki nilai koefisien 

yaitu0.322776. Maka pernyataan hasil kesimpulan yang didapatbahwa T Statistik > 

T tabel dengan prob 1.7777 > 0.005 yang didapat dari  penelitian ini yaitu variabel 

Jumlah Penduduk berpengaruh Positive dan TidakSignifikan terhadap Disparitas 

Pendapatan di Daerah Kabupaten Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

4.4 Analisis Ekonomi  

Dalam pengujian Intrepetasi untuk menentukan daerah mana yang relatif 

tertinggal (rendah) dan daerah maju (tertinggi) dengan analisis yag akan digunakan 

untuk menjelaskan keadaan di setiap kabupaten yang ada di Daerah Jawa Tengah.  
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Tabel 4.4.1 

 Intersept antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten C Koefisien 

BANJARNEGARA -0.874133 0.998013 

BANYUMAS -0.874133 0.705747 

BATANG -0.874133 1.048505 

BLORA -0.874133 0.973931 

BOYOLALI -0.874133 0.885104 

BREBES -0.874133 0.638345 

CILACAP -0.874133 0.647476 

DEMAK -0.874133 0.864055 

GROBOGAN -0.874133 0.799368 

JEPARA -0.874133 0.783356 

KARANGANYAR -0.874133 0.895936 

KEBUMEN -0.874133 0.83555 

KENDAL -0.874133 0.88722 

KLATEN -0.874133 0.776838 

KUDUS -0.874133 0.845449 

MAGELANG -0.874133 0.842182 

PATI -0.874133 0.867743 

PEKALONGAN -0.874133 0.960067 

PEMALANG -0.874133 0.832391 

PURBALINGGA -0.874133 0.925981 

PURWOREJO -0.874133 0.98759 

REMBANG -0.874133 1.020229 

SEMARANG -0.874133 0.838474 

SRAGEN  -0.874133 0.91221 

SUKOHARJO -0.874133 0.949363 

TEGAL -0.874133 0.765216 

TEMANGGUNG -0.874133 0.994308 

WONOGIRI -0.874133 0.923791 

WONOSOBO -0.874133 1.013725 

Penjelasan tabel diatas tersebut diketahui bahwa ada suatu daerah yang 

terdapat ketimpangan dalam pendapatan didalamnya baik itu paling tinggi maupun 
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paling rendah. Daerah Kabupaten Batang merupakan daerah dengan ketimpangan 

pendapatan yang paling tinggi diikuti dengan hasil nilai intersep yaitu 0.874133, 

Karena adanya pengaruh pihak luar yang membuat aturan dan terjadi sengketa 

tanah untuk lahan terutama pertanian yang membuat masyarakat di daerah Batang 

terutama yang bekerja sebagai petani menjadi berkurang sumber pendapatanya. 

Selain itu kebijakan daerah Batang yang kurang tepat dalam membuat sektor 

pariwisata yang perlu digali lagi untuk peningkatan PAD daerah Batang. 

Kurangnya penataan untuk sebuah program kerja yang memiliki reformasi akan 

pembentukan birokrasi secara terstruktur di kabupaten batang juga masih kurang 

maksimal karena dibalik itu semua terdapat penataan staff dan jabatan yang 

tumpang tindih dan tidak sesuai aturan orgnaisasi perangkat daerah (ODP). Tata 

ruang kelola untuk kinerja tenaga kerja yang masih menjadi masalah besar dan 

menghambat sistem penyelenggaraan pemerintah(Batang kab.go.id,2018).  

 

4.4.2 Grafik Cross Section 



79 

 

 

 

Sumber : E-views 9 

4.4.1 Analisis Pengaruh PDRB (ADHK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

di Provinsi Jawa Tengah  

Perolehan dari hasil Estimasi Regresi data panel memiliki nilai koefisien 

PDRB sebesar 0.000872. dan menunjukkan nilai T statistics sebesar 0.488124 serta 

hasil probabilitas 0.6260  > 0.05. Kesimpulan yang diperoleh yakni variabel PDRB 

tidak ada pengaruhnya dan signifikan karena terdapat nilai koefisien yang positive 

terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah. Hasil dari nilai 

probabilitas menunjukkan angka sebesar 0.02620 yang memliki arti jika PDRB 

(ADHK) naik sebesar 1 triliyun maka akan menaikkan tingkat Ketimpangan 

Pendapatan sebesar 0.02620. Hipotesis tersebut sejalan denganskripsi yang ditulis 



80 

 

 

oleh Fergiawan Avriandaru (2018) bahwa Variabel PDRB berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah 

selama periode 2010-2015. Hal tersebut dikarenakan angka PDRB yang diperoleh 

antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 

terdapat perbedaan yang mencolok. Terdapat pula kesenjangan atau perbedaan 

yang sangat mencolok dari beberapa Kabupaten atau Kota dalam kontribusinya 

dalam menyumbang jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Menurut teori yang 

dikemukakan oleh Kuznet yaitu jika dalam kurun waktu jangka panjang pemerintah 

tidak bisa mampu mensamaratakan anggaran alokasi dana PDRB ke setiap daerah 

dengan maksimal. Penyebab masalah tersebut yaitu adanya masalah ruang lingkup 

masalah serta kesenjangan sosial tiap wilayah daerah yang berbeda. 

4.4.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 

Perolehan dari hasil Estimasi Regresi data panel yaitu terdapat variabel IPM 

memiliki nilai koefisien sebesar -0.012897. dan menunjukkan nilai T statistics 

sebesar 4.015393 serta hasil probabilitas 0.0001 < 0.05. Kesimpulan yang diperoleh 

yakni variabel IPM memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan karena 

terdapat nilai koefisien yang Negativeterhadap ketimpangan pendapatan di provinsi 

jawa tengah. Hasil dari nilai probabilitas menunjukkan angka sebesar 0.012897 

yang memliki arti jika IPM naik sebesar 1 maka gini ratio akan turun sebesar 

0.012897. Hal tersebut terjadi sesuai denganPenelitian yang dilakukan oleh Yossi, 

dkk (2013) menerangkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang Negative dan 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. adanya faktor di dalam IPM salah 
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satunya terdapat Pendidikan yang bisa membuat produktivitas serta kinerja tenaga 

kerja semakin meningkat dan pasti akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu jika nilai ipm mengalami kenaikan sebesar 1 

maka ketimpangan pendapatan bisa mengalami penurunan. Sesuai dengan teori 

human capital jika pendidikan merupakan tolak ukur penting dalam membuat 

pengaruh perubahan penurunan ketimpangan pendapatan.  

 

4.4.3 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan 

Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah  

Perolehan dari hasil Estimasi Regresi data panel yaitu terdapat variabel 

PAD memiliki nilai koefisien sebesar -0.000141. dan menunjukkan nilai T statistics 

sebesar -3.104038 serta hasil probabilitas 0.0022> 0.05. Kesimpulan yang 

diperoleh yakni variabel PAD memiliki hubungan yang berpengaruhterhadap 

disparitas pendapatan dan negative serta signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di provinsi jawa tengah. Hasil dari nilai probabilitas menunjukkan 

angka sebesar 0.0022 yang memliki arti jika PDRB (ADHK) naik sebesar 1 Milyar 

maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0022. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan olehNurhuda, dkk (2013) yang 

mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap 

ketimpangan pembangunan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut juga 

memilikil ketimpangan di Provinsi Jawa Timur yang termasuk golongan rendah 

dikarenakan nilai Index Williamson mendekati nol (0). PerananPendapatan Asli 

Daerah dalam menekan ketimpangandianggap belum mampu dikarenakan PAD 
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sendiri lebih dialokasikan untuk belanja rutinseperti : belanja pegawai, belanja 

barang dan lain-lain yang bersifat rutin tian satu tahunanggaran bukan untuk belanja 

pembangunan yang bersifat investasi sehingga bermanfaat dimasa yang akan 

datang.  

4.4.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan 

Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah  

Perolehan dari hasil Estimasi Regresi data panel yaitu terdapat variabel 

Jumlah Penduduk yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.322776. dan 

menunjukkan nilai T statistics sebesar 1.352674 serta hasil probabilitas 0.1777> 

0.05. Kesimpulan yang diperoleh yakni variabel Jumlah Penduduk tidak ada 

pengaruh dan signifikan karena terdapat nilai koefisien yang posiitive terhadap 

ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah. Hasil dari nilai probabilitas 

menunjukkan angka sebesar 0.1777 yang memliki arti jika Jumlah Penduduk naik 

sebesar 1 Juta jiwa penduduk maka bisa meningkatkan kenaikan ketimpangan 

pendapatan sebesar 0.1777. Hal Tersebut sejalan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Fergiawan Avriandaru (2018) bahwa Variabel populasi penduduk berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi 

Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut dikarenakan kenaikan jumlah 

atau populasi penduduk selama periode 2010-2015 tidak diikuti dengan kenaikan 

angka pengangguran, justru angka pengangguran mengalami tren penurunan. 

Selain itu, selama periode 2011-2015 yang masuk dalam periode penelitian terjadi 

bonus demografi dimana usia produktif lebih besar daripada usia nonproduktif. Dan 
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hal tersebutlah yang menyebabkan pengaruh populasi atau jumlah penduduk tidak 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.  

  


