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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data Penelitian 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan eviews 9 yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, 

Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel 

dependen yaitu Kemiskinan. Untuk analisis data lebih lanjut, penjelasan masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Kemiskinan 

Grafik 4.1 

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) tahun 2010-2015 

 

Sumber : BPS jawa Tengah (Data Diolah) 
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Grafik 4.1 di atas menunjukkan pergerakan jumlah penduduk miskin dari 

tahun 2010-2015. Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin dari tahun 2010 ke 

2015 mengalami kenaikan dan penurunan (tidak stabil). Pergerakan jumlah 

penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2010 yaitu sebesar 5217.2 ribu 

jiwa menjadi 5256 ribu jiwa pada tahun 2011. Kemudian tahun 2012, 2013, 2014 

terus mengalami penurunan yaitu sebesar 4863.5 ribu jiwa pada tahun 2012, 

4811.3 ribu jiwa pada tahun 2013 dan 4561.82 ribu jiwa pada tahun 2014. Setelah 

mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2014, jumlah penduduk miskin 

tahun 2015 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 

4577 ribu jiwa. 

Berdasarkan grafik diatas kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin 

tidak terlalu signifikan, namun jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan 

merupakan jumlah penduduk miskin terbesar ke-2 dari 34 provinsi. Besarnya 

jumlah penduduk miskin dapat disebabkan dari 4 dimensi pokok yaitu kurangnya 

kesempatan (lack of opportunity), kurangnya jaminan (low-level of security), 

rendahnya kemampuan (la of capabilities) dan ketidakberdayaan (low of capacity 

or empowerment). Sementara itu, menurut Chamber (1987) inti dari masalah 

kemiskinan adalah terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap 

kemiskinan. perangkap kemiskinan tersebut terdiri dari lima unsur yaitu 

kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, 

kerentanan dan ketidakberdayaan. 
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2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Grafik 4.2 

PDRB (juta rupiah) tahun 2010-2015 

 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah) 
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Jawa Tengah. Namun, apabila dibandingkan dengan PDRB provinsi-provinsi lain 

di Indonesia, PDRB provinsi Jawa Tengah masih dibawah rata-rata. 

3. Jumlah Penduduk 

Grafik 4.3 

Jumlah Penduduk (jiwa) tahun 2010-2015 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah) 
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apabila jumlah penduduk naik maka akan mengurangi ketersediaan kebutuhan 

pokok, kebutuhan pokok semakin langka akan berakibat pada kenaikan harga-

harga. Dengan begitu, orang yang mempunyai pendapatan rendah akan terancam 

masuk dalam golongan masyarakat miskin. 

4. Pengangguran 

 

Grafik 4.4 

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) tahun 2010-2015 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah) 

Dari grafik 4.4 diatas menunjukkan pergerakan tingkat pengangguran 
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2012 turun menjadi 5,61%, kemudian tahun 2013 naik lagi menjadi 6,01%, dan 

tahun 2014 2015 mengalami penurunan masing-masing menjadi 5,68% dan 

4,99%. Naik turunnya tingkat pengangguran menunjukkan kebijakan pemerintah 

dalam pengurangan tingkat pengangguran belum maksimal. Pada tahun 2011 

merupakan tingkat pengangguran tertinggi. Hal ini dapat berakibat pada 

bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 maupun tahun-tahun 

berikutnya. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Grafik 4.5 

IPM (angka indeks) tahun 2010-2015 

 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah (Data Diolah) 
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Grafik 4.5 menunjukkan pergerakkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dari tahun 2010-2011. Berdasarkan grafik diatas, IPM selalu mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 66,08 angka indeks, tahun 2011 sebesar 

66,6 angka indeks, tahun 2012 sebesar 67,21 angka indeks, tahun 2013 sebesar 

68,02 angka indeks, tahun 2014 sebesar 68,78 angka indeks, dan tahun 2015 

sebesar 69,49 angka indeks. Dalam data indeks pembangunan manusia ini 

mencakup tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat yang diukur menggunakan 

angka harapan hidup waktu lahir, dimensi pengetahuan yang diukur menggunakan 

gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, kemudian 

dimensi hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per 

kapita. Dengan grafik diatas yang menunjukkan IPM semakin tahun semakin 

meningkat maka ketiga dimensi yang telah dijelaskan juga semakin baik dari 

tahun ketahun. Tetapi, besarnya IPM provinsi Jawa Tengah dilihat dari IPM 

provinsi-provinsi di Indonesia seperti halnya PDRB juga masih dibawah rata-rata. 

Hal tersebut menandakan walaupun IPM provinsi Jawa Tengah setiap tahun 

meningkat tetapi belum bisa sebaik provinsi-provinsi di Indonesia. 

 

4.2. Analisis Pengujian Statistik Estimasi Data Panel 

Setelah dilakukan estimasi data panel yaitu mencakup common effect, fixed 

effect dan random effect, maka langkah selanjutnya menentukan model estimasi 

mana yang cocok untuk dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji Chow, uji 

Hausman dan uji Langrange Multiplier (LM). Uji Langrange Multiplier dilakukan 

dengan catatan apabila setelah uji Chow model yang tepat digunakan yaitu fixed 
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effect dan setelah uji Hausman model yang digunakan yaitu random effect. Namun 

apabila pada uji Chow dan uji Hausman model yang tepat digunakan adalah fixed 

effect maka tidak perlu dilakukan uji LM. Berikut merupakan uji statiskik estimasi 

data panel: 

1. Uji Chow 

Pada uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat model yang tepat 

digunakan antara common effect dan fixed effect. Dengan hasil pengujian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Estimasi Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: FIXED    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 238.201174 (34,171) 0.0000 

Cross-section Chi-square 814.528444 34 0.0000 
     
          
     
     

 

Hipotesis dalam uji chow adalah: 

Ho : Common Effect Model atau pooled OLS 

Ha : Fixed Effect Model 

Hasil regresi common effect vs fixed effect di atas didapat probabilitas cross 

section F sebesar 0.0000, artinya menolak Ho. Jadi bisa disimpulkan bahwa antar 

objek dalam periode tertentu terdapat perbedaan yang artinya metode yang paling 

cocok digunakan adalah fixed effect. 
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2. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat model mana yang tepat 

digunakan antara fixed effect dan random effect. Dengan hasil regresi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Estimasi Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test   

Pool: RANDOM     

Test cross-section random effects   
      
      

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

      
      Cross-section random 18.744669 4 0.0009  
      
      

 

Hipotesis dalam uji hausman adalah: 

Ho : RE > FE 

Ha : FE  > RE 

Hasil regresi fixed effect vs random effect di atas didapat probabilitas cross 

section pada random effect sebesar 0.0009, artinya menolak Ho. Jadi, bisa 

disimpulkan bahwa metode yang paling tepat adalah fixed effect. 

Setelah dilakukan uji kelayakan model dengan uji Chow dan uji Hausman, 

kesimpulannya model yang baik digunakan adalah model fixed effect. Dengan 

begitu tidak perlu dilakukan uji Langrange Multiplier (LM). Uji LM dilakukan 

dengan membandingkan antara model common effect dan model random effect., 

dengan syarat apabila pada uji Chow model yang baik digunakan yaitu model 

fixed effect dan pada uji Hausman model yang baik digunakan yaitu model 

random effect. 
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Tabel 4.3 

Hasil Estimasi Fixed Effect 

Dependent Variable: (Y?)   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 10/29/17   Time: 21:50   

Sample: 2010 2015   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 35   

Total pool (balanced) observations: 210  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 643.3079 56.87605 11.31070 0.0000 

X1? 6.38E-07 4.54E-07 1.405559 0.1617 

X2? -0.000141 8.18E-05 -1.726880 0.0860 

X3? 0.219141 0.390007 0.561890 0.5749 

X4? -5.622823 0.728593 -7.717375 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.993856     Mean dependent var 139.4614 

Adjusted R-squared 0.992490     S.D. dependent var 80.42082 

S.E. of regression 6.969070     Akaike info criterion 6.886825 

Sum squared resid 8305.118     Schwarz criterion 7.508431 

Log likelihood -684.1167     Hannan-Quinn criter. 7.138117 

F-statistic 727.9027     Durbin-Watson stat 1.395613 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

4.3. Uji Hipotesis 

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Kebaikan Regresi) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam estimasi 

model yang telah ditentukan yaitu fixed effect didapatkan R-squared sebesar 

0.993856 variasi nilai admit (Y) adalah sebesar 99% yang dijelaskan oleh variabel 

PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Sementara untuk sisanya yaitu 1% dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai 
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R-squared mendekati angka 1 menunjukkan bahwa garis regresi pada variasi Y 

dinilai baik dan dapat menjelaskan data secara aktual. 

4.3.2. Uji Hipotesis F (Uji Kelayakan Model) 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut: 

Ho : Variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan IPM) 

secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Kemiskinan). 

Ha : Variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan IPM) 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(Kemiskinan). 

 Berdasarkan estimasi fixed effect didapatkan F statistik sebesar 727.9027, 

sedangkan jika dibandingkan dengan F tabel : n1 = k-1 = 5-1 = 4, n2 = N-k = 210-

5 = 205 dimana N merupakan jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel, 

dengan α = 1% didapatkan F tabel 3.32. F hitung lebih besar dari F tabel, maka 

Hipotesis nol (Ho) ditolak, artinya variabel PDRB, Jumlah Penduduk, 

Pengangguran dan IPM secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

Kemiskinan. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat probabilitas F statistik sebesar 

0.000000 yang lebih kecil dari α 1%. 
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4.3.3. Uji Hipotesis t 

1. Pengujian Hipotesis Variabel PDRB 

Hipotesis: 

Ho : β1 = 0 (Variabel PDRB secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel 

Kemiskinan). 

Ha : β1 > 0 (Variabel PDRB secara individu berpengaruh positif terhadap variabel 

Kemiskinan). 

 Berdasarkan tabel hasil estimasi fixed effect, diketahui t statistik sebesar 

1.405559, sedangkan t tabel didapat dengan rumus df = N-k = 210-5 = 205 

dengan α 10% didapatkan t tabel sebesar 1.282. t statistik lebih besar dari t tabel, 

sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak. Kesimpulannya, variabel PDRB (X1) 

berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). 

 Hasil perhitungan menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 

sebesar 0.000000638. Pengaruh positif menunjukkan bahwa kenaikan PDRB 

sebesar 1 juta rupiah akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.000638 

jiwa. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi PDRB maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini 

dikarenakan PDRB tidak mencerminkan pendapatan perkapita, PDRB naik dapat 

disebabkan hanya karena naiknya pendapatan seseorang. Dengan kata lain, 

pendapatan masyarakat mengalami ketimpangan. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdasti dan Lesta Karolina Sebayang 

yang menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB akan mengakibatkan penurunan 
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jumlah penduduk miskin. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vighar Choirul Iqbal, Agus Luthfi, dan Teguh Hadi P tahun 2015 

dengan hasil penelitian variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB 

menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan. Dalam penelitian tersebut 

menyebutkan adanya pengaruh yang searah mengindikasikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi belum banyak memberikan manfaat kepada penduduk miskin karena 

belum meratanya pendistribusian pendapatan. Hal ini bisa dilihat dari gini rasio 

menurut BPS Jawa Tengah dari tahun 2010 sebesar 0,34. Pada tahun 2011 naik 

0,04 menjadi 0,38 dan 2012 tetap sebesar 0,38. Kemudian tahun 2013 naik 0,01 

menjadi sebesar 0,39. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,38 dan 2015 gini rasio 

Jawa Tengah tetap sebesar 0,38. 

2. Pengujian Hipotesis Variabel Jumlah Penduduk 

Hipotesis: 

Ho : β2 = 0 (Variabel Jumlah Penduduk secara individu tidak berpengaruh 

terhadap variabel Kemiskinan). 

Ha : β2 < 0 (Variabel Jumlah Penduduk secara individu berpengaruh negatif 

terhadap variabel Kemiskinan). 

Berdasarkan hasil estimasi didapat t statistik sebesar 1.726880, sedangkan 

t tabel didapat dengan rumus df = N-k = 210-5 = 205 dengan α 10% didapatkan t 

tabel sebesar 1.282. t statistik lebih besar dari t tabel, sehingga hipotesis nol (Ho) 

ditolak. Kesimpulannya, variabel Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh terhadap 

variabel kemiskinan (Y). 
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Hasil perhitungan menunjukkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh 

negatif signifikan terhadap variabel Kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisien sebesar -0.000141. Berpengaruh negatif artinya setiap kenaikan jumlah 

penduduk sebesar 1 jiwa maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 

0.141 jiwa. Hasil penelitian ini tidak sesuai teori yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi jumlah penduduk maka akan menaikkan tingkat kemiskinan. Hal 

ini disebabkan karena ketika jumlah penduduk naik dan diimbangi dengan 

peningkatan sumber daya manusia maka apabila jumlah penduduk naik tidak akan 

menaikkan jumlah penduduk miskin, karena dengan peningkatan kualitas pada 

diri seseorang akan memudahkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika 

telah memperoleh pekerjaan yang layak, maka orang dengan mudah dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, hal tersebut akan berpengaruh pada 

pengurangan jumlah penduduk miskin. Hasil ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan Restu Ratri Astuti (2015) yang menemukan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitiannya 

menyebutkan jumlah penduduk sebagai pemacu pembangunan sehingga akan 

menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat 

kemiskinan akan turun. 
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3. Pengujian Hipotesis Variabel Pengangguran 

Hipotesis: 

Ho : β3 = 0 (Variabel Pengangguran secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel Kemiskinan). 

Ha : β3 > 0 (Variabel Pengangguran secara individu berpengaruh positif terhadap 

variabel Kemiskinan). 

Berdasarkan tabel hasil estimasi diketahui t statistik sebesar 0.561890, 

sedangkan t tabel didapat dengan rumus df = N-k = 210-5 = 205 dengan α 10% 

didapatkan t tabel sebesar 1.282. t statistik lebih kecil dari t tabel, sehingga 

hipotesis nol (Ho) gagal ditolak. Kesimpulannya, variabel pengangguran (X3) 

tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). 

Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa 

pengangguran merupakan salah satu penyebab bertambahanya jumlah penduduk 

miskin. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Whisnu Adhi Saputra dan Drs. Y Bagio Mudakir, MSP yang menemukan bahwa 

variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan, hal ini 

disebabkan karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang 

mencari kerja, mereka 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. Diantara empat 

kategori pengangguran terbuka tersebut bahwa sebagian diantaranya ada yang 

masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan 
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jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu ada yang berusaha atau 

mempersiapkan usaha sendiri, sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang 

mempunyai pekerjaan paruh waktu (Part Time) namun dengan penghasilan 

melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut 

masuk dalam kategori pengangguran terbuka. 

4. Pengujian Hipotesis Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Hipotesis: 

Ho : β4 = 0 (Variabel IPM secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel 

Kemiskinan). 

Ha : β4 < 0 (Variabel IPM secara individu berpengaruh negatif terhadap variabel 

Kemiskinan). 

Berdasarkan tabel hasil estimasi didapatkan t statistik sebesar 7.717375, 

sedangkan t tabel didapat dengan rumus df = N-k = 210-5 = 205 dengan α 1% 

didapatkan t tabel sebesar 2.326. t statistik lebih besar dari t tabel, sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Kesimpulannya, variabel indeks pembangunan manusia 

(X4) berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). 

 Berdasarkan perhitungan di atas variabl IPM berpengaruh negatif 

signifikan terhadap variabel kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 

sebesar (-5.622823). Berpengaruh negatif artinya setiap kenaikan IPM sebesar 1 

angka indeks maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 5.622823 

ribu jiwa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang 

menyebutkan bahwa ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah 

turun maka akan menaikkan tingkat kemiskinan dan berlaku juga sebaliknya. Hal 
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ini dikarenakan IPM mencakup tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan 

sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.  

Dimensi umur panjang yang sehat yang diukur dengan angka harapan hidup 

waktu lahir pada suatu daerah semakin tinggi maka menandakan kesehatan pada 

masyarakat tergolong baik, dan dalam jangka waktu panjang akan menaikan 

produktivitas kerja. Ketika produktivitas kerja meningkat maka pendapatan akan 

naik. Hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya 

untuk dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata 

lama sekolah. Ketika masyarakat suatu daerah memiliki harapan lama sekolah dan 

rata-rata lama sekolah yang tinggi maka akan menaikkan kualitas diri pada 

masyarakat tersebut. Ketika kualitas sumber daya manusia naik maka masyarakat 

akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih baik. Hal tersebut akan 

berdampak pada kenaikan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Dimensi yang ketiga yaitu kehidupan layak yang diukur melalui rata-rata besarnya 

pengeluaran per kapita. Apabila masyarakat suatu daerah rata-rata pengeluaran 

per kapita yang tinggi maka hal tersebut menggambarkan daya beli masyarakat 

juga tinggi terhadap sejumlah kebutuhan makanan pokok dan bukan makanan. 

Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat tinggi dan tingkat 

kemiskinannya rendah. Apabila ketiga dimensi tersebut semakin naik setiap 

tahunnya maka pembangunan manusia disuatu daerah dirasa sudah berhasil. 
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4.4. Interpretasi Koefisien Regresi 

Tabel 4.4 

Urutan Kota Termiskin di Provinsi Jawa Tengah 

No Nama Kabupaten dan Kota Intercept Koefisien Hasil 

1 Kabupaten Brebes 643.3079 306.095 949.403 

2 Kabupaten Banyumas 643.3079 250.272 893.58 

3 Kabupaten Cilacap 643.3079 173.991 817.299 

4 Kabupaten Kebumen 643.3079 133.149 776.457 

5 Kabupaten Pemalang 643.3079 116.776 760.084 

6 Kabupaten Grobogan 643.3079 116.262 759.57 

7 Kabupaten Klaten 643.3079 95.5351 738.843 

8 Kabupaten Demak 643.3079 60.0101 703.318 

9 Kabupaten Tegal 643.3079 52.1938 695.502 

10 Kabupaten Magelang 643.3079 51.3637 694.672 

11 Kota Semarang 643.3079 50.6517 693.96 

12 Kabupaten Pati 643.3079 46.8923 690.2 

13 Kabupaten Purbalingga 643.3079 24.9377 668.246 

14 Kabupaten Jepara 643.3079 -0.3623 642.946 

15 Kabupaten Boyolali 643.3079 -0.5477 642.76 

16 Kabupaten Sragen 643.3079 -2.3206 640.987 

17 Kabupaten Banjarnegara 643.3079 -7.5283 635.78 

18 Kabupaten Wonosobo 643.3079 -9.9542 633.354 

19 Kabupaten Wonogiri 643.3079 -15.987 627.321 

20 Kabupaten Karanganyar 643.3079 -16.945 626.363 

21 Kabupaten Kendal 643.3079 -27.803 615.505 

22 Kabupaten Semarang 643.3079 -36.987 606.321 

23 Kabupaten Sukoharjo 643.3079 -41.517 601.791 

24 Kabupaten Pekalongan 643.3079 -41.671 601.637 

25 Kabupaten Blora 643.3079 -43.341 599.967 

26 Kabupaten Purworejo 643.3079 -49.869 593.439 

27 Kabupaten Rembang 643.3079 -62.382 580.926 

28 Kota Surakarta 643.3079 -85.677 557.631 

29 Kabupaten Temanggung 643.3079 -91.734 551.574 

30 Kabupaten Kudus 643.3079 -100.63 542.683 

31 Kabupaten Batang 643.3079 -102.48 540.826 
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No Nama Kabupaten dan Kota Intercept Koefisien Hasil 

32 Kota Salatiga 643.3079 -165.49 477.823 

33 Kota Pekalongan 643.3079 -184.78 458.531 

34 Kota Tegal 643.3079 -193.27 450.038 

35 Kota Magelang 643.3079 -196.87 446.441 

 

Hasil di atas didapat dari koefisien masing-masing kabupaten dan kota 

ditambah dengan koefisen intercept yaitu sebesar 643.3079. Interpretasi koefisien 

regresi ini bertujuan untuk melihat kabupaten atau kota manakah yang paling 

tinggi tingkat kemiskinannya di provinsi Jawa Tengah. Dari hasil perhitungan 

diatas didapatkan kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya yaitu 

kabupaten Brebes dengan hasil penjumlahan koefisien sebesar 949.4031. 

Sementara untuk kota yang paling rendah tingkat kemiskinannya yaitu kota 

Magelang dengan hasil penjumlahan koefisien sebesar 446.4412. 

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang dikenal sebagai salah satu 

daerah penghasil bawang merah di Indonesia. Namun, menurut Darmin Nasution 

yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang dikutip dari 

http://setkab.go.id tahun 2016 menyatakan bahwa petani penghasil bawang merah 

tidak menikmati hasil dikarenakan saat panen yang terjadi harga jatuh, sementara 

saat tidak musim produksi harga bawang merah naik. Hal inilah yang 

mengakibatkan masyarakat kota brebes berpenghasilan dibawah rata-rata. Selain 

itu IPM kabupaten Brebes juga merupakan salah satu IPM terendah di Jawa 

Tengah. Hal itu menandakan bahwa kualitas hidup, kesehatan dan pendidikannya 

masih perlu ditingkatkan. Karena ketika kabupaten Brebes memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan tetapi sumber daya manusia kualitasnya tidak memadai 
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maka sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan 

kemiskinan. 

Lain halnya dengan kabupaten Brebes, kota Magelang merupakan kota 

terendah tingkat kemiskinannya. Hal ini dikarenakan kota Magelang merupakan 

kota yang mempunyai banyak tempat wisata terkenal yang menjadi andalan dan 

banyak dikunjungi oleh waga asing maupun lokal, contohnya candi Borobudur 

dan candi Mendut. Selain tempat wisata merupakan pendapatan asli daerah, 

tempat wisata juga dijadikan warga sekitar untuk memperoleh pendapatan, 

misalnya dengan berjualan disekitar tempat wisata. Oleh karena itu dengan adanya 

tempat wisata yang banyak dikunjungi akan berdampak pada kenaikan 

pendapatan masyarakat. Selain tempat wisata, kota Magelang juga mempunyai 

beberapa, contohnya industri tekstil dan industri getuk Magelang. Dengan adanya 

industri tersebut maka akan menyerap banyak tenaga kerja di kota Magelang, 

sehingga pengangguran di kota Magelang akan berkurang dan dapat menaikkan 

pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


