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ABSTRAK 

WAHYU ADI SETIAWAN. Dampak Kebijakan Upah Minimum Provinsi terhadap 

Kemiskinan di Pulau Jawa (Periode Tahun 2010-2018). Dibimbing oleh 

MUHAMMAD FINDI. 

Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa masih saja tinggi dan belum 

merepresentasikan kesejahteraan di seluruh provinsi. Tetapi keadaan kemiskinan 

yang terjadi terus menunjukan tingkat penurunan. Penerapan kebijakan upah 

minimum merupakan salah satu jalan yang diambil pemerintah dalam menekan 

kemiskinan melalui bidang ketenaga kerjaan. Namun, efektivitas penerapan 

kebijakan upah minimum provinsi sebagai suatu kebijakan yang dirancang untuk 

melindungi kondisi ekonomi masih diperdebatkan. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui dampak dari penerapan kebijakan Upah Minimum Provinsi terhadap 

tingkat kemiskinan di Pulau Jawa periode tahun 2010-2018. Data yang digunakan 

adalah data enam Provinsi di Pulau Jawa.  Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi data panel dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis 

regresi menunjukan bahwa varibel Upah Minimum Provinsi (UMP) berdampak 

signifikan pada kemiskinan sedangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa 

selama periode penelitian. 

Kata Kunci : data panel, tingkat kemiskinan, Upah Minimum Provinsi (UMP), 

Fixed Effect Model (FEM) 

 

ABSTRACT 

WAHYU ADI SETIAWAN. The Impact of Provincial Minimum Wage Policy on 

Poverty in Java Island (2010-2018 Period). Supervised by MUHAMMAD FINDI. 

The poverty rate in Java is still high and does not represent welfare in all 

provinces. However, the state of poverty that occurs continues to show a decreasing 

rate. The implementation of the minimum wage policy is one of the ways the 

government takes to reduce poverty through the labor sector. However, the 

effectiveness of implementing the provincial minimum wage policy as a policy 

designed to protect economic conditions is still being debated. This study intends 

to determine the impact of the implementation of the Provincial Minimum Wage 

policy on poverty levels in Java for the period 2010-2018. The data used is data 

from six provinces in Java Island. The method used in this research is panel data 

regression analysis and Fixed Effect Model (FEM). The results of the regression 

analysis show that the Provincial Minimum Wage (UMP) variable has a significant 

impact on poverty while the Gross Regional Domestic Product (GRDP) variable 

has a significant negative effect on the poverty level in Java during the study period. 

Keywords: panel data, poverty level, Provincial Minimum Wage (UMP), Fixed 

Effect Model (FEM) 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemiskinan selalu menjadi isu penting yang  ada dalam bahasan tolak ukur 

keberhasilan pembangunan suatu negara. Persoalan kemiskinan masih menjadi 

permasalahan yang pelik bagi Indonesia dan banyak negara lain. Pembentukan 

adanya Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi salah satu tanda dari 

kesungguhan negara-negara di dunia dalam komitmennya untuk mendukung upaya 

pengentasan kemiskinan (Bappenas 2018).  

Pada empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) melalui transformasi pelayanan dasar dan penghidupan berkelanjutan 

merupakan langkah yang diambil Indonesia untuk menekan tingkat kemiskinan 

yang terus terjadi (Bappenas 2018). Prioritas kebijakan yang diambil pemerintah 

selalu memberikan atensi lebih pada usahanya dalam menurukan tingkat 

kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan. Karena pada umumnya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan suatu negara.   

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan suatu negara adalah proses 

rumit yang dilakukan dalam upaya terciptanya pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan masyarakat, dan penurunan kemiskinan melalui adanya perubahan 

struktur dan kelembagaan. World Bank (2004) menjelaskan kemiskinan adalah 

sebuah kondisi yang selalu disangkut pautkan dengan rendahnya penghasilan serta 

aset yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya yang 

bisa diperoleh. Proses pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak dulu 

hingga kini namun persentaenya masih cukup tinggi taip tahunnya diatas 10% dan 

terendah pada tahun 2019 berada di angka 9,41%  (BPS 2020).  

Indonesia juga merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki 

jumlah penduduk tertinggi di ASEAN yaitu 267 juta pada tahun 2019 dan juga 

terbanyak ke empat di dunia (BPS 2020). Ini tentu bisa menjadi potensi sekaligus 

ancaman karena dengan kuantitas penduduk yang banyak belum tentu bisa 

menjamin pembangunan suatau negara dapat berhasil karna pada akhirnya itu 

hanya akan menjadi beban yang harus ditanggung negara sehingga pembangunan 

menjadi terhambat. 

Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian Indonesia yang dihuni sekitar 

150,4 juta jiwa pada tahun 2019 (BPS 2020) masih sangat berkutat dengan 

kemiskinan. Menurut BPS (2020) Pulau Jawa masih menjadi pulau dengan total 

penduduk miskin terbanyak di Indonesia, terdapat 12,56 juta orang miskin dengan 

persentase sebesar 8,29%. Pada Gambar 1 menunjukan jumlah penduduk miskin 

antar provinsi di Pulau Jawa dan yang paling memiliki jumlah kemiskinan tertinggi 

adalah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tentu menjadi ironi, apabila melihat Pulau 

Jawa adalah wilayah yang paling maju dan dihuni lebih dari setengah penduduk 

Indonesia.  

 

1



 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-

2019 (Ribu Jiwa) 

Gambar 2 menggambarkan tingkat kemiskinan khususnya di Pulau Jawa 

terus mengalami penurunan walau selisih perbandingan tingkat kemiskinan antar 

provinsi masih sangat tinggi, yaitu mencapai 8,23%. Tingkat kemiskinan 

menunjukan persentase dari jumlah penduduk miskin di suatu wilayah terhadap 

jumlah penduduk totalnya. Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase penduduk 

miskin terkecil di Pulau Jawa yaitu pada tahun 2010 sebesar 3,48% dan pada tahun 

2019 berkurang menjadi 3,47%, kemudian disusul oleh Banten sebesar 5,09%, 

Jawa Barat 6,91%, Jawa Timur 10,37%,  Jawa Tengah 10,8%, dan yang tertinggi 

adalah DIY yaitu sebesar 11, 7% pada tahun 2019. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa per Provinsi tahun 2010-2019 

Secara sekilas dilihat dari Gambar 1 dan 2, kemiskinan di Pulau Jawa 

mengalami tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk 

miskin. Namun apabila dikaji lebih jauh penerunan tren kemiskinan tersebut belum 

mencerminkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa. Menurut Habibullah 

(2019) dalam salah satu penelitian Kementrian Sosial Republik Indonesia 

menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan saat ini adalah 
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menunjukan angka kemiskinan yang palsu, karena sebagian besar diisi dengan 

bantuan sosial non tunai dan bukan karena adanya peningkatan penghasilan riil 

masyarakat seperti pada Gambar 3.  

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah). 

Gambar 3. Alokasi Program Perlindungan Sosial (Rp.Triliun) 

Penyebab kemiskinan yang terjadi saat ini mayoritas akibat dari masih 

rendahnya kesejahteraan masyrakat sehingga kemampuan beli masyarakat pun 

menjadi minimum. Penurunan daya beli masyrakat sangat dimungkinkan karena 

mayoritas penduduk Indonesia masih memiliki pendidikan yang rendah juga 

keterampilan yang rendah. Sehingga rata-rata upah yang diterima pun tergolong 

rendah ditambah lagi masih tingginya angka pengagguran yang ada Habibullah 

(2019).  

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan 

berhubungan langsung dengan upah adalah kebijakan upah minimum. Tingkat 

Upah Minimum merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup pekerja agar upah tidak lebih rendah dari Kebutuhan 

Hidup Minimum (KHM). Apabila penerapan kebijakan ini telah sesuai dan efektif 

maka kebijakan ini diharapkan dapat menangani kemiskinan.Pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh kurniawati (2017) dan Alkautsar (2014) kebijkan upah 

minimum memiliki dampak yang negatif serta sigifikan pada kemiskinan di 

Indoneisa. Meskipun begitu,  penerapan upah minimum sebagai cara mengatasi 

kemiskinan masih menjadi perdebatan. 

Menurut Tridiana (2018) disatu sisi kebijakan upah minimum dapat 

meningkatkan upah pekerja, namun disisi lain mengurangi kesempatan kerja. 

Dalam teori standar neoklasik (competitive market) dijelaskan bahwa upah 

minimum menyebabkan dampak negatif pada kesempatan kerja. Karena dalam 

teori permintaan tenaga kerja, upah merupakan harga dari tenaga kerja sehingga 

apabila harga tenaga kerja atau upah naik akan meningkatkan harga input 

perusahaan dan berpengaruh pada harga output perusahaan.  

Ketika ada peningkatan upah minimum, perusahaan akan lebih memilih 

untuk mempertahankan tenaga kerja terampil (skilled worker) dibandingkan tenaga 

kerja tidak terampil. Sehingga ini akan sangat berpengaruh pada tenaga kerja di 

Indonesia yang sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terampil dengan 

pendidikan yang rendah (unskilled worker). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah pelik yang selalu ada dari dulu 

hingga kini dan terjadi diseluruh negara di dunia khsusunya negara berkembang. 

Pulau Jawa sebagai satu satunya wilayah Indonesia yang dihuni oleh penduduk 

paling banyak, akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi kemiskinan 

yang terjadi. Meskipun kemiskinan di Pulau Jawa terus mengalami tren penurunan 

setiap tahunnya namun masih belum merepresentasikan kondisi kesejahtraan yang 

terjadi. 

Kemiskinan yang terjadi disebabkan karena tingkat kesejahteraan atau daya 

beli masyarakat yang masih rendah. Menurut BPS (2020) saat ini kondisi pekerja 

atau buruh di Pulau Jawa masih di dominasi oleh tenaga kerja dengan kualitas 

pendidikan dan keterampilan rendah yang hanya lulusan SD dan SMP. Rendahnya 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat produktivas pekerja juga 

menjadi rendah sehingga hanya mendapat upah yang minimum. Dengan upah yang 

dimiliki mayoritas pekerja atau buruh saat ini membuat daya beli menurun sehingga 

sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Jalan yang diambil pemerintah dalam rangka melindungi para pekerja agar 

upah bisa sesuai dengan kebutuhan hidup minimum adalah dengan diterapkan 

pengupahan minimum. Upah minimum yang diterapkan Indonesia saat ini dibuat 

dengan memperhitungkan dari kebutuhan hidup layak (KHL) yang bertujuan dalam 

melindungi kesejahteraan pekerja.  

Pada Gambar 3 menunjukan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa selalu 

saja menghadapi kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2019. 

Provinsi dengan upah minimum paling kecil adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu 

pada tahun 2010 sebesar Rp745.694,00 dan terus mengalami kenaikan mencapai 

Rp1.570.922,00 pada tahun 2019. Sedangkan Upah Minimum Provinsi yang 

tertinggi di Pulau Jawa di tempati oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 

Rp1.118.009,00 tahun 2010 dan terus meningkat mencapai Rp3.940.972,00 pada 

tahun 2019. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 4. Upah Minimum Regional/Provinsi per tahun pada tahun 2010-2019 
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Namun dengan diberlakukannya kebjakan upah minimum tiap tahun nya 

disisilain mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan 

sehingga mengakibatkan pengangguran. Menurut Ginding dan Terrel (2010) upah 

minimum pada prakteknya bisa penghambat dalam pembentukan lapangan kerja 

dan akhirnya malah dapat memberikan andil pada pengangguran dan juga 

kemiskinan. Selain itu juga Burkhauser et.al (2000) juga menyatakan penerapan 

kebijakan upah minimum semata-mata hanya akan memberikan dampak yang 

minim pada tingkat kemiskinan, ini disebabkan oleh mayoritas dari masyarakat 

pada kategori miskin banyak tidak mendapat upah minimum. 

Penerapan kebijakan upah minimum memiliki dampak terhadap kemiskinan 

yang berbeda disetiap negara di dunia . Perbedaan itu muncul akibat dari perbedaan 

dari sifat dan karakteristik kondisi tiap pekerja antar negara dan perbedaan dalam 

penegakan peraturannya, Kurniawati et.al (2017). Masyarakat miskin yang ada dan 

tinggal di negara maju dan negara berkembang akan mengalami efek yang berbeda 

beda dengan di berlakukannya upah minimum. Mayoritas penduduk Indonesia 

khususnya Pulau Jawa hanya memiliki pendidikan yang rendah sehingga 

keterampilannya juga rendah (unskilled worker) .Sedangkan di negara maju 

mayoritas memiliki tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

(skilled worker). 

  Berdasarkan paparan diatas maka perlu dilakukan suatu analisis mengenai 

bagaimana pengaruh dari diberlakukannya upah minimum provinsi terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa dengan menggunakan data panel selama 2010 sampai 

2018. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini yakni : 

1. Bagaimana gambaran kemiskinan di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya ? 

2. Bagaimana dampak kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan faktor-

faktor lain terhadap kemiskinan di Pulau Jawa ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Pualau Jawa dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 

2. Menganalisis dampak kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  

Adapun manfaat yang dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan upah 

minimum dalam pengurangan kemiskinan 
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3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru dan 

pemahaman mengenai dampak kebijakan Upah Minimum Provinsi dan faktor-

faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa 

4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tambahan mengenai perkembangan kemiskinan di Pulau Jawa dan 

mengatahui dampak kebijakan Upah Minimum Provinsi. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum 

terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa ini dilakukan di 6 provinsi yang ada di 

Pulau Jawa dari tahun 2010 hingga 2018. Penelitian ini fokus untuk melihat dampak 

penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan memperlihatkan faktor-faktor 

lain selain UMP yang memengaruhi tingkat kemiskinan Indonesia. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kemiskinan 

 

2.1.1 Definsi Kemiskinan 

Menurut World Bank (2009) mendeskripsikan kemiskinan sebagai kondisi 

masyarakat tidak sejahtera dan serba kekurangan diberbagai aspek. Aspek tersebut 

diantaranya mempunyai pendapatan yang rendah sehingga tidak mampu dalam 

memenuhi kebutuhan barang primer dan layanan lainya untuk kebutuhan hidupnya. 

Masih sangat rendahnya tingkat kesehatan, akses pendidikan yang sangat terbatas, 

akses untuk mendapat air bersih dan sanitasi yang kurang baik, belum tersedianya 

rasa aman yang memadai, serta masih rendahnya keterwakilan masyarakat di 

pemerintah juga merupakan aspek dari kemiskinan. 

Batas ukuran ketidakmampuan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya merupakan konsep dari kemiskinan absolut. Sedangkan 

peran yang bertujuan sebagai batas untuk membedakan si miskin dan si kaya adalah 

garis kemiskinan.  Adanya garis kemiskinan menjadi posisi krusial dalam 

mengukur tingkat kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat sosial. Menurut 

definisi, garis kemiskinan merupakan taraf minimum dari pendapatan rill 

masyarakat dimana per hari kurang dari dua dolar “purchasing power parity” 

Todaro dan Smith (2009) 

Dalam prakteknya BPS menggunkan indikator Head Count Indeks (HCI) 

yang merupakan total persentase masyarakat miskin yang berada di bawah garis 

kemiskinan BPS (2020). Garis kemiskinan tersebut dihitung dari uang yang 

dikeluarkan perbulan untuk membeli kebutuhan dasar pangan dan non pangan. 

Penggunaan indikator kemiskinan ini menghasilkan jumlah populasi penduduk dan 

persentase kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS (2013) kemiskinan merupakan 
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kondisi ketidak berkecukupannya seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar baik 

pangan maupun non pangan dari segi pengeluaran ekonomi. Masyarakat miskin 

merupakan masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan 

berada di bawah batas garis kemiskinan.  

Selain dari tingkat tingkat pendapatan seseorang, hilangnya kapabilitas juga 

menjadi salah satu tolak ukur dari tingkat kemiskinan. Kapabilitas didefinisakan 

sebagai kemampuan atas kebebasan seseorang dalam melaksanakan fungsi 

kehidupannya yang akan berpengaruh pada keputusannya dalam mengelola 

sumberdaya yang dia miliki. Dalam peranannya status kategori seseorang dapat 

digolongkan miskin atau tidak dapat dilihat dari kapabiltas yang dimiliki. Peranan 

pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualtias dari 

sumber daya manusia yang ada, sehingga terhindar dari adanya kehilangan 

kapabilitas (deprivasi kapabilitas) , Amartya Sen (1999). 

Menurut Robert Chambers (1984) kemiskinan adalah pengelompokan dari 

situasi-situasi yang merugikan juga saling bertauatan antara satu dan lainnya 

sehingga membuat seseorang selalu terperangkap pada situsi tersebut dan sulit 

keluar seperti ditunjukan pada Gambar 5. Menurutnya kondisi tersebut paling 

sering terjadi di wilayah pedesaan. Situsi yang merugikan tersebut diantaranya 

adalah lemahnya fisik, rentan pada adanya guncangan ekonomi, tempat tinggal 

yang terisolasi, kondisi tidak berdaya , dan kondisi kemiskinan. 

 

 
Sumber: Robert Chambers (1984) 

Gambar 5. Skema Perangkap Kemiskinan 

Secara umum, pandangan mengenai persepsi kemiskinan bisa dikategorikan 

dalam dua bentuk yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, Bappenas 

(2018). Kemiskinan absolut bisa terjadi apabila seseorang sudah tidak mampu 

dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya meliputi makanan, pakaian, rumah, 
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akses kesehatan dan akses pendidikan. Kebutuhan dasar minimum bisa diartikan 

sebagai ukuran keadaan finansial seseorang dalam bentuk uang.  

Batasan dari kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar itu bisa disebut 

dengan nama garis kemiskinan. Apabila penghasilan dari seseorang yang bisa 

diterima berada di bawah garis kemiskinan maka seseorang tersebut dikatakan 

miskin. Sedangan kemiskinan relatif adalah situasi dimana seseorang dikatakan 

miskin karena belum tercapainya pemerataan pembangunan sehingga kebijkan 

yang ada belum bisa mencapai seluruh elemen masyarakat dan menciptakan adanya 

ketimpangan antar masyarakat. 

 

2.1.2 Ukuran Kemiskinan 

BPS (2020) menghitung tingkat kemiskinan dengan cara melihat bagaimana 

kapasitas seseorang untuk bisa memenuhi berbagai kebutuha dasarnya (basic needs 

approach). Menurut BPS (2020) memandang kemiskinan adalah kondisi dimana 

seseorang serba kekurangan dan dirasa tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup dasarnya baik pangan maupun non pangan yang dihitung dari segi 

pengelurannya. Seseorang dapat dikategorikan miskin jika pengeluaran yang dia 

keluarkan untuk kebutuhan dasarnya berada lebih rendah dari pada garis 

kemiskinan. 

Garis Kemiskinan (GK) adalah total dari Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) ditambah dengan total Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) BPS 

(2020). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah rupiah yang dipakai atau 

dikeluarakan dalam pemenuhan kebutuhan minimum makanan seseorang per hari 

yaitu sebesar 2100 kl. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) 

merupakan pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pakaian, 

akses pendidikan, dan juga akses kesehatan.  

Pada prakteknya BPS mengelompokan kebutuhan dasar makanan menjadi 

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, 

kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Sedangakan kelompok 

kebutuhan dasar non makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 

jenis komoditi di pedesaan. 

Terdapat tiga indikator dalam pengukuran kemiskinan menurut analisi 

dengan menggunakan acan kebutuhan dasar oleh BPS, yaitu: 

1) Head Count Index (HCI-P0) menggambarkan persentase jumlah masyarakat 

yang mempunyai pengeluaran lebih rendah dari pada garis kemiskinan. 

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) Adalah besaran selisih 

antara rupiah yang dikeluarakan masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan. 

Jika terjadi penurunan pada indeks ini mendakan apabila pengeluaran  dari 

masyarakat miskin semakin mendekati dengan garis kemiskinan.  

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Indeks yang berisi 

informasi tentang sebaran berapa jumlah rupiah yang dikeluarkan antar 

masyarakat miskin. Nilai indeks ini yang tinggi menunjukan ketimpangan 

pengeluaran antar masyarakat miskin juga tinggi . 

  

2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan 

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) masyarakat miskin memiliki ciri, yaitu: 
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1. Kebanyakan faktor produksi bukan milik pribadi, diantaranya 

kepemilikan tanah yang belum memadai serta minim modal dan 

keterampilan. Kepemilikan faktor produksi yang milik pribadi sangat 

kecil sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan juga kecil. 

2. Aset produksi tidak didapat dengan kemampuan sendiri karena tidak 

memiliki kekuatan. Penghasilan yang minim menyebabkan tanah 

garapan atau modal usaha lainnya sulit didapat, ditambah dengan syarat 

yang sulit untuk mendapat kredit dari perbankan karena perlu adanya 

jaminan, sehingga terpaksa menggunakan jasa debt collector. 

3. Rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang masih sangat rendah 

yaitu hanya lulusan SD. Keadaan yang mendesak dalam keterbatasan 

ekonomi membuat waktu mereka untuk belajar dikompensasi untuk 

bisa bekerja. Hal ini mengakibatkan anak-anak mereka juga harus ikut 

serta bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup atau menjaga adik 

yang masih kecil dirumah sehingga tidak ada waktu untuk sekolah. 

Keadaan seperti ini akan terus terjadi seperti lingkaran yang tidak ada 

habisnya dan mereka akan benar-benar terjerat dalam kemiskinan dan 

keterbelakangan. 

4. Wilayah pedesaan menjadi tempat tinggal yang paling umum bagi 

mereka. Namun, mereka hanya memiliki tanah yang sangat kecil 

bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah. Kebanyakan mereka 

bekerja sebagai petani atau pekerjaan kasar lainnya selain bidang 

pertanian, tetapi karena pertanian tidak selalu menghasilakan dan 

sifatnya musiman mengakibatkan sulitnya mempertahankan pekerjaan 

tersebut. Beberapa diantaranya selanjutnya beralih profesi sebagai 

“pekerja bebas”. Penawaran tenaga kerja yang terus naik akan 

berimplikasi pada penurunan upah sehingga menjerat mereka dibawah 

garis kemiskinan. 

5. Sebagian besar dari mereka yang berusia muda memutuskan untuk 

tinggal di kota dengan hanya bermodal skill yang kurang memadai 

ditambah dengan pendidikan yang rendah. Sedangkan keadaan kota 

belum mampu mewadahi pergerakan penduduk desa yang melakukan 

urbanisasi. Pergerakan urbanisasi yang terjadi di negara maju sejalan 

dengan perkembangan industri yang ada sehingga masyarakat desa bisa 

mendapat pekerjaan di kota, sedangkan pada negara berkembang 

adanya urbanisasi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja. 

 

2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan 

Menurut (Meier dan Baldwin1960) mendeskripsikan bahwa akan ada jerat 

kemiskinan yang muncul dari keterkaitan dan saling berpengaruh antara keadaan 

penduduk yang miskin dengan potensi alam yang ada dan belum bisa 

dikembangkan, hal ini lebih dikenal dengan nama teori lingkaran perangkap 

kemiskinan (the vicious circle of poverty). Menurut Nurkse bentuk lingkaran 

kemiskinan yang ikut andil dalam menghambat kinerja tingkat pembangunan 
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terutama di negara yang sedang berkembang terbagi menjadi dua segi yaitu dari 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) (Damanhuri 2010). 

Pada segi penawaran dimana kondisi masyarakat yang memiliki tingkat 

produktivtas yang kecil mengakibatkan upah atau penghasilan yang diterima juga 

kecil sehingga berdampak kecilnya juga kesempatan mereka bisa menabung. 

Tingkat tabungan yang kecil akan berimplikasi pada kemampuan pembentukan 

modal atau (investasi) yang kecil juga, apabila investasi kecil mengakibatkan 

adanya kekurangan modal, pada akhirnya berdampak pada produktivitas menjadi 

rendah dan terus berulang seperti pada Gambar 6.  

Pada segi permintaan terutama di negara yang sedang berkembang dimana 

rata-rata penghasilan penduduknya masih sangat rendah karna pengaruh dari 

kecilnya luas pasar dari berbagai jenis barang, sehingga mengakibatkan tingkat 

investasi masih sangat kecil dan sulit didapat. Kecilnya tingkat upah penduduk 

disebabkan produktivitas dari penduduk yang buruk juga, hal ini implikasi dari 

kempuan investasi yang belum baik di waktu lampau. Tingkat investasi yang buruk 

dikarenakan tidak adanya perangsang dalam menanam modal seperti pada Gambar 

6. 
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Logika berpikir Nurkse dalam Kuncoro (2000) menyebutkan negara bisa 

miskin disebabkan karena negara itu memang miskin (a poor country is poor 

because it is poor). Menurut teorinya dalam lingkaran setan kemiskinan, disebutkan 

bahwa ketiadaan pembangunan di masa lampau dan lambatnya pembangunan di 

masa depan mengakibatkan kemiskina bisa terjadi. Nurkse menjelaskan hambatan 

yang timbul dalam penciptaan modal disebabkan oleh adanya lingkaran setan 

kemiskinan. Disisi lain tingkat pertumbuhan modal dipengaruhi oleh tingkat 

tabungan pendudukan dan tingkat perangsang dalam menanam modal 

Gunnar Mydrall mempunyai teori lingkaran kemiskinan yang berbanding 

terbalik dengan milik Nurkse. Mydrall menjelaskan permasalahan modal bukan 

penyebab utama dari adanya kemiskinan yang utama, tapi disebabkan dari tingkat 

kesehatan seperti gizi yang buruk, tingkat pendidikan, dan dari pengaruh kebutuhan 

dasar yang lain seperti pada Gambar 7. Menurut mydrall keadaan penduduk yang 

miskin dimulai dari penghasilan penduduk yang kecil sehingga berpengaruh pada 

konsumsi yang diterima kemudian menyebabkan kualitas gizi yang buruk, dan 

seterusnya mengakibatkan kualiats kesehatan menjadi buruk juga.  

 

 
Sumber: G.Myrdall dalam Damanhuri (2010) 

Gambar 7. Lingkaran kemiskinan menurut G. Myrdal 

Kesehatan penduduk yang buruk tentu akan berakibat pada rendahnya 

produktivitas sehingga mengakibatkan penghasilan yang diterima juga kecil dan 

alhasil terciptalah kemiskinan. Pendapat dari gm ini pun diadaptasi oleh organiasi 

buruh internasional ILO (International Labour Organication) dalam mengatasi 

persoalan kemiskinan terutama di negara yang sedang berkembang, yaitu dengan  

melahirkan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need strategy). 
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Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2000). 

Gambar 6. Lingkatan Setan Kemiskinan menurut Nurkse 
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2.2 Upah Minimum 

 

2.2.1 Upah Minimum Provinsi 

Upah minimum menurut BPS adalah batas upah paling kecil yang mesti 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk para pekerja mengikuti peraturan yang 

ditetapkan di setaip wilayah berdasarkan undang-undang yang ada. Tujuan 

ditetapkan nya upah minimum menurut BPS adalah agar masyarakat yang memiliki 

penghasilan yang rendah bisa lebih sejahtera.  

Bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30, 

upah merupakan hak bagi tenaga kerja atau buruh yang diperoleh dan didapatkan 

dengan bentuk uang untuk balasan dari perushaan ataupun pemberi kerja bagi 

tenaga kerja atau buruh yang diberlakikan serta dibayarkan berdasarkan perjanjian 

kerja, kesepakatan maupun peraturan perundang-undangan, dan juga termasuk 

insentif untuk tenaga kerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan 

atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Tahun 

2013, upah minimum adalah upah yang diterima paling kecil oleh pekerja setiap 

bulan yang didalamnya sudah termasuk dari upah pokok dan berbagai tunjangan 

yang ditentukan oleh kepala daerah sebagai sistem pengaman perekonomian 

pekerja. Pada jenisnya dibedakan menjadi empat yaitu : 

1. Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan batasan upah minimum untuk 

ditepkan di semua wilayah kabupaten/kota pada suatu provinsi. 

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan batasan upah minimum 

untuk diterapkan pada wilayah kabupaten/kota. 

3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), merupakan batasan upah minimum 

untuk diterapkan secara sektoral di satu provinsi. 

4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), merupakan batasan upah 

minimum untuk diterapkan secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. 

Upah minimum merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap sebuah 

harga, dimana kontrol harga tersebut merupakan dasar penentuan harga minimum 

yang harus dibayarkan untuk berbagai barang dan jasa. Pemerintah menentukan 

kontrol ini untuk memastikan individu menerima gaji yang sesuai dengan 

pekerjaannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, 

mengurangi tingkat kemiskinan akibat pendapatan yang dibawah upah minimum 

dan menjaga keseimbangan dalam ekonomi (Sonny 2003). 

 

2.2.2 Teori Upah Minimum 

Pada kondisi persaingan secara sempurna seperti pada Gambar 8 titik 

equilibrium didapat saat garis demand bertemu dengan garis supply. pada situsi 

pasar tenaga kerja, titik upah equilibrium terbentuk saat garis supply pekerja 

bertemu dengan garis demand pekerja. Saat kondisi equilibrium tercapai, maka 

besar tenaga kerja yang mendapat kerja di dalam perusahaan adalah sebesar E* 

sehingga upah yang mereka dapat sebesar w*. 

Namun apabila pemerintah memberlakukan kebijakan upah minimum lebih 

dari nilai upah equilibrium maka perusahaan akan mengurangi permintaan pekerja 

sehingga demand akan bergerak ke atas dan tenaga kerja akan berkurang menjadi 

turun ke kiri. Kemudian sebagian tenaga kerja (E*-Ea) terpaksa terdepak dari 
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perusahaan sebagai efek dari pemberlakuan upah minimum. Lebih lanjut, 

pemberlakuan upah minimum yang lebih tinggi dari upah equilibrium akan menarik 

pekerja lain untuk masuk ke pasar kerja, ini akan berakibat jumlah pengguran 

menjadi bertambah sebesar (Es-E*) 

 
 Apabila kebijakan ini deterapkan hanya kepada para tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor formal, maka para tenaga kerja yang terdampak dan menjadi 

menganggur akan mencoba peruntukannya untuk bisa kembali bekerja di sektor 

informal. Pergerakan tenaga kerja tersebut yang beramai-ramai berpindah ke sektor 

informal akan menyebabkan kurva supply bergerak ke arah kanan dan berdampak 

pada penurunan upah di sektor tersebut.  

Kemudian bila hambatan untuk bisa kembali bekerja di sektor formal lebih 

mudah dan dengan kondisi upah minimum, maka para tenaga kerja di sektor 

informal lebih memilih untuk keluar dan menunggu lowongan di sektor formal. Ini 

akan berakibat pada pergerakan kurva supply sektor informal ke kiri sehingga upah 

di sektor tersebut juga akan kembali naik.  

Dapat dilihat pada Gambar 9 yang menggambaran pergerakan pasar tenaga 

kerja baik di sektor formal maupun informal yang sangat begitu leluasa. Hal ini 

tentu sangat berimpliksi pada ekosistem perekonomian yang ada melalui 

pergerakan upah tenaga kerja diluar fungsi pemerintah yang memang bertugas 

dalam membuat peraturan. Menurut Borjas (2013) pergerakan tenaga kerja 

memang akan terus terjadi baik secara satu sektor maupun dua sektor, sepanjang 

adanya harapan jika sektor yang lain memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan sektor lainnya. Selama harapan dari para tenaga kerja itu ada maka 

pergerakan tenaga kerja akan terus berlangsung. 

 

Sumber : Borjas (2013). 

Gambar 8. Supply dan Demand tenaga kerja di sektor formal (covered sector) 
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2.3 Produk Domestik Bruto 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah wujud salah satu bentuk 

dari indikator ekonomi yang berguna dalam menghitung besaran unit ekonomi yang 

suatu daerah bisa hasilkan. PDRB menurut dasar harga yang berlaku menjelaskan 

berapa value added yang dihasilkan suatu barang serta jasa pada suatu daerah 

tertentu selama setiap tahun yang dihitung berdasarkan harga yang saat itu sedang 

berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pada PDRB menurut dasar harga yang 

konstan menjelaskan berapa value added yang dihasilkan suatu barang dan jasa dari 

suatu daerah yang dinilai dengan harga yang tetap atau konstan dari sutu tahun 

tertentu. 

Dengan menghitung nilai PDRB menurut dasar harga yang berlaku bisa 

dipakai dalam memantau pergerakan suatu struktur ekonomi sedangkan untuk 

memantau pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya kita bisa mngetahuinya dengan 

menghitung PDRB atas dasr harga konstan. Menurut Maulia (2014) pada 

prakteknya  ada beberapa strategi yang dipakai untuk mengukur besaran PDRB 

setiap tahunnya yaitu dengan strategi produksi, strategi pendapatan, dan yang 

terakhir adalah strategi pengeluaran .  

Pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan strategi 

produksi dengan mentotal value added dari semua barang serta jasa yang diperoleh 

pada wilayah tertentu dalam waktu satu tahun yang dihasilkan oleh unit 

produksinya. Unit-unit produksi itu diklasifikasikan dalam sembilan sektor 

lapangan usaha, yang terdiri dari: 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan penggalian; 4. 

Listrik, gas dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel dan restoran; 7. 

Pengangkutan; 8. Keuangan, Real Estat dan jasa perusahaan; 9. Jasa-jasa. Setiap 

sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui strategi pendapatn 

merupakan imbalan yang diperoleh dari keterlibatan pada proses produksi selama 
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kurun waktu satu tahun yang didapat oleh faktor produksi yang ada. Dalam ini 

faktor produksi tersebut merujuk pada upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal serta 

keuntungan perusahaan serta perlu dicatat bahwa semua itu masih belum termasuk 

dari pajak penghasilan serta pajak pajak lainnya.  

Strategi untuk perhitungan PDRB ini juga termasuk pada penyusutan serta 

pajak bersih tidak langsung. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) strategi 

pengeluaran merupakan segala faktor permintaan akhir yang tersusun atas 1. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2. Pengeluaran 

konsumsi pemerintah, 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4. Perubahan 

inventori, 5. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 

Perhitungan PDRB melalui strategi-strategi tersebut pada akhirnya akan 

menggambarkan hasil yang seimbang. Pada dasarnya total pengularan untuk 

produksi akan sesuai dengan total dari barang serta jasa akhir yang produksi, selain 

juga akan sesuai dengan total pendapatan dari semua faktor produksi yang dipakai. 

PDRB yang diperoleh menggunakan strategi-stretegi diatas dikenal dengan 

perhitungan PDRB atas dasar harga pasar, sebab perhitungannya sudah termasuk 

pajak tak langsung 

 

2.4 Pengangguran 

 

Pengangguran merupakan warga negara yang belum memiliki perkerjaan 

tetapi sedang dalam proses pencariaan kerja atau dalam proses pembuatan usaha 

mandiri ataupu bagi mereka yang memang bukan dalam pencarian kerja dengan 

alasan dirasa masih belum layak untuk memperoleh pekerjaan tersebut BPS (2016). 

BPS juga menjelaskan pengangguran juga bisa dikatakan pada seseorang yang 

sudah mendapat pekerjaan tapi dia masih belum mulai untuk kerja.  

Hubungan antara kemiskinan serta pengangguran mempunyai hubungan 

yang cukup erat. Kasus kemiskinan yang terjadi selama ini selalu memiliki 

hubungan yang positif dengan kasus pengagguran. Hal ini bisa terjadi karena 

pengagguran merupakan aspek penting yang memiliki pengaruh yang kuat pada 

tingkat kemiskinan yang terjadi. Menurut Todaro (2005) kasus pengangguran 

menjadi permasalahan utama makro ekonomi karena menimbulkan turunnya 

potensi tingkat pemasukan nasional serta tingkat kemakmuran penduduk. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran bisa dikelompokan dalam 

beberapa jenis, diantarannya yaitu : 

1. Pengangguran Terselubung atau (Disguissed Unemployment) merupakan 

pekerja yang belum bisa bekerja dengan maksimal perhari nya disebabkan 

adanya kondisi tertentu  

2. Menganggur atau (Under Unemployment) merupakan pekerja yang belum 

bisa bekerja dengan maksimal disebabkan tidak terdapat lowongan pekerjaan, 

umumnya pekerja separuh menganggur ini hanya bekerja kurang dari 35 jam 

selama seminggu. 

3. Pengangguran Terbuka atau (Open Unemployment) merupakan pekerja yang 

benar benar sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Jumlah pengangguran ini 

15



adalah yang paling banyak karena masih belum bisa memperoleh pekerjaan 

walau sudah berusaha mencari kerja. 

 

Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran, maka dikelompokan 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) merupakan pengguran 

yang disebabkan adanya peralihan gelombang kehidupan ekonomi atau biasa 

disebut siklus ekonomi. Pengangguran siklis muncul karena perubahan 

perekonomian suatu negara. Permintaan agregat yang fluktuatif akan 

penyebabkan pendapatan nasional berfluktuatif. Fluktuasi tersebut akan 

menyebabkan permintaan terhadap pekerja akan berfluktuatif di pasar tenaga 

kerja. 

2. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) merupakan 

pengangguran yang disebabkan karena terdapat ketidakseimbangan diantara 

perusahaan dan pencari kerja. Pengguran jemis ini juga lebih dikenal dengan 

nama pengangguran sukarela. Pengangguran friksional biasanya merupakan 

angkatan kerja usia muda, serta seseorang yang memutuskan tidak melanjutkan 

pekerjaannya yang disebabkan rasa tidak puas terhadap pekerjaannya ataupun 

kerana memang sudah dipecat. Orang yang mencari pekerjaan tentu saja 

membutuhkan waktu. Orang yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan 

disebut pengangguran friksional. Beberapa pengangguran friksional bersifat 

sukarela, contohnya seorang pekerja yang tahu ia akan diterima di suatu 

pekerjaan namun tidak mau menerimanya karena ia mencari yang lebih baik. 

3. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang diakibatkan dari 

ketidakseimbangan di antara struktur angkatan kerja berdasarkan jenis 

ketrampilan, pekerjaan, insutri ataupun karena lokasi geografis serta 

penyerapan tenaga kerja. Misalnya peralihan struktur ekonomi dari yang 

awalnya sektor pertanian menjadi sektor industri. Orang-orang yang 

menganggur menurut jenis ini juga disebutkan alasan orang tersebut 

menganggur karena terpaksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka ingin 

bekerja sesuai dengan upah yang sedang berlaku namun pekerjaan yang 

diinginkan oleh orang-orang tersebut tidak tersedia. Pengangguran friksional 

maupun struktural terjadi bila pendapatan nasional berada di titik potensialnya, 

dan karenanya tidak ada senjang resesi maupun inflasi (Lipsey et al 1997). 

Salah satu langkah untuk dapat mengetahui proporsi jumlah pengangguran 

yang ada pada suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakn data Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Kegunaan dari TPT yaitu untuk mengetahui 

persentase tingkat pengangguran terbuka, selain itu berguna untuk melihat kondisi 

kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah, sehingga dapat digunkan sebagai 

refrensi oleh pemerintah untuk bisa mangatasi masalah pengangguran dengan ikut 

berpartisipasi dalam penciptaan lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka 

dihitung berdasarkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan 

kerja yang ada, sehingga bisa dirumuskan sebagai berikut : 
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TPT=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100 % ………… (?) 

 

2.5 Tingkat Pendidikan 

 

Salah satu modal yang cukup penting pada pencapian sumber daya manusia 

yang unggul dan berdaya saing adalah pendidikan. Dengan dibekali pendidikan 

yang baik maka akan mempermudah manusia dalam menghadapi kemajuan 

teknologi dan lebih mudah untuk bisa mengikuti perkembangan jaman dan 

modernisasi sehingga produktivitas pun akan meningkat dan kemajuan ekonomi 

akan lebih pesat.  

Adanya tingkat pendidikan yang baik niscaya akan berdampak positif pada 

perbaikan mutu sumber daya manusia yang sejalan dengan peningkatan 

pengetahuan dan keahlian. Kenaikan keahlian tersebut juga pada akhirnya akan 

berdampak pada peningkatan upah yang bisa diperoleh seseorang  sehingga 

kesejahteraan pun juga ikut meningkat. Pengaruhnya yang begitu sentral membuat 

pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam program pengentasan 

kemiskinan. 

Badan Pusat Statistik (2018) menjelaskan mutu pendidikan dari suatu 

wilayah bisa dihitung dengan serta. Semakin tinggi nilai dari komponen-komponen 

tersebut disuatu wilayah maka bisa dikatakan semakin tinggi pula mutu pendidikan 

yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pendidikan merupakan modal penting dalam 

kemajuan ekonomi sehingga pembangunan nasioanl akan lebih cepat direalisasi 

sesuai dengan rencana yang sudah dibentuk. Dengan semakin meningkatnya mutu 

sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah atau daerah diharapkan akan bisa 

menangani permasalahan kemiskinan, masih rendahnya angka produktivitas, dan 

juga pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. 

Angka melek huruf adalah rasio penduduk yang memiliki usia diatas 15 

tahun yang sudah mampu membaca serta menulis baik dengan huruf latin maupun 

lainnya. Penggunaan rasio angka melek huruf bermanfaat dalam menghitung 

keberhasilan kebijakan peningkatan pendidikan seperti pemberantasan buta huruf, 

yang menjadi salah satu program khusus di pedesaan. Perhitungan angka melek 

huruf didapat dengan cara total penduduk berusia 15 tahun keatas yang sudah 

mampu menulis dan membaca dibagi dengan total penduduk berusia 15 tahun 

keatas pada suatu wilayah lalu dikali seratus. 

Rata-rata lama sekolah merupakan total tahun rata-rata yang digunakan oleh 

masyarakat berusia diatas 15 tahun dalam menempuh seluruh jenis pendidikan yang 

formal. Rentan waktu yang digunakan untuk bersekolah adalah nilai tambah 

investasi pendidikan seseorang. Dengan bertambah waktu seseorang dalam 

bersekolah diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan pendapatan seseorang. 

Nilai akumulasi sumber daya manusia suatu wilayah dapat diketahui dengan 

menghitung rata-rata lama sekolah wilayah tersebut. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah nilai kekuatan serapan suata 

lembaga pendidikan dalam menyerap penduduk yang berusia sekolah di wilayah 
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tersebut. APS adalah penilaian umum untuk dipakai dalam melihat akses penduduk 

yang berusia sekolah untuk bisa mendapat akses pendidikan. Nilai APS yang besar 

makan menunjukan semakin besar juga peluang penduduk untuk bisa mengenyam 

bangku pendidikan. Tetapi dengan nilai aps yang besar tidak mutlak menunjukan 

besarnya pemerataan fasilitas pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Kurniawati et, al (2017) yang berjudul Dampak Upah Minimum 

Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014 analisis yang digunakan 

adalah analisis data panel. Variable independen yang digunakan adalah Upah 

Minimum Provinsi (dalam ribu rupiah), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

perkapita atas dasar harga konstan menurut provinsi (dalam ribu rupiah), jumlah 

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dengan status pengangguran selama 

seminggu yang lalu dan terakhir Angka partisipasi kasar SMA/sederajat. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa upah minimum memiliki dampak yang 

negatif serta signifikan terhadap kemiskinan 

Penelitian Alkautasar (2014) yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan 

Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia analisis yang digunakan 

adalah analisis data panel dari tahun 2007-2012. Variabel independen yang 

digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum 

Provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan. Hasil penerapan kebijakan ini berdasar 

hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan diterpkannya ump memiliki 

pengaruh yang efektif pada penurunan kemiskinan di Indonesia. Karena selama 

periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai tahun 2012 variabel UMP mempunyai 

hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan. Apabila dibandingkan, variabel 

yang memiliki pengaruh paling tinggi pada perubahan tingkat kemiskinan selama 

tahun 2007 sampai 2012 adalah varibel UMP dibandingkan variable lainnya seperti 

variabel pendidikan dan variabel PDRB. 

Gindling dan Terrell (2010) menggabungkan mikrodata yang berasal dari 

survei rumah tangga (PHSMP) dengan data dari upah minimum dari tahun 2001 

hingga tahun 2004. Gindling dan Terrell (2010) dalam penelitiannya memakai 

model Probit dalam mengestimasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan 

yang terjadi, sehingga didapatkan hasil bahwa dengan adanya peningkatan upah 

minimum oleh pemerintah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun 

perlu diperhatikan bahwa upah minimum sama sekali tidak berpengaruh pada 

tenaga kerja yang bekerja pada sektor swasta kecil, wirausahawan, dan sektor 

publik. 

Penelitian Tridiana et, al (2018) yang berjudul Dampak Upah Minimum 

terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal analisis yang digunakan adalah 

regresi probit dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2010 dan 2015. 

Variable yang digunakan adalah upah minimum pada tingkat kabupaten, dummy 

tipe keterampilan pekerja (terampil/tidak terampil), PDRB pada tingkat kabupaten, 

tingkat pengangguran pada kabupaten, dummy status wilayah urban individu, 

dummy pendidikan individu, dummy jenis kelamin individu, dummy status kawin 
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individu, dummy masa kerja individu, dan dummy provinsi.  Hasil dari penelitan 

tersebut adalah pengaruh kebijakan upah minimum pada probabilitas keluar pada 

sektor formal lebih besar dari pada pekerja yang tidak terampil dibandingkan 

pekerja yang terampil 

Penelitian Wihastuti et, al (2018) yang berjudul Upah Minimum Provinsi 

(Ump) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. Analisis data yang dipakai 

pada penelitian ini adalah analisis data panel. Sedangkan model terbaik yang dapat 

digunakan pada penelitian ini adalah model fixed effect . Variable independen  yang 

digunakan adalah Upah Minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel UMP memiliki 

pengaruh yang positif serta signifikan pada permintaan tenaga kerja. 

Penelitian Hapsari (2019) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017). Analisis data yang 

dipakai pada penelitian ini adalah analisis data panel dan dengan metode Fixed 

Effect Model (FEM). Variabel yang digunakan adalah tingkat pengguran terbuka, 

Upah Minimum Provinsi (UMP), rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. 

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahawa tingkat pengangguran terbuka 

serta upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang positif pada peningkatan 

kemiskinan yang terjadi, sedangkan variabel rata-rata lama sekolah dan angka 

harapan hidup memiliki dampak yang negatif pada kemiskinan yang terjadi di 

Indonesia.  

Penelitian Rosalina (2013) yang berjudul Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia peridode tahun tahun 2008 

hingga 2011. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini merupakan analisis 

data penel. Variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB), Upah riil, serta Investasi. Kemudaian variabel terikat yang 

pakai pada penelitian ini adalah jumlah orang yang bekerja. Pada hasil penelitian 

ini diketahui  bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Riil dan 

Investasi mempunyai dampak yang positif serta signifikan terhadap permintaan 

tenaga kerja. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Permasalahan kemiskinan tak akan ada habisnya sehingga terus menjadi isu 

global terutama di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya 

Indonesia. Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 

Development Goals (SDGs), yang menjadi salah target utama dan mendapat atensi 

khusus adalah terkait penurunan tingkat kemiskinan. Pulau Jawa sebagai satu-

satunya wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, kemiskinan 

menjadi tantangan tersendiri dengan berbagai problematika yang juga 

menyertainya. 

Jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi membuat pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Upah Minimum. Isu ketenaga kerjaan menjadi yang paling 

di sorot dalam kebijakan tersebut. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk 

menjadi jarring pengaman dalam menjaga upah untuk pekrja dan juga buruh supaya 
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tidak jatuh pada tingkatan rendah sehingga mereka tetap dapat memenuhi 

kebutuhannya kemudian pada akhirnya diharapkan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta tinjauan pustaka di 

atas,maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Upah Minimum Provinsi  diduga berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa 

2. PDRB perkapita diduga berpengaruh negatif  terhadap tingkat kemiskinan di 

Pulau Jawa 

3. Penganguran usia 15 tahun keatas diduga berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa 
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Gambar 10. Kerangka Pemikiran. 
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4. Rata-rata lama sekolah diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa 

 

III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 

  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa penggabungan dari data deret waktu (time series) dari tahun 2010-2018 dan 

data kerat lintang (cross section) yang meliputi 6 Provinsi di Pulau jawa. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka yang 

dilakukan terhadap jurnal, penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Data dan Sumber Data. 

Variabel Satuan Simbol Sumber 

Persentase Penduduk Miskin Persen (%) POVERTY BPS 

Upah Minimum Provinsi Rupiah 

(Rp) 

UMP BPS 

Produk Domestik Regional 

Bruto 

Rupiah 

(Rp) 

PDRB BPS 

Pengangguran Usia 15 tahun 

keatas 

Jiwa UNMPLY BPS 

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun RLS BPS 

 

3.2 Metode Analisis dan Pengelolaan Data 

 

Metode analisis yang dipakai pada penelitian kali ini merupakan analisis 

kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis 

kondisi kemiskinan di Pulau Jawa, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis Pengaruh Kebijakan Upah Minimum Provinsi dan faktor-faktor lain 

yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan program Eviews 10 dan Microsoft Excel 2016. 

 

3.2.1 Metode Data Panel 

Menurut penjelasan Gujarati (2005)  data panel (pooled data) adalah 

campuran time series dan cross section . data time series adalah data yang dihimpun 

pada kurun waktu tertentu terhadap satu subject atau individu sedangkan yang 

dimaksud dengan data cross section adalah data yang dihimpun pada satu waktu 

tertentu terhadap beberapa subject atau individu. Pada pemakaian data panel 

terdapat beberapa keuntungan yang akan didapat pada penelitian yaitu, dengan 

adanya penggabungan dari data time series dan cross section menjadikan model 

data panel memiliki jumlah observasi yang lebih besar. Kemudia dengan 

penggunaan model data panel menjadikan marginal effect yang didapat dari peubah 
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penjelas dapat dijelaskan dari dimensi individu dan dimensiwaktu sehingga 

parameter yang didapat akan jauh lebih akurat jika dibandingakan pemakaian 

model lain. 

Baltagi (2005) menjelaskan kelebihan keuntungan dari pemakaian data 

panel, beberapa kelebihan tersebut diantaranya yaitu : 

1. Menghasilkan data yang lebih jelas serta informatif, derajat yang didapat lebih 

besar, lebih efisien serta adanya koleniaritas antar variabel lebih sedikit  

2. Lebih dimudahkan dalam menganalisis mengenai permasalahan ekonomi yang 

kompleks yang tidak bisa diatasi dengan metode analisis times series atau 

analisis cross section. 

3. Mempertimbangkan adanya derajat heterogenitas dengan nilai yang besar yang 

menjadi ciri dari data individual pada kurun waktu. 

4. Dimungkinkan memiliki fleksibilitas yang  cukup baik dalam permodelan 

perbedaan sifat antar subject atau individu dibandingan dengan hanya data 

cross section 

5. Bisa lebih baik dalam menjelaskan adanya dynamic adjustment  

 

Ada tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam menyelesaikan model data 

panel, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect model (FEM), dan Random 

Effect model (REM). 

 

3.2.2 Pooled Least Square (PLS) 

Firdaus (2011) menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan kombinasi 

dari semua data (pooled), sehingga didapat N x T observasi, dan disini N merupakan 

total unit cross section sedangkan T merupakan total time series yang digunakan. 

Pada pendekatan ini model yang dipakai yaitu : 

 

Yit = αi + Xitβ + μit....................(3) 

 

Dengan mengkombinasikan dari model data cross section dengan model 

data time series akan menghasilkan hasil estimasi lebih efisien karena dengan 

pendekatan ini derajat bebas akan lebih tinggi. Namun diluar itu, penggunaan 

pendekatan ini akan menghasilkan dugaan parameter β akan bias yang akan menjadi 

bias, hal ini menjadi kekurangan dari pendekatan ini. PLS yang tidak mampu 

membedakan perbedaan observasi dalam periode yang sama serta tidak mampu 

juga dalam membedakan observasi yang sama dalam periode yang berbeda 

menyebabkan timbulnya bias pada parameter. 

 

3.2.3 Fixed Effect Model (FEM) 

Menurt (Firdaus 2011) FEM akan timbul saat terjadi hubungan diantara efek 

individu serta peubah penjelas dengan Xit atau ketika adanya pola yang terjadi dan 

sifatnya tak acak. Anggapan ini menjadikan error yang berasal dari efek individu 
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dan komponen waktu menjadi bagian dari intersep, pada pendekatan ini model yang 

dipakai yaitu: 

 

one way komponen error : Yit = αi + λi + Xitβ + μit................(4) 

two way komponen error : Yit = αi + λi + μt + Xitβ + μit …...(5) 

 

3.2.4 Random Effect Model (REM) 

REM akan timbul saat antar efek individu dengan regresor tidak ada 

hubungan. Firdaus (2011) menjelaskan, dengan anggapan ini menjadikan error 

yang berasal dari efek individu serta komponen waktu dimasukan ke dalam error. 

Nama lain dari metode ini disebut sebagai variance components estimation. 

Pemakaian bentuk ini akan lebih mengefisienkan dalam proses peramalan kuadrat 

kecil dengan melihat pengganggu yang ada pada model time series dan cross 

section. Dalam penggunaan nya model FEM bisa dibilang bahwa jika ada gangguan 

maka gengguan tersebut memiliki pengaruh yang tetap,berbeda dengan REM 

karena model REM mempunyai asumsi bahwa jika ada gangguan maka gangguan 

tersebut mempunyai sifat acak. 

Model estimasi yang digunakan adalah: 

 

one way error component : Yit = αi + Xitβ + μit+ λi ........(6) 

two way error component : Yit = αi + Xitβ + μit+ λi + μt..(7) 

dengan (μi) adalah nilai gangguan acak pada observasi (i) dan konstan 

sepanjang waktu. 
 

3.3 Metode Pemilihan Model 

 

Pengujian kesesuaian data panel perlu dilakukan dalam menentukan model 

paling cocok dan sesuai dengan keadaan data penel yang ada, model-model tersebut 

adalah metode kuadrat terkecil (pooled least square model), metode tetap (fixed 

effect model), atau metode acak (random effect model). Rosadi (2011) menjelaskan  

alur pada proses penentuan model yang paling sesuai dalam model data panel bisa 

dilakukan melalui tahap pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman 

 

3.3.1 Chow Test 

Uji Chow digunakan dalam mengetahui apakah model Fixed Effect Model 

(FEM) lebih cocok dan baik apabila dibandingkan dengan model Pooled Least 

Square (PLS). Pengujian dengan jenis ini juga disebut dengan nama Uji Chow atau 

Likelihood Test Ratio. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :  

 

H0 : Pooled Least Square Model (Restricted) 

H1 : Fixed Effect Model (Unrestricted) 
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Jika nilai F-statistik lebih besar dari tabel F pada tingkat signifikansi 

tertentu, maka hipotesis nol (H0) akan ditolak sehingga teknik regresi data panel 

yang dipilih adalah metode Fixed Effect Model (FEM). 

 

3.3.2 Hausman Test 

Uji Hausman bertujuan untuk melihat apakah model yang digunakan Fixed 

Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Uji Hausman dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

H0 : Random Effect Model (REM) 

H1 : Fixed Effect Model (FEM) 

 

Tolak H0 jika nilai dari statistik Hausman lebih tinggi dibandingkan nilai 

dari Chi Square atau dapat juga  menggunakan nilai dari probabilitas (p-value), 

yaitu apabila p-value lebih rendah dari pada tingkat kritis α. Apabila yang 

dihasilkan merupakan tolak H0, maka model yang pakai dalam penelitian adalah 

Fixed Effect Model (FEM). 

 

3.4 Uji Kesesuaian Model  

 

Winarno (2007) menjelaskan bahwa suatu model bisa dikategorikan baik jika 

model tersebut sudah sesuai dengan kriteria statistik serta kriteria ekonometrika. 

Pengujian suatu model pada kriteria statistik dapat menggunakan uji koefisien 

determinasi, uji-F, serta uji-t Sedangkan menurut kriteria ekonometrika suatu model 

harus sesuai dengan asumsi klasik yang diantaranya tidak terkena masalah 

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. 

 

3.4.1 Kriteria Statistik 

 

3.4.1.1 Uji F 

Uji F dipakai dalam menjelaskan secara statistik apabila semua variabel 

independent sama-sama memiliki pengaruh pada variable dependent. Hipotesis 

yang dipakai pada uji F yaitu: 

 

H0 : β1 = β2 = ... βt 

H1 : minimal ada satu βt ≠ 0 

 

Apabila Prob (F-statistik) kurang dari α maka tolak H0, hal ini berarti 

minimal ada satu variabel independent yang memiliki pengaruh pada variable 

dependent-nya. Kemudian jika Prob (F-statistik) lebih tinggi dari pada α maka 

terima H0, hal ini memiliki arti bahwa tidak terdapat variabel independent yang 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependent-nya. 
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3.4.1.2 Uji T 

Uji T dipakai dalam menjelaskan besarnya pengaruh dari masing-

masingmasing variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent nya. 

Hipotesis yang dipakai dalam uji t adalah: 

 

H0 : βt = 0 

H1 : βt ≠ 0 

 

Apabila t-statistik lebih besar dari t-tabel maka tolak H0. Hal tersebut 

menggambarkan variabel dependent memiliki pengaruh yang nyata kepada variabel 

independent kemudian jika tstatistik lebih kecil dari pada t-tabel maka terima H0. 

Hal tersebut menggambarkan variabel dependen tidak memiliki pengaruh yang 

nyata kepada variabel independent-nya. 

  

3.4.1.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dipakai dalam menghitung kebaikan dari sebuah 

model (goodness of fit). Koefisien determinasi (R2) adalah ukuran dalam 

memberikan proporsi dan presentase  variasi total pada variabel yang tidak bebas 

(Y) yang dijelaskan oleh variabel (X). R2 tersebut dipakai dalam menghitung 

seberapa banyak keragaman bisa dijelaskan oleh variabel independen terhadap 

variable dependen. Apabila R2 memiliki nilai satu, maka model tersebut memiliki 

kesesuaian yang sempurna, kemudaian apabila bernilai nol, maka tidak ada 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang menjelaskannya. 

 

3.4.2 Kriteria Ekonometrika 

 

3.4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Gujarati (2003) menyatakan bahwa multikolinearitas merupakan kondisi 

saat beberapa variabel ataupun lebih dapat sangat saling berhubungan secara linear. 

Kondisi terdapatnya multikolinearitas dapat dilihat melalui: 1) nilai R2 yang 

relative tinggi namun memiliki rasio t signifikan yang kecil, 2) adanya korelasi yang 

sangat besar diantara varibel penjelas, 3) pengujian korelasi parsial, 4) regresi 

subsider, atau tambahan.  

Langkah yang dapat dipakai dalam menentukan adanya multikol dalam 

suatu model adalah dengan cara memperhatikan koefisien korelasi diantara peubah 

bebas pada model tersebut. Apabilaangka dari tiap-tiap koefisien korelasi dari 

model tersebut lebih tinggi dari rule of thumb (0,8) R2 maka dapat dikatakan model 

tersebut mempunyai maslah multikoleniaritas (Winarno 2011). Bilamana suatu 

model regresi mempunyai nilai R2 yang sangat tinggi, sedangkan menurut 

individual variabel  bebas masih banyak yang tidak signifikan, tentu ini menjadi 

salah satu tanda tanda adanya permasalahan multikolinearitas pada model tersebut. 

 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Suatu model bisa dibilang terlepas dari permasalahan heteroskedastisitas 

apabila. Menurut Gujarati (2006) jika suatu model terdapat masalah 

heteroskedastisitas, maka pengecekan hipotesis tidak dapat dipercaya karena akan 
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menghasilkan penarikan kesimpulan yang sesat. Metode yang dapat dilakukan 

dalam melihat masalah heteroskedastisitas dalam suatu model adalah dengan 

menggunakan uji white heteroscedasticity.  

Kebanyakan permasalahan heteroskedastisitas muncul pada model yang 

menggunakan data cross section. Apabila sebuah model memiliki permasalahan 

heteroskedastisitas bisa dikatakan model itu tidak lagi efisien walaupum modelnya 

konsisten dan tidak bias. Teknik pendugaan yang bisa dipakai dalam menyelesaikan 

permasalahn heteroskedastisitas yaitu dengan pemakaian metode kuadrat Terkecil 

Terboboti (Weighted Least Square) yang merupakan kasus khusus dari teknik 

ekonometrika yang lebih umum yaitu Generalized Least Square (GLS) dimana 

model ditransformasi dengan memberikan bobot pada data asli (Juanda 2009). 

 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Gujarati (2003) menyatakan bahwa Autokorelasi adalah hubungan yang 

timbul diantara bagian-bagian dalam suatu observasi yang diruntut berdasarkan 

waktu atau ruang. Permasalahan ini bisa timbul karena dilakukannya beberapa 

observasi yang bersambungan pada rentang waktu yang saling berkaitan,selain itu 

hal ini bisa terjadi karena timbulnya kesalahan residual yang tak bebas antara 

beberapa observasi yang dilakukan. Salah satu langkah dalam mengetahui adanya 

masalah autokorelasi atau tidak adalah dengan membandingkan dari nilai DW 

(Durbin-Watson) statistik pada model kemudian dibandingkan dengan nilai DW 

pada tabel. 

Hipotesis dalam pengujian autokorekasi adalah:  

H0 : tidak ada autokorelasi positif atau negatif  

H1 : terdapat masalah autokorelasi positif atau negatif.  

 

Tabel 2. Kerangka identifikasi autokorelasi 

Nilai Durbin Watson Kesimpulan 

0 < DW < DL Ada autokorelasi positif 

DL < DW < DU Tidak ada keputusan 

4 - DU < DW < 4 - DL Tidak ada autokorelasi 

4 – DL < DW < 4 Ada autokorelasi negatif 

 

 

3.4.2.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan jenis asumsi statistik yang dimana error term 

terdistribusi normal. Untuk  mendeteksi ada atau tidaknya normalitas pada suatu 

model maka digunakan uji Jarque-Bera. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih 

tinggi dari taraf nyata (α) maka persamaan tersebut tidak memiliki masalah 

normalitas atau error term terdistribusi normal. 
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3.5 Perumusan Model Penelitian 

 

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan 

Upah Minimum Provinsi  dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa  adalah dengan menggunakan data time series selama 9 

tahun yaitu 2010-2018 dan cross section sebanyak 6 data Provinsi di Pulau Jawa . 

Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian ini: 
 

POVERTY𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛃𝟏 LNUMP𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 LNPDRB𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 LNUNMPLY𝐢𝐭+ 

𝛃𝟒 LNRLS𝐢𝐭 +𝜺𝒊𝒕 

 

Keterangan  :  

α0 : Intersep 

β1−4 : Koefisien regresi 

LN : Logaritma natural 

POVERTY : Persentase penduduk miskin (%) 

UMP : Upah minimum provinsi (rupiah) 

PDRB : Produk domestik regional bruto (rupiah)  

UNMPLY : Pengangguran Usia 15 tahun keatas (jiwa) 

RLS : Rata – rata lama sekolah (tahun) 

𝜀 : eror 

i  : data cross section  6 provinsi di Pulau Jawa 

t : data time series  tahun 2010 – 2018 
 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Kependudukan 

 

Indonesia sampai saat ini masih menempati peringkat empat sebagai negara 

dengan jumlah penduduk yang paling tinggi di dunia. Dari total semua provinsi di 

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk tertinggi, hampir semuanya hanya 

terkonsetrasi di satu wilayah yaitu Pulau jawa. Pulau Jawa menjadi wilayah yang 

paling padat penduduknya karena ditempati oleh lima besar provinsi yang 

mempunyai penduduk terbanyak se Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah 

pemduduk terkecil ditempati oleh Provinsi Papua Barat yaitu sebanyak 964 ribu 

jiwa dan Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 969 ribu jiwa.  

Berdasarkan survei BPS dari waktu ke waktu total penduduk di Pulau Jawa 

selalu mengalami tren peningkatan yang signifikan. Hasil dari Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUSPAS) 2015 di proyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 152 

juta jiwa berada di Pulau Jawa, atau lebih dari 56 % penduduk Indonesia berdomisili 

di Pulau Jawa seperti pada Gambar11 berikut. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 11. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Pulau di Indonesia pada tahun 

2020 

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan penduduk terbanyak di Pulau Jawa 

pada Gambar 12, yakni mencapai 48 juta jiwa pada 2018. Sedangkan terbanyak 

kedua adalah Jawa Timur mencapai 39 juta jiwa. Sementara yang paling sedikit 

pupulasinya adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (data BPS 2018). Laju 

pertumbuhan penduduk pertahun 2010-2018 tertinggi dipegang oleh provinsi 

Banten 2,17 % , diikuti Jawa Barat 1,50 %, DI Yogyakarta 1,16 %, DKI Jakarta 

1,03 %, Jawa Tengah 0,77 % dan terakhir Jawa Timur 0,63 %. Kepadatan penduduk 

per Km2 tahun 2018 tertinggi adalah DKI Jakarta 15.764, diikuti Jawa Barat 1.376, 

Banten 1.313, DI Yogyakarta 1.214, Jawa Tengah 1.052, dan terakhir Jawa Timur 

826. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 12. Jumlah Penduduk Per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 (ribu) 

Tingginya jumlah pendnduk yang berdomisili di Pulau Jawa akan menjadi 

dampak yang positif mapun negatif bagi Indonesia, tergantung bagaimana 

pemerintah dapat mengelolanya. Jumlah penduduk yang tinggi akan berdampak 

positif jika sumber daya manusia tersebut seimbang dengan sumber daya lainnya 

serta memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang unggul. Sedangkan apabila 

sumber daya manusia yang ada melebihi dari kapasitas wilayah yang ada tentu akan 
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berdampak negatif bagi negara tersebut. Menurut Indraswari (2007) apabila suatu 

negara memiliki jumlah penduduk yang tinggi namun tidak dibekali dengan skill 

dan pendidikan yang biak maka hal tersebut akan hanya menjadi beban 

pembangunan bagi negara. 

 

4.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 

 

Kemiskinan tiap tahunnya masih menjadi permasalahan kompleks yang 

dihadapai setiap negara di dunia tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Isu 

kemiskinan masih menjadi isu yang strategis dan menjadi perhatian pemerintah. 

Program pengetasan kemiskinan tiap tahunnya selalu menjadi salah satu sasaran 

penilaian pemimpin daerah maupun pusat di setiap periode.  

Menurut Siregar dan Wahyuni (2008) tingginya angka kemiskinan antara 

lain disebabkan oleh masih belum baiknya pemerataan pendapatan terutama bagi 

penduduk miskin dan terbelakang sehingga manfaat daripertumbuhan ekonomi 

yang ada hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil penduduk. Kemiskinan juga 

didukung dengan kondisi keragaman yang ada di setiap wilayah, salah satunya 

tergambar pada ketimpangan yang terjadi di penduduk daerah pedesaan dengan 

penduduk daerah perkotaan. 

Rata-rata permasalahan kemiskinan yang dihadapi Indonesia masih saja 

tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Menurut data 

BPS tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 25.67 juta 

orang atau 9,66%. Pada Gamabar 13 kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling 

banyak jumlahnya berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 13,19 juta jiwa dengan 

persentase kemiskinan 8,79 % pada tahun 2018.  

Pulau Maluku dan Pupua menjadi yang memiliki persentase kemiskinan 

tertinggi yaitu 20,94 % dengan jumlah kemiskinan sebanyak 1,52 juta jiwa (BPS 

2019). Hal ini menempatkan Pulau Jawa pada posisi yang paradox, karena memiliki 

persentase kemiskinan yang terendah setelah Pulau Kalimantan namun memiliki 

penduduk miskin dengan jumlah paling banyak. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 
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Gambar 13. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tiap pulau 

di Indonesia tahun 2018 

Lebih dari setengah masyarakat Indonesia atau sekitar 57% dari total yang 

ada berdomisili di Pulau Jawa. Hal ini didukung karena Pulau Jawa memiliki daya 

tarik tersendiri karena manjadi kunci dari kegiatan politik serta ekonomi yang ada 

di Indonesia. Pulau Jawa juga merupakan wilayah dengan tingkat industrialisasi 

serta urbanisasi yang sangat tinggi, pusat industrialisasinya berada di Provinsi DKI 

Jakarta serta ada juga di Provinsi Surabaya. Meskipun didukung dengan menjadi 

pus at ekonomi dan politik permasalahan jumlah penduduk yang tinggi ini 

masihberakibat pada tingginya tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. 

Persentase penduduk miskin menunjukan proporsi penduduk miskin di 

suatu wilayah dengan jumlah seluruh penduduknya. Persentase dari penduduk 

miskin dengan nilai yang tinggi mengartikan apabila tingkat kemiskinan pada suatu 

wilayah tersebut juga tinggi.  

Pada Gambar 14 secara umum persentase kemiskinan di Pulau Jawa 

mengalami tren penurununan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2015 ke 2016 

terjadi peningkatan persentase dibeberapa provinsi di Pulau Jawa. Provinsi tersebut 

adalah Jawa Barat yaitu peningkatan kemiskinan dari 9,44 % menjadi 9,53%. 

Kemudian Banten dari 5,35 % menjadi 5,9 % dan terkahir adalah DKI Jakarta 3,92 

% menjadi 3,93 % . Peningkatan ini desebabkan oleh naiknya harga BBM dan harga 

beras yang tidak ditunjang dengan kenaikan upah yang seimbang. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 14. Persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi di Pulau Jawa 

tahun 2010-2018 

Penurunan tren kemiskinan di Pulau Jawa dari tahun 2010 sampai 2018 

menunjukan pemerintah, khususnya pemeriantah daerah cukup berhasil 

menurunkan tingkat kemiskinan tiap tahunnya. Namun penurunan kemiskinan yang 

terjadi selama beberapa kurun waktu ini tetap tidak bisa menggambarkan 

pemerataan kesejahteraan di semua provinsi khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa 

merata. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya beberapa provinsi dengan tingkat 

kemiskinan yang masih tinggi bahkan melebihi tingkat kemiskinan nasioanal. 

 Apabila melihat Pulau Jawa yang merupakan wilayah pusat ekonomi dan 

politik di Indonesia, hal ini cukup menjadi ironi. Hal ini juga mengindikasikan 

pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan program pengentasan kemiskinan 
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secara efisien dan tepat sasaran. Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang 

tinggi jika dibandingkan nasional yaitu Provinsi Jawa tengah, DI Yogyakarta, dan 

Jawa Timur seperti pada Gambar 15. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 15. Persentase penduduk miskin Jateng, DIY, Jatim, dan Indonesia tahun 

2010-2018 

Dalam rentang waktu 2010 sampai 2018 provinsi yang memiliki penyebaran 

penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa 

Barat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sulitnya pemerintah pusat maupun daerah 

dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dikarenakan sasaran 

penduduknya berjumlah besar.  

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa meskipun provinsi yang memiliki 

persentase penduduk tinggi tidak serta merta jumlah penduduk miskinnya pun juga 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh metode perhitungan yang berbeda. Provinsi yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berarti bahwa jumlah penduduk yang 

memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan juga tinggi. 

 

Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin di Pualau Jawa. 

Tahun 

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Ribu 

Jiwa) 

DKI 

Jakarta 
Jabar Jateng 

DI 

Yogyakarta 
Jatim Banten 

2010 312.18 4773.72 5369.16 577.3 5529.3 758.16 

2011 363.42 4648.63 5107.36 560.88 5356.21 690.49 

2012 363.2 4477.53 4977.36 565.32 5070.98 652.8 

2013 354.19 4297.04 4732.95 550.2 4771.26 656.25 

2014 393.98 4327.07 4836.45 544.87 4786.79 622.84 

2015 398.92 4435.7 4577.04 550.23 4789.12 702.4 

2016 384.3 4224.33 4506.89 494.94 4703.3 658.11 

2017 389.69 4168.44 4450.72 488.53 4617.01 675.04 

2018 373.12 3615.79 3897.2 460.1 4332.59 661.36 

Sumber: BPS 2019 (diolah). 
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Dari Tabel 4, 5, dan 6 dapat dilihat Garis Kemiskinan di tiga provinsi di 

Pulau Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan diatas tingkat nasional dari tahun 

2010 sampai tahun 2018. Secara keseluruhan Garis Kemiskinan di seluruh provinsi 

tersebut terus mengalami tren kenaikan tiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa 

kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat bertahan hidup 

dan memenuhi kebutuhannya semakin meningkat. Kenaikan garis kemiskinan ini 

juga menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi disetiap tahunnya 

 

Tabel 4 Garis Kemiskinan,Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Jawa Tengah. 

Tahun Garis Kemiskinan Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

2010 205606 2,49 0,6 

2011 222430 2,56 0,66 

2012 245817 2,39 0,57 

2013 268397 2,37 0,59 

2014 286014 2,09 0,51 

2015 308163 2,17 0,59 

2016 322799 2,12 0,54 

2017 339692 2,12 0,55 

2018 359526 1,63 0,34 

Sumber: BPS 2019 (diolah). 

 

Berdasarkan tabel 4  pada rentang waktu tahun 2010 sampai 2018 Garis 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.  Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari waktu 

ke waktu cenderung turun kecuali pada tahun 2011 dan tahun 2015 

 

Tabel 5 Garis Kemiskinan,Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

DI Yogyakarta. 

Tahun Garis Kemiskinan Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

2010 240282 2,85 0,73 

2011 265757 2,51 0,65 

2012 284549 2,89 0,75 

2013 317925 2,13 0,46 

2014 333561 2,35 0,61 

2015 359470 2,32 0,63 

2016 370510 1,75 0,36 

2017 413631 2,09 0,46 

2018 432018 1,65 0,35 

Sumber: BPS 2019 (diolah). 

 

Provinsi DI Yogyakarta pada rentang waktu 2010 sampai 2018 berdasarkan 

Tabel 5 Garis Kemiskinan terus mengalami pentingkatan. Indeks Kedalaman 
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Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari waktu ke waktu 

cenderung turun kecuali pada tahun 2012, 2014, 2017.  

 

Tabel 6 Garis Kemiskinan,Indeks kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Jawa Timur. 

Tahun Garis Kemiskinan Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

2010 213383 2,38 0,59 

2011 234546 2,27 0,54 

2012 253947 1,93 0,44 

2013 278653 2,07 0,5 

2014 293391 1,86 0,45 

2015 314320 2,13 0,61 

2016 329241 1,95 0,47 

2017 372585 2,09 0,56 

2018 399334 2,07 0,56 

Sumber: BPS 2019 (diolah). 

 

Pada Tabel 6 dalam kurun waktu 2010 sampai 2018 di Provinsi Jawa Timur 

Garis Kemiskinan pun juga seperta pada provinsi lainnya pada tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) dari waktu ke waktu cenderung turun kecuali pada 

tahun 2013, 2015, dan 2017. 

Permasalahan kemiskinan tidak lagi hanya mempermasalahkan jumlah serta 

pesentase dari penduduk miskin yang berada pada suatu wilayah. Terdapat ukuran 

lain yang juga harus menjadi perhatian apabila ingin menanggulangi kamiskinan, 

ukuran tersebut adalah tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan. Kebijakan 

dalam pengentasan kemiskinan seharusnya selain bisa mengurangi jumlah 

penduduk miskin tapi juga harus mampu menurunkan tingkat kedalaman 

kemiskinan serta tingkat keparahan kemiskinan. 

Dari semua tabel 4, 5, dan 6 terjadi penurunan untuk kedua indeks tersebut 

kecuali pada beberapa tahun yang tiap provinsi berbeda. Hal ini mengindikasikan 

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, dan Jawa Timur pada saat angka Indeks Keparahan Kemiskinan naik 

cenderung menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran 

penduduk semakin melebar. 

 

4.3 Program Pengentasan Kemiskinan 

 

Indonesia setiap tahunnya memiliki masalah kemiskinan yang selalu 

menjadi isu utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Kemiskinan selalu 

menjadi masalah umum dan merupakan suatu ancaman dalam perekonomian suatu 

negara. Meskipun tiap tahunnya tingkat kemiskinan memiliki tren yang cenderung 

menurun, namun tingkat penurunan kemiskinan tersebut belum mencapai target dan 

belum menyeluruh di semua wilayah terutama di Pulau Jawa. 

33



Dalam peranannya untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang 

ada, pemerintah  telah mencanangkan beberapa strategi untuk mengatasinya. 

Pertama yaitu peningkatan pada efektivitas program pengentasan kemiskinan serta 

program pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemudian pada tingkatan makro 

pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, 

memelihara kestabilan makro ekonomi, menjaga kestabilan harga, memperbanyak 

lapangan pekerjaan, melindungi iklim investasi, mengawasi peraturan 

perdagangan, menumbuhkan produktivitas pada sektor pertanian,serta membangun 

dan meningkatkan infrastruktur di wilayah terbelakang. 

Pada tingkatan mikro khususnya bagi masyarakat dalam kategori miskin 

dan sangat miskin, pemerintah telah menyiapkan telah menyiapkan beberapa 

bantuan seperti bantuan makanan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Serta 

ada juga berupa bantuan finansial seperti Bantuan Tunai Bersyarat (Program 

Keluarga Harapan), serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu 

Indonesia Sehat.  

Sedangkan bagi yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin serta 

masyarakat rentan, sudah dipersipakan oleh pemerintah dengan mempermudah 

akses permodalan sehingga pendapatan akan meningkat, memperbaikan dari 

kualitas produk supa bisa bersaing dan mempermudah akses pemasarannya, 

meningkatkan sklill pelayanan usaha, dan juga berupaya membangun iklim 

wirausaha, mitra, serta keperantaaran menjadi lebih baik. 

 

4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

 

Pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

jumlah total dari barang serta jasa yang diproduksi melalui semua unit ekonomi 

yang ada pada wilayah tertentu. Angka PDRB yang semakin tinggi pada suatu 

wilayah akan menggambarkan keadaan perekonomian pada wilayah itu juga baik. 

Sedangkan laju dari pertumbuhan ekonomi menggambarkan kesuksesan suatu 

wilayah dalam fungsinya untuk mengelola dan memanjemen setiap potensi dari 

semua sektor usaha yang ada pada wilayah tersebut. Selain itu pertumbuhan 

ekonomi juga menjadi salah satu penilaian apakah suatu wilayah memiliki 

pembangunan ekonomi yang baik atau tidak. 

Pada Gambar 16 bisa dilihat jika tiap provinsi yang berada di Pulau Jawa 

dari tahun 2010 sampai pada tahun 2018 memiliki tren nilai PDRB yang terus naik.  

Provinsi dengan nilai PDRB terbesar pada tahun 2010 adalah DKI Jakarta yaitu 

sebesar Rp111.529 miliar  Kemudia Provinsi selanjutnya adalah Jatim yaitu sebesar 

Rp26.371,1 miliar, kemudian disusul oleh Provinsi Banten, Provinsi Jawa 

Barat,Provinsi Jawa Tengah, dan yang terakhir dan terkecil adalah Provinsi DI 

Yogyakarta. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 16 PDRB Provinsi per kapita harga konstan 2010 di Pulau Jawa 2010-2018 

Provinsi dengan nilai PDRB tertinggi pada tahun 2018 masih sama seperti 

provinsi-provinsi yang memiliki PDRB tertinggi pada tahun 2010. Provinsi-

provinsi tersebut adalah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp165.863 miliar  Kemudia 

Provinsi Jatim yaitu sebesar Rp39.587,9 miliar, kemudian Provinsi Banten, 

Provinsi Jawa Barat,Provinsi Jawa Tengah, dan yang terakhir dan terkecil adalah 

Provinsi DI Yogyakarta 

 

4.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran 

 

Penduduk yang banyak dan semakin bertumbuh setiap tahunnya bisa 

menjadi salah satu potensi yang berharga bagi suatu wilayah. Apabila pengelolaan 

dari potensi ini bisa digunakan secara maksimal tentu ini akan berimplikasi pada 

keberhasilan pembangunan suatu negara bisa lebih mudah dicapai. Semakin 

tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada suatu wilayah makan juga akan 

meningkatkan kapabilitas penduduk tersebut dalam memenuhi kebutuhannya dari 

penghasilan yang dimilikinya.  

Kebalikan dari penjelasan diatas, adanya pengangguran bisa berakibat pada 

semakin berkurang kapabilitas seseorang untuk bisa memenuhi kebutuahn 

hidupnya yang akan berimplikasi pada semakin bertambanya kemiskinan yang ada. 

Pengagguran bisa diakatakan sebagai salah satu pertanda dimana disitu wilayah 

terdapat kemiskinan. Pada peneletian kali ini pengagguran yang dirujuk merupakan 

pengagguran usia 15 tahun keatas menurut data BPS. 

Semakin banyak jumlah total pekerja yang bekerja pada suatu wilayah maka 

daerah tersebut akan cenderung lebih cepat dalam berkembang karena pertumbuhan 

ekonomi yang didorong oleh konsumsi serta daya beli masyarakat. Gambar 17 

menunjukan pengangguran berusia 15 tahun ke atas di provinsi-provinsi yang 

berada di Pulau Jawa. Secara umum pada tahun 2010 sampai tahun 2018 cenderung 

selalu berfluktulasi namun tren nya mengalami penurunan. Pengangguran tertinggi 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
D

R
B

(M
il

ia
r 

R
u

p
ia

h
)

DKI Jakarta Jabar Jateng

DI Yogyakarta Jatim Banten

35



berada di Provinsi Jawa Barat yaitu pada tahun 2010 mencapai 2.031.550 orang 

tetapi terus mengalami penurunan sampai angka 1.857.425 orang pada tahun 2018.  

Kemudian Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2010 memiliki angka 

1.174.897 orang dan terus menurun sampai tahun 2018 dengan angka 771.084 

orang. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 memiliki angka 

1.011.950 orang dan pada tahun 2018 terus mengalami penurunan walau tidak 

setajam Provinsi Jawa Tengah yaitu hanya mencapai 809.449 orang.  

Kemudian adalah Provinsi Banten pada tahun 2010 mencapai angka 

627.828 orang dan terus turun sampai pada tahun 2018 menjadi sebesar 472.754 

orang. Selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2010 sebesar 

537.468 orang dan pada tahun 2018 sebesar 290.118 orang . Terakhir adalah 

Provinsi DI Yogyakarta yang pada tahun 2010 sebanyak 124.379 orang dan sampai 

pada tahun 2018 menjadi sebanyak  65.605 orang. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 17. Pengangguran usia 15 tahun ke atas di Pulau Jawa 2010-2018 

Grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2018 

pengangguran berusia 18 tahun ke atas di setiap provinsi di Pulau Jawa terus 

mengalami penurunan. Namun penurunan pengguran dari tahun ke tahun masih 

belum dikatakan cukup karena masih memiliki anggka yang cukup tinggi 

 

4.6 Perkembangan Tingkat Pendidikan 

 

Pendidikan adalah salah satu kunci penting dalam usaha untuk membangun 

sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dengan kulaitas pendidikan yang 

baik tentu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada 

akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebegitu pentingnya masalah 

pendidikan menjadikan isu ini menjadi yang paling disoroti pemerintah pada proses 

pengentasan kemiskinan.  

Pendidikan merupakan hal dasar untuk bisa memperoleh kehidupan 

sejehtera dan juga berharga. Apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi 

maka seseorang tersebut akan lebih besar dalam berpeluang bisa memperoleh 

penghasilan lebih baik dari hasil pendidikan yang ditempuh. Peningkatan 
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pendapatan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus 

mengurangi angka kemiskinan. Sehingga penting bagi tiap manusia untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak. 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini menggunakan indikator penilaian 

melalui rata-rata lama sekolah. Menurut BPS rata-rata lama sekolah adalah total 

semua tahun yang dihabiskan oleh seseorang untuk melalui masa sekolah di 

lembaga pendidikan formal. Penduduk yang masuk pada perhitungan ini 

merupakan bagi mereka yang sudah memeiliki usia 15 tahun keatas dan sudah 

menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik karena apabila ada tahun yang 

di ulang itu tidak ikut dihitung dalam perhitungan ini.  

Berdasarkan Gambar 18 pada tahun 2010 provinsi dengan nilai RLS 

terbesar adalah provinsi DKI Jakarta dengan nilai RLS sebesar 10,37 tahun dan 

terus mengalami peningkatan sampai pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada 

saat tahun 2018 nilai RLS di Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 11,05 tahun. 

Kemudaian pada tahun 2010 RLS di Provinsi DKI Jakarta menjadi setara dengan 

kelas 2 SMA dan pada tahun 2018 setara dengan kelas 3 SMA.Kemudian pada 

provinsi DI Yogyakarta menempati posisi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta 

dengan nilai RLS saat tahun 2010 sebesar 8,51 tahun yang dimana itu sama dengan 

kelas 3 SMP dan pada tahun 2018 sebesar 9,32 tahun yang setara dengan kelas 1 

SMA.  

Provinsi Banten pada tahun 2010 memiliki nilai RLS sebesar 7,92 tahun 

kemudia terus mengalami peningkatan hingga mencapai 8,62 tahun pada tahun 

2018 yang itu setara atau sama dengan kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Selanjutnya 

adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai RLS  7,4 tahun yang setara dengan kelas 2 

SMP pada tahun 2010 dan pada tahun 2018 sebesar 8,15 tahun yang setara dengan 

kelas 3 SMP. 

 Provinsi Jawa Timur memiliki nilai RLS yaitu senilai 6,73 tahun pada tahun 

2010 kemuadian terus mengalami peningkatan hingga pada saat tahun 2018 

mencapai nilai 7,39 tahun yang itu sama dengan kelas 1 SMP dan 2 SMP. Provinsi 

Jawa Tengah menempati posisi terakhir dengan nilai RLS sekolah pada tahun 2010 

senilai 6,71 tahun yang itu sama dengan kelas 1 SMP dan terus meningkat hingga 

2018 sebesar 7,35 tahun yang setara dengan kelas 2 SMP. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 18. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2018. 

Semua provinsi yang berada di Pulau Jawa selama tahun penelitian yaitu 

tahun 2010 sampai tahun 2018 terus mengalami tren peningkatan nilai rata-rata 

lama sekolah. Hal ini menunjukkan jika tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan 

yang ada di setiap provinsi yang berada di Pulau Jawa terus mengalami 

perbaikan.Ini menjadi salah satu pertanda bahwa pemerintah cukup berhasil dalam 

memperbaiki kualitas pendidikan masyarakay yang ada di Pulau Jawa. Meskipun 

dengan terus meningkatnya nilai RLS yang ada ini masih belum juga belum dapat 

memenuhi standar wajib belajar 12 tahun yang merata di seluruh kawasan di Pulau 

Jawa yang selalu dimimpikan pemerintah Indonesia.  

Pulau Jawa secara umum memiliki nilai nilai RLS yang beranaka ragam di 

setiap provinsinya, bahkan terlihat selisih yang cukup jauh disetiap provinsinya, 

dan yang paling terlihat mencolok adalah pada Provinsi DKI Jakarta dengan 

Provinsi Jawa Timur. Adanya perbedaan yang cukup jauh antar provinsi pada Pulau 

Jawa ini menandakan masih tingginya kesenjangan yang terjadi baik dari fasilitas 

yang ada maupun dari kemudahan akses.  

Apabila kita melihat kondisi Pulau Jawa yang merupakan wilayah unggul 

seharusnya pendidikan bisa lebih merata. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi 

pemerintah dalam membuat kebijakan untuk terus mendukung kemajuan dan 

pemerataan pendidikan antar wilayah agar sumberdaya manusia yang ada bisa 

menjadi semakin baik dan berkualitas. 

 

4.7 Perkembangan Upah Minimum Provinsi 

 

Kaufman (2000) dalam penelitiannya menjelaskan upah minium 

diberlakukan dalam tujuan pemerintah untuk bisa memperbaiki standar hidup 

penduduknya terutama para buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum 

yang terdiri dari kondisi kesehatan, efisiensi serta kesejahteraan. Penerapan 

kebijakan ini juga dirasa lebih menguntungkan bagi pemerintah yang disebabkan 

oleh anggaran dalam penerapan nya relatif kecil.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DKI Jakarta 10.37 10.4 10.43 10.47 10.54 10.7 10.88 11.02 11.05

Jabar 7.4 7.46 7.52 7.58 7.71 7.86 7.95 8.14 8.15

Jateng 6.71 6.74 6.77 6.8 6.93 7.03 7.15 7.27 7.35

DI Yogyakarta 8.51 8.53 8.63 8.72 8.84 9 9.12 9.19 9.32

Jatim 6.73 6.79 6.85 6.9 7.05 7.14 7.23 7.34 7.39

Banten 7.92 7.95 8.06 8.17 8.19 8.27 8.37 8.53 8.62
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Pada setiap periode upah minimum provinsi dipasikan akan selalu 

meningkat jumlahnya sesuai dengan kebijakan dari setiap wilayah yang 

diberlakukan. Penerapan dari upah minimum rasa dapat mengatasi masalah 

kemiskinan melalui peningkatan daya beli penduduk. Hal ini bisa tercapai apabila 

nilai rill dari upah minimum tersebut lebih tinggi dari pada inflasi yang ada pada 

waktu tersebut serta didukung oleh pekerja yang memiliki produktivitas yang baik.  

Kebijakan dari upah minimum yang diterapkan di Pulau Jawa pada tahun 

2010 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya seperti pada 

Gambar 19. Provinsi dengan perolehan UMP tertinggi pada tahun 2010 adalah 

Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp1.118.009,00 . Provinsi selanjutnya yang 

memiliki UMP tertinggi adalah Provinsi Banten yaitu sebesar Rp955.300,00. 

Empat provinsi lainnya adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp745.694.00, Jawa 

Barat sebesar Rp671.500,00, Jawa Tengah sebesar Rp660.000,00 dan yang terkecil 

adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp630.000,00. 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 

Gambar 19. Upah Minimum Regional Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010 - 2018 

 Tahun 2018 Upah Minimum Provinsi tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI 

Jakarta yaitu sebesar Rp3.648.035,00. Lima Provinsi lainnya adalah Provinsi 

Banten sebesar Rp2.099.385,00 , Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.554.360,00 , 

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.508.894,00 , Provinsi Jawa Tengah sebesar 

Rp1.486.065,00 , dan yang terkecil pada tahun 2018 adalah Provinsi DI Yogyakarta 

yaitu sebesar Rp1.454.154,00. 

   Nilai Upah Minimum Provinsi diterapkan pemerintah mengikuti biaya dari 

hidup minimum seseorang yang dapat dilihat dari nilai kebutuhan hidup layak atau 

(KHL) yang ditetapkan oleh BPS. Besaran dari kebijakan upah ini mengikuti 

dengan biaya hidup dari wilayah tersebut, ini dilakukan agar provinsi yang 

memiliki biaya hidup yang besar akan diikuti dengan besaran UMP yang besar juga 

dan begitu pula sebaliknya. Ini bisa tergambarkan dari Provinsi DKI Jakarta yang 

diterapkan dengan besaran UMP paling tertinggi di Pulau Jawa, karena biaya yang 

dikeluarkan seseorang untuk bisa hidup di wilayah DKI Jakarta juga tinggi berbeda 

halnya dengan di Provinsi DI Yogyakarta. 

Banyak pertimbangan lain juga yang harus diperhatikan dalam penetapan 

UMP itu sendiri, beberapa diantaranya adalah keadaan ekonomi, tingkat inflasi, 

serta besaran biaya hidup yang harus dikeluarakan pada wilayah tersebut. UMP 

tinggi yang diperoleh DKI Jakarta tidak semata mata karena biaya hidup disana 

yang besar tapi juga disebabkan oleh DKI Jakarta yang sebagai ibu kota dimana itu 
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merupakan pusat ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini menjadi daya terik 

penduduk non DKI Jakarta untuk bisa masuk ke wilayah tersebut dan ikut bekerja 

terutama pada formal sector sehingga pada akhirnya berpengaruh pada besaran 

UMP yang diterapkan lantaran akan berpengaruh pada kesejahteraan di wialayah 

tersebut. 

 

4.8 Pemilihan Kesesuaian Model  

Dalam menganalisis data panel dapat menggunakan tiga permodelan yang 

dapat dipilih diantaranya Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), 

kemuadian yang terakhir adalah Random Effect Model (REM). Penentuan model 

yang paling tepat akan diketahui melalui beberapa uji yang akan dilakukan, 

pengujian tersebut adalah  chow test dan juga Hausman Test.  

Hasil dari chow test seperti yang terdapat pada (Lampiran 2)  menunjukan 

nilai dari probabilitas (p-value) senilai 0, 0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil 

dari pada taraf nyata, artinya model yang terbaik dan yang paling tepat dalam 

menganalisis data panel ini antara PLS atau FEM yaitu Fixed Effect Model (FEM), 

pengambilan keputusan ini diambil berdasarkan nilai probabilitas dari chi-square 

lebih kecil dari taraf nyata 5 persen. 

 Berikutnya dilakukan pengujian Hausman Test dalam menentukan model 

yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) atau dengan menggunakan 

Random Effect Model (REM). Akhirnya didapat hasil dari Hauman test seperti yang 

terdapat pada (Lampiran 3) dapat diketahui nilai dari probabilitas Chi-Square nya 

senilai 0,0000 yang mana ini lebih kecil dari taraf nyata. Sehingga didapat 

kesimpulan model terbaik dan paling tepat yaitu dengan metde Fixed Effect Model 

(FEM) hal ini dimabil berdasarkan nilai probabilitas yang kurang dari taraf nyata 5 

persen.  

Pengelolaan data dengan metode Fixed Effect Model (FEM) umumnya bisa 

dikerjakan melalui dua metode, yaitu dengan Panel Least Square (PLS) yang 

berarti tidak menggunakan pembobotan atau dengan Generalized Least Squared 

(GLS) yang berarti menggunakan pembobotan.  

Pemakian metode FEM GLS akan memberikan nilai dari probabilitas t-

statistik lebih unggul apabila disandingkan dengan pemakian model FEM PLS. 

Penggunaan FEM GLS akan memberikan koefisien determinasi senilai 0,988649 

dimana dapat disimpulkan bahwa ada 98,86 persen keragaman yang ada pada 

variable terikat yaitu kemiskinan di Pulau Jawa mampu dijelaskan oleh variabel 

bebas yang ada pada model ini, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Pada hasil uji F menghasilkan nilai 0,0000 serta signifikan pada taraf nyata 

5 persen, hal ini bermakna bahwa semua variabel bebas yang ada pada model 

semuanya memiliki pengaruh pada variabel terikat. Uji-T menghasilkan variabel 

LNUMP  dan variabel LNPDRB dengan nilai probabilitas (p-value) yang lebih 

kecil dari pada taraf nyata 5 persen. Hal ini menjelaskan apabila semua variabel 

bebas yang ada pada model secara mandiri atau individu memiliki pengaruh yang 

signifikan pada tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Sedangkan variabel yang lain 
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seperti LNUMPLY dan LNRLS tidak signifikan berpengaruh pada tingkat 

kemiskinan di Pulau Jawa. 

 

4.9 Uji Asumsi Klasik 

 

4.9.1 Uji Multikolinearitas 

Setelah dilakukan uji kesesuaian model dan sudah didapat model yang 

paling tepat dan paling baik maka langkah berikutnya merupakan uji asumsi 

klaskik. Pada tahap awal uji ini yang akan dilakukan merupakan uji 

multikolinearitas. Hal ini dilakukan bertujuan dalam melihat keadaan dari variabel 

bebas, apakah didalamnya terdapat hubungan linear yang sempurna atau tidak. 

Untuk dapat melihat itu bisa diketahui dari besaran correlation matrix yang ada 

diantara variabel. Jika pada model  terdapat variabel dengan nilai korelasi lebih 

tinggi dari 0,8 bisa dipastikan pada model tersebut ada masalah multikolinearitas.  

Penyebab lain dari multikolinearitas juga bisa karena memiliki nilai 

Rscuared besar namun banyak dari variabel independennya yang tidak signifikan. 

Apabila melihat hasil analisi yang ada seperti pada (Lampiran 4) dihasilkan besaran 

dari correlation matrix yang ada diantara variabel kurang dari pada 0,8 oleh karena 

itu bisa dipastikan bahwa pada model ini tidak ada permasalahan. multikolinearitas 

yang terjadi.    

 

4.9.2 Uji Heteroskedastisitas 

Permasalahan heteroskedastisitas pada suatu model dapat diketahui dengan 

cara membandingkan nilai dari Sum Residual Weighted Statistic dengan nilai dari 

Sum Square Residual Unweighted. Nilai Sum Square Residual Weighted Statistic 

sebesar 12,38198 yang itu kurang dari nilai Sum Square Unweighted Statistic 

sebesar 13,49509. oleh karena itu dapat dipastikan tidak ada masalah 

heterokedastisitas dalam model tersebut. 

 

4.9.3 Uji Autokorelasi 

Permasalahan autokorelasi bisa diketahui dengan melihat besaran Durbin – 

Watson Statistic (DW). Dalam model yang dianalisis, nilai DW statistic sebesar 

1,317777. Nilai Durbin-Watson seharusnya berada diantara 2,2766 dan 2,5931 

berdasarkan tabel Durbin-Watson nilai DW statistic pada model ini menunjukkan 

keputusan ada autokorelasi positif.  

Akan tetapi permasalahan autokorelasi ini dianggap sudah tidak ada karena 

model ini diolah menggunakan GLS dengan pembobotas atau (Generalized Least 

Square). Kerena Juanda (2009) menjelaskan dengan metode ini model yang ada 

akan ditransformasi sehingga akan sesuai dengan asumsi Gauss-Markov dan 

menghasilkan variabel sisaan yang sifatnya homogen serta tidak akan 

menghasilakan masalah autokorelasi. 

 

4.9.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat apakah nilai dari Jarque-

Bera serta nilai probabilitas yang ada  lebih tinggi dari taraf nyata 5 persen atau 
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tidak, hal ini bisa diketahui melalui Histogram-normality test.  Dari hasil uji 

normalitas seperti pada (Lampiran 5) diketahui nilai dari Jarque-Bera sebesar 

0,769143 dan probabilitas sebesar 0,680742. Keduanya berada diatas nilai alfa 5 

persen. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa berasarkan hasil tersebut, data yang 

ada pada model ini menyebar dengan normal  

 

LNUMP : Logaritma Natural Upah Minimum Provinsi 

LNPDRB : Logaritma Natural Produk Domestik Regional Bruto 

LNUMPLY : Logaritma Natural Pengangguran Usia 15 tahun keatas 

LNRLS : Logaritma Natural Rata - Rata Lama Sekolah 

 

Tabel 7 Hasil estimasi model tingkat kemsikinan di Pulau Jawa 

Variable Dependen : POVERTY 

Variabel Independen  Koefisien  Probabilitas 

LNUMP  4,489499  0,0000* 

LNPDRB  -16,98729  0,0000* 

LNUMPLY  -0,330637  0,5506 

LNRLS  -10,96471  0,2337 

C  152,1400  0,0000 

Weighted Statistics 

R-squared 0,988649 Sum squared resid 12,38198 

Prob(F-

statistic) 

0,000000 Durbin-Watson stat 1,317777 

Unweighted Statistics 

R-squared 0,986685 Mean dependent var 10,13148 

Sum squared 13,49509 Durbin-Watson stat 1,103711 

Catatan: *) signifikan pada taraf nyata 5 persen 

 

 

 

4.10 Model Penduga Tingkat Kemiskinan Pulau Jawa 

Bersumber pada uji yang telah dikerjakan, maka dapat diketahui persamaan 

model penduga bagi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa adalah : 

Y = 152,1400 + 4,489499LNUMP – 16,98729LNPDRB – 0,330637LNUMPLY 

– 10,96471LNRLS 

Nilai koefisien regresi pada konstanta adalah sebesar 152,1400. Artinya jika 

variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Pengangguran usia 15 tahun keatas (UMPLY), dan Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS) nilainya nol, maka tingkat kemiskinan Y nilainya sebesar 152,1400 

persen. 

 

4.11 Faktor-Faktor Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa 

 

4.11.1 Pengangguran 

Pada hasil penelitian kali ini terdapat beberapa variabel yang tidak 

signifikan pengaruhnya pada tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Variabel pertama 
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adalah Pengangguran Usia 15 tahun keatas (LNUMPLY). Variabel Pengangguran 

Usia 15 tahun keatas memiliki pengaruh yang negatif pada tingkat kemiskinan yang 

ada di Pulau Jawa, tetapi pengaruhnya tidak signifikan, hal tersebut bisa dilihat pada 

nilai probabilitas sebesar 0,5506 dengan koefisien -0,330637.  

Hasil ini berbeda dengan hipotesis awal, dimana menurut Sukirno (2004) 

dijelaskan bahwa dengan semakin banyaknya angka pengangguran yang terjadi 

maka akan berdampak pada penghasilan penduduk yang semakin kecil  sehingga 

menyebabkan semakin rendahnya kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya 

pada jangka panjang membuat masyarakat terjerat dalam jurang kemiskinan akibat 

dari tidak adanya pendapatan. 

Variabel ini tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan disebabkan 

oleh penduduk di pulau jawa mayoritas bekerja pada sektor pertanian, terutama 

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,dan DI Yogyakarta. Selain itu 

mayoritas masih bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (BPS 2019), 

sehingga tidak adanya lapangan pekerjaan tidak menjadi masalah untuk sebagian 

masyarakat di Pulau Jawa karena sebagian besar masyarakat bekerja secara 

mandiri, baik di ladang milik sendiri, maupun bekerja sebagai buruh tani. 

 

4.11.2 Rata-Rata Lama Sekolah 

Variabel lainnya yang tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang ada 

di Pulau Jawa merupakan variabel pendidikan yang pada penelitian ini 

menggunakan data rata-rata lama sekolah (LNRLS). Pada penelitian ini variabel 

(LNRLS) memiliki pengaruh yang negatif pada tingkat kemiskinan di Pulau Jawa 

meskipun pengaruhnya tidak signifikan, ini bisa diketahui dengan melihat nilai 

probabilitasnya sebesar 0,2337 dengan koefisien -10,96471.  

Mayoritas penduduk di Pulau Jawa bersekolah hanya sampai tingkat SD dan 

bahkan tidak sampai lulus terutama pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

juga Jawa Timur. Jumlah penduduk yang sama sekali tidak mengenyam bangku 

sekolah pun masih sangat tinggi dan yang tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur 

(BPS 2019). Masih tingginya angka pekerjaan di bidang informal, bidang pertanian, 

dan meneruskan pekerjaan keluarga menjadikan selain dari tidak adanya biaya 

untuk sekolah, menjadikan melanjutkan pendidikan dianggap tidak terlalu penting 

dan lebih memilih untuk bisa segera bekerja. 

Salah satu daya tarik sektor pertanian adalah tidak dibutuhkannya 

pendidikan yang tinggi untuk dapat bekerja di sektor ini. Penduduk usia kerja akan 

tetapi tidak didukung dengan skill yang memadai serta mempunyai pendidikan 

yang rendah, maka mereka akan cenderung memutuskan untuk terjun ke sektor 

pertanian. Hal ini dipilih sebagai alternatif mereka dalam bekerja untuk dapat  

keluar dari status pengangguraan walaupun mereka memiliki penghasilan yang 

rendah. 

 

4.11.3 Upah Minimum Provinsi 

Variabel upah minimum provinsi (LNUMP) memiliki pengaruh positif serta 

signifikan pada tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat nilai dari probabilitas sebesar 0,0000 dan nilai koefisien 4,489499. 
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Ketika terjadi peningkatan upah minimum provinsi senilai 1 persen maka hal 

tersebut akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa 

sebesar 4,489499 % dengan asumsi ceteris paribus. Hal tersebut sesuai dengan 

hipotesis awal yaitu bahwa peningkatan upah minimum akan berdampak pada 

peningkatkan tingkat kemiskinan. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sesuai seperti hipotesis awal serta sesuai 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena UMP akan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Ini terjadi 

akibat upah yang menurut perusahaan akan dianggap beban, lantaran upah adalah 

pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagai 

salah satu input produksi. 

 Oleh kerena itu apabila upah semakin tinggi maka akan berdampak pada 

semakin kecilnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu upah 

yang semakin tinggi akan berdampak negatif pada perusahaan, sehingga apabila 

ada kebijakan pemerintah untuk menaikan upah maka demand tenaga kerja akan 

turun. Berdasarkan teori pasar tenaga kerja dijelaskan bahwa apabila ada kenaikan 

upah maka akan terjadi penurunan tenaga kerja dan begitupun sebaliknya.  

Temuan tersebut pun sesuai dengan penelitian dari Gindling dan Terrell 

(2006) dimana penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan upah yang dibuat 

pemerintah sehingga timbulnya batasan upah minimum akan membuat peluang 

lapangan akan menjadi lebih kecil sehingga yang akan terjadi pada jangka panjang 

menimbulakn semakin maraknya pengangguran serta kemiskinan.  

Selain dari penelitian diatas, Burkhauser et.al (2000) juga mempunyai 

tanggapan yang buruk terkait kebijakan upah minimum. Menurutnya pengaruh dari 

kebijakan tersebut hanya berdampak kecil pada proses pengentasan kemiskinan 

karena bahkan hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang dapat bekerja dan bisa 

mendapat upah minimum.  

Teori standar neoklasik (competitive market) menjelaskan bahwa upah 

minimum menyebabkan dampak negatif terhadap kesempatan kerja 

(employment),terutama untuk tenaga kerja tidak terampil (Borjas, 2013). Ketika 

ada peningkatan upah minimum, perusahaan akan lebih memilih untuk 

mempertahankan tenaga kerja terampil dibandingkan tenaga kerja tidak terampil. 

Peningkatan upah akan menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja, namun 

terjadi penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan sehingga menyebabkan 

pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan (Welch, 1973; Brown 

et al., 1982). 

 

4.11.4 Produk Domestik Regional Bruto 

Pada variabel produk domestik regional bruto (LNPDRB) memiliki 

pengaruh yang negatif serta signifikan pada tingkat kemiskinan yang ada di Pulau 

Jawa. Ini bisa diketahui melihat nilai dari probabilitas yang sebesar 0,0000 dan nilai 

koefisien sebesar -16,98729. Ketika terjadi peningkatan produk domestik regional 

bruto sebanyak 1% maka itu akan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan 

yang ada di Pulau Jawa sebanyak 16,98729% dengan asumsi(ceteris paribus).  
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Pada hasil penelitian koefisien bernilai negatif sesuai dengan teori dan 

hipotesis awal dalam penelitian ini. Dimana apabila PDRB meningkat sehingga 

berakibat pada penurunkan tingkat kemiskinan, hal itu menggambarkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah merata ke semua lapisan masyarakat 

termasuk kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang sehingga ini bisa 

ampuh untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada khususnya di Pulau Jawa. 

Pertumbuhan ekonomi adalah parameter keberhasilan dalam 

menggambarkan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Selain itu 

pertumbuhan ekonomi juga sebagai persyaratan bagi program pengentasan 

kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi sudah dapat dikatakan efektif apabila 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Siregar dan Wahyuniarti (2008) 

menjelaskan bahawa pertumbuhan ekonomi itu hendaknya bisa dirasakan 

manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.  

Adanya pertumbungan ekonomi menggambarkan kondisi peningkatan pada 

output, sehingga pada aspek produksi diperlukan tambahan input seperti pekerja 

untuk dapat memaksimalkan produksi sehingga pada akhirnya akan menurunkan 

kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis yang dikerjakan oleh Dimas 

dan Woyanti (2009) terkait hubungan permintaan tenaga kerja yang terjadi di DKI 

Jakarta dimana variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif serta signifikan 

pada permintaan tenaga kerja yang pada giliranya akan menurunkan kemiskinan. 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Bersumber pada hasil serta pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Secara umum, kemiskinan yang terjadi di pulau jawa pada periode 2010 sampai 

2018 menurut jumlah dan persentasenya terus mengalami penurunan. Tingkat 

kemiskinan tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan 

Jawa Timur. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Provinsi 

DKI Jakarta dan Banten sejalan dengan tingkat UMP nya yang juga tinggi.  

2. Penerapan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) oleh pemerintah menurut 

hasil penelitian ini memiliki dampak pada kemiskinan yang malah semakin 

meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari variabel UMP yang berkorelasi 

positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa selama periode 2010 hingga 

2018. Hal tersebut menunjukan apabila setelah terjadi penaikan UMP maka 

perusahaan akan mengonversikan proses produksi dimana yang awalnya padat 

karya menjadi proses produksi yang padat modal serta lebih diutamakan 

memiliki keterampilan yang unggul.  

 

5.2 Saran 

1. Pemerintah daerah melalui Gubernur mesti meninjau kembali program-

program dalam mengatasi masalah kemiskinan yang sudah ada selama ini, 

terkhusus bagi wilayah-wilayah dengan jumlah serta persentasi kemiskinan 
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yang masih tinggi, contohnya seperti pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

2. Penetapan kebijakan sebaiknya harus berdasarkan tujuan awal penetapan upah 

minimum tanpa harus mengorbankan kenaikan produktivitas dan juga 

perkembangan perusahaan serta perekonomian, maka peningkatan upah 

minimum diharapkan memperhatikan pertimbangan tersebut. 

3. Diperlukan rekonsiliasi agar buruh memiliki visi yang sama dalam menghadapi 

berbagai tantangan ketenagakerjaan. Tantangan di depan mata seperti penetrasi 

digital perlu disikapi. Karena bagaimanapun digitalisasi terhadap mesin 

produksi akan memengaruhi keberlangsungan pekerjaan. Selain itu persaingan 

dengan masuknya tenaga kerja asing karena adanya pasar bebas juga perlu 

disikapi misalnya dengan peningkatan kualitas buruh. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Hasil Estimasi Uji FEM 

Dependent Variable: POVERTY   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 03/07/20   Time: 03:55   

Sample: 2010 2018   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 54  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LNUMP 4.489499 0.904121 4.965595 0.0000 

LNPDRB -16.98729 3.329050 -5.102744 0.0000 

LNUMPLY -0.330637 0.549697 -0.601489 0.5506 

LNRLS -10.96471 9.081038 -1.207429 0.2337 

C 152.1400 19.18812 7.928866 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.988649     Mean dependent var 10.82052 

Adjusted R-squared 0.986327     S.D. dependent var 4.043428 

S.E. of regression 0.530480     Sum squared resid 12.38198 

F-statistic 425.8185     Durbin-Watson stat 1.317777 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.986685     Mean dependent var 10.13148 

Sum squared resid 13.49509     Durbin-Watson stat 1.103711 
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Lampiran 2 Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIXED   

Test cross-section fixed effects  

     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     
Cross-section F 121.248156 (5,44) 0.0000 

Cross-section Chi-square 145.430267 5 0.0000 

     
     
     

 

Lampiran 3 Uji haussman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RANDOM   

Test cross-section random effects  

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

     
     Cross-section random 32.186231 4 0.0000 

     
          

 

Lampiran 4 Uji Multikolinearitas 

 LNUMP LNPDRB LNUMPLY LNRLS 

LNUMP  1.000000  0.770010 -0.187533  0.734677 

LNPDRB  0.770010  1.000000 -0.040337  0.762399 

LNUMPLY -0.187533 -0.040337  1.000000 -0.510843 

LNRLS  0.734677  0.762399 -0.510843  1.000000 

 

Lampiran 5 Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2018

Observations 54

Mean      -2.10e-16

Median   0.025285

Maximum  0.974923

Minimum -1.280657

Std. Dev.   0.483345

Skewness  -0.279102

Kurtosis   3.173925

Jarque-Bera  0.769143

Probability  0.680742
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