
BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh UMK (Upah Minimum Kabupaten), TPT 

(Tingkat Pengangguran Terbuka) dan AMH (Angka Melek Huruf) pada kabupaten/ kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014. Alat analisis yang digunakan adalah data panel 

dengan model analisis Random Effect Model dan diselesaikan melalui statistic computer, 

yakni Eviews 7.0. Selanjutnya, hasil-hasil pengolahan data yang disajikan dalam bab ini 

dianggap merupakan hasil estimasi terbaik karena dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, 

statistik maupun ekonometri 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas memberikan arti bahwa dalam suatu model terdapat perbedaan 

dari varian residual atas observasi. Di dalam model yang baik tidak terdapat 

heteroskedastisitas apapun. 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, nilai probabilitas dari semua variabel independen 

tidak signifikan pada tingkat 5%. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya varian yang sama 

atau terjadinya homoskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas : 

Tabel 5.1. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -14.43514 9.889002 -1.459717 0.1462 

LN UMK 0.807868 0.724471 1.115114 0.2664 

TPT 0.183870 0.105761 1.738546 0.0839 

AMH 0.059120 0.040681 1.453270 0.1480 

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam 

model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas pada model, peneliti 

menggunakan metode parsial antar variabel independen. Rule of thumb dari metode ini adalah 



jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga ada multikolinearitas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak 

mengandung unsur multikolinearitas (Ajija at al, 2011). 

Dalam uji penyimpangan asumsi klasik untuk pendekatan multikoliniearitas dilakukan 

dengan pendekatan atas nilai    dan signifikansi dari variabel yang digunakan. 

Pembahasannya adalah dengan menganalisis data yang digunakan oleh setiap variabel dan 

hasil dari olah data yang ada, data yang digunakan diantaranya data time series dan data cross 

section. Namun multikoliniearitas terjadi biasanya pada data runtut waktu (time series) pada 

variabel yang digunakan.Rule of Thumb juga megatakan apabila didapatkan    yang tinggi 

sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel secara parsial tidak signifikan maka 

diduga terjadi multikoliniearitas pada model tersebut (Gujarati, 2006). 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel bebas pada penelitian. 

Tabel 5.2. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel KEMISKINAN LNUMK TPT AMH 

KEMISKINAN 1 -0.214908 0.14122442 -0.388168925 

LNUMK -0.214907897 1 -0.19835795 0.20431775 

TPT 0.141224419 -0.198358 1 0.094392737 

AMH -0.388168925 0.2043177 0.09439274 1 

    Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0 

Berdasarkan table 5.2, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antar variable 

bebas < 0,9 yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. 

B. Analisis Pemilihan Model 

Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan 

melalui tiga pendekatan, antara lain model Pooled Least Square (PLS), Fixe Effect Model 

(FEM), atau Random Effect Model (REM). Dari tiga model regresi yang bisa digunakan 

untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil yang terbaiklah yang akan 



digunakan dalam menganalisis. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui model terbaik 

yang akan digunakan dalam menganalisis apakah dengan model Pooled Least  Square (PLS), 

Fixe Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM), maka dilakukan pengujian 

terlebih dahulu menggunakan uji Chow dan uji Hausman. 

1. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara 

Common Effect Model atau Fixed Effect Model. 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section F. 

Jika nilai p > 0,05 maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Tetapi jika p < 

0,05 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. 

Tabel 5.3. 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob 

Cross-section F 78.506739 (34,137) 0.0000 

Cross-section Chi-square 528.432797 34 0.0000 

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0 

Berdasarkan Tabel 5.3 uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas Cross Section F dan 

Chi square yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menunjukan 

fixed effect, model yang terbik digunakan adalah model dengan menggunakan metode fixed 

effect. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut 

ke uji hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang 

terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section 

Random. Jika nilai p > 0,05 maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Tetapi 

jika p < 0,05 maka model yang dipilih adalah Random Effect Model. 



Tabel 5.4. 

Hasil Uji Hausman 

 

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

Cross-section random 4.310821 3 0.2298 

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

Nilai Chi Square Statistics pada Cross-section Random = 4.310821 dengan nilai p = 

0,3398 > 0,05, sehingga menolak hipotesis satu. Jadi berdasarkan uji hausman, model yang 

terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode Random Effect Model. 

3. Uji LM (Lagrange Multiplier) 

Uji LM untuk mengetahui model Random Effect lebih baik daripada metode Common 

Effect (OLS) dan juga digunakan untuk memastikan model hasil Fixed Effect dan Random 

Effect yang tidak konsisten pada pengujian sebelumnya. Pada kasus menggunakan uji LM, 

sebab pada saat dilakukan Uji Housman model yang cocok adalah model Random Effect 

namun pada Uji Chow yang cocok adalah model Fixed Effect. Sehingga untuk memutuskan 

model mana yang dipakai maka dilakukan Uji LM ini. 

Hipotesis Uji LM 

H0 : Fixed Effect 

H1 : Random Effect 

Alpha 5% = (0,05) 

Tabel 5.5 

Hasil Uji LM 

Null Alternative Cross-section One-sided Both 

Breusch-Pagan 291.5839 (0.0000) 292.3107(0.0000) 

Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

Dari Tabel 5.5, hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan 

(BP) sebesar 0,0000 lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi 

berdasarkan uji LM, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan 

Random Effect Model. 



C. Analisis Model Terbaik 

Hasil pemilihan model menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya disajikan pada 

table berikut: 

 

Tabel 5.6 

Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

 

Variabel dependent: 

KEMISKINAN 

Model 

Common Fixed  Random 

Konstanta (C) 77.58475 56.88881 58.90781 

Standar error 18.71841 6.559379 6.473187 

T-Statistic 4.144837 8.672896 9.100280 

Probabilitas 0.0001 0.0000 0.0000 

UMK -2.026549 -2.406133 -2.402232 

Standar error 1.371153 0.368033 0.367626 

T-Statistic -1.477989 -6.537813 -6.534454 

Probabilitas 0.1413 0.0000 0.0000 

TPT 0.440433 0.141061 0.144737 

Standar error 0.199835 0.069037 0.068607 

T-Statistic 2.203983 2.043282 2.109642 

Probabilitas 0.0289 0.0429 0.0363 

AMH -0.413354 -0.110231 -0.133140 

Standar error 0.076848 0.049297 0.047575 

T-Statistic -5.378888 -2.236041 -2.798505 

Probabilitas 0.0000 0.0270 0.0057 

R
2
 0.192906 0.960598 0.280476 

F-statistic 13.62372 90.26900 22.21898 

Prob (F-stat) 0.000000 0.000000 0.000000 

Durbin-Watson Stat 0.097087 1.064908 0.863787 

Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis 

menggunakan uji likelihood, hausman test keduanya menyarankan untuk menggunakan fixed 

Effect Model dan Random Effect Model, sehingga diadakan uji LM untuk menentukan model 

mana yang harus digunakan, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi 

yang digunakan adalah Random Effect Model. 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Berdasarkan dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan 

nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan adalah Random Effect. Pada 



pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang 

didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak bias. Berikut tabel yang menunjukkan hasil 

estimasi data dengan jumlah obsrvasi sebanyak 35 kabupaten/kota selama periode 2010 - 

2014. 

 Tabel 5.7 

Hasil Estimasi Model Random Effect  

 

Variabel dependent: KEMISKINAN Random Effect Model 

Konstanta (C) 58.90781 

Standar error 6.473187 

t-statistic 9.100280 

Probabilitas 0.0000 

UMK -2.402232 

Standar error 0.367626 

t-statistic -6.534454 

Probabilitas 0.0000 

TPT 0.144737 

Standar error 0.068607 

t-statistic 2.109642 

Probabilitas 0.0363 

AMH -0.133140 

Standar error 0.047575 

t-statistic -2.798505 

Probabilitas 0.0057 

R
2
 0.280476 

F-statistic 22.21898 

Prob (F-stat) 0.000000 

Durbin-Watson Stat 0.863787 

 Sumber: Hasil olahan Eviews 7.0 

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang disimpulan dengan persamaan sebagai berikut : 

(Y)= f(Ln(X1), (X2), (X3)) 

Sehingga diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

(Y) = β0 + β1*Ln(X1) + β2*(X2) + β3*(X3) + et 

(Y) =  58.90781 – 2.402232*Ln (X1) + 0.144737* (X2) - 0.133140*(X3) + et 

Dimana: 



KEMISKINAN = Tingkat kemiskinan 

 X1 = Upah Minimum Kabupaten/Kota 

X2 = Tingkat pengangguran 

 X3  = Pendidikan 

β0   = Konstanta 

β1 – β3   = Koefisien parameter 

et   = Disturbance error  

Adapun hasil estimasi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

KEMISKINAN_CILACAP = 1.02921561033 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_CILACAP + 

0.144737073879*TPT_CILACAP - 

0.133139954751*AMH_CILACAP 

 

KEMISKINAN_BANYUMAS =  4.79056752924 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BANYUMAS + 

0.144737073879*TPT_BANYUMAS - 

0.133139954751*AMH_BANYUMAS 

 

KEMISKINAN_PURBALINGGA =  4.80063985498 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PURBALINGGA 

+ 0.144737073879*TPT_PURBALINGGA - 

0.133139954751*AMH_PURBALINGGA 

 

KEMISKINAN_BANJARNEGARA =  3.58762184175 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BANJARNEGA

RA + 

0.144737073879*TPT_BANJARNEGARA 

- 

0.133139954751*AMH_BANJARNEGAR

A 

 

KEMISKINAN_KEBUMEN = 6.95035443026 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_KEBUMEN + 

0.144737073879*TPT_KEBUMEN - 

0.133139954751*AMH_KEBUMEN 

 

KEMISKINAN_PURWOREJO =  2.62972281956 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PURWOREJO + 

0.144737073879*TPT_PURWOREJO - 

0.133139954751*AMH_PURWOREJO 

 



KEMISKINAN_WONOSOBO =  7.2592328844 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_WONOSOBO + 

0.144737073879*TPT_WONOSOBO - 

0.133139954751*AMH_WONOSOBO 

 

KEMISKINAN_MAGELANG2 =  -0.318607326977 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_MAGELANG2 + 

0.144737073879*TPT_MAGELANG2 - 

0.133139954751*AMH_MAGELANG2 

 

KEMISKINAN_BOYOLALI =  -1.40827639064 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BOYOLALI + 

0.144737073879*TPT_BOYOLALI - 

0.133139954751*AMH_BOYOLALI 

 

KEMISKINAN_KLATEN =  1.56149884274 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_KLATEN + 

0.144737073879*TPT_KLATEN - 

0.133139954751*AMH_KLATEN 

 

KEMISKINAN_SUKOHARJO =  -4.45454790981 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SUKOHARJO + 

0.144737073879*TPT_SUKOHARJO - 

0.133139954751*AMH_SUKOHARJO 

 

KEMISKINAN_WONOGIRI =  -1.13927771855 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_WONOGIRI + 

0.144737073879*TPT_WONOGIRI - 

0.133139954751*AMH_WONOGIRI 

 

KEMISKINAN_KARANGANYAR =  -0.978719049331 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_KARANGANYA

R + 

0.144737073879*TPT_KARANGANYAR - 

0.133139954751*AMH_KARANGANYAR 

 

KEMISKINAN_SRAGEN =  0.827046672724 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SRAGEN + 

0.144737073879*TPT_SRAGEN - 

0.133139954751*AMH_SRAGEN 

 

KEMISKINAN_GROBOGAN =  1.08426010789 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_GROBOGAN + 

0.144737073879*TPT_GROBOGAN - 

0.133139954751*AMH_GROBOGAN 

 

KEMISKINAN_BLORA =  -0.344681106744 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BLORA + 

0.144737073879*TPT_BLORA - 

0.133139954751*AMH_BLORA 



 

KEMISKINAN_REMBANG =  5.26093394159 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_REMBANG + 

0.144737073879*TPT_REMBANG - 

0.133139954751*AMH_REMBANG 

 

KEMISKINAN_PATI =  -1.7969755651 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PATI + 

0.144737073879*TPT_PATI - 

0.133139954751*AMH_PATI 

 

KEMISKINAN_KUDUS =  -3.72135731273 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_KUDUS + 

0.144737073879*TPT_KUDUS - 

0.133139954751*AMH_KUDUS 

 

KEMISKINAN_JEPARA =  -4.90891440642 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_JEPARA + 

0.144737073879*TPT_JEPARA - 

0.133139954751*AMH_JEPARA 

 

KEMISKINAN_DEMAK =  2.22940542441 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_DEMAK + 

0.144737073879*TPT_DEMAK - 

0.133139954751*AMH_DEMAK 

 

KEMISKINAN_SEMARANG2 =  -4.72541291024 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SEMARANG2 + 

0.144737073879*TPT_SEMARANG2 - 

0.133139954751*AMH_SEMARANG2 

 

KEMISKINAN_TEMANGGUNG =  -1.35791416377 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_TEMANGGUNG 

+ 0.144737073879*TPT_TEMANGGUNG - 

0.133139954751*AMH_TEMANGGUNG 

 

KEMISKINAN_KENDAL =  -1.52829147163 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_KENDAL + 

0.144737073879*TPT_KENDAL - 

0.133139954751*AMH_KENDAL 

 

KEMISKINAN_BATANG =  -2.18857365727 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BATANG + 

0.144737073879*TPT_BATANG - 

0.133139954751*AMH_BATANG 

 

KEMISKINAN_PEKALONGAN2 = -0.219070396691 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PEKALONGAN

2 + 



0.144737073879*TPT_PEKALONGAN2 - 

0.133139954751*AMH_PEKALONGAN2 

 

KEMISKINAN_PEMALANG =  4.26026575773 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PEMALANG + 

0.144737073879*TPT_PEMALANG - 

0.133139954751*AMH_PEMALANG 

 

KEMISKINAN_TEGAL2 = -4.01585565696 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_TEGAL2 + 

0.144737073879*TPT_TEGAL2 - 

0.133139954751*AMH_TEGAL2 

 

KEMISKINAN_BREBES =  5.58059611142 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_BREBES + 

0.144737073879*TPT_BREBES - 

0.133139954751*AMH_BREBES 

 

KEMISKINAN_MAGELANG1 =  -3.99115657747 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_MAGELANG1 + 

0.144737073879*TPT_MAGELANG1 - 

0.133139954751*AMH_MAGELANG1 

 

KEMISKINAN_SURAKARTA = -1.75672221922 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SURAKARTA + 

0.144737073879*TPT_SURAKARTA - 

0.133139954751*AMH_SURAKARTA 

 

KEMISKINAN_SALATIGA =  -6.76231449398 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SALATIGA + 

0.144737073879*TPT_SALATIGA - 

0.133139954751*AMH_SALATIGA 

 

KEMISKINAN_SEMARANG1 =  3.71323736933 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_SEMARANG1 + 

0.144737073879*TPT_SEMARANG1 - 

0.133139954751*AMH_SEMARANG1 

 

KEMISKINAN_PEKALONGAN1 =  -5.06041319674 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_PEKALONGAN

1 + 

0.144737073879*TPT_PEKALONGAN1 - 

0.133139954751*AMH_PEKALONGAN1 

  

KEMISKINAN_TEGAL1 =  -4.88751766809 + 58.9078109744 - 

2.40223241358*LNUMK_TEGAL1 + 

0.144737073879*TPT_TEGAL1 - 

0.133139954751*AMH_TEGAL1 

 



β0 = 58.90781 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (UMK, 

tingkat pengangguran dan pendidikan) dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan maka KEMISKINAN akan sebesar 58.90781 

β1= -2.402232 dapat diartikan bahwa ketika UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 

naik sebesar 1000 rupiah, maka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar -

2.402232. 

β2=   0.144737 dapat diartikan bahwa ketika TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka naik 

sebesar 1%, maka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.144737. 

β3=  -0.133140 dapat diartikan bahwa ketika AMH (Angka Melek Huruf) naik sebesar 

1%, maka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar --0.133140. 

Pada model estimasi di atas, terlihat bahwa adanya pengaruh cross-section yang 

berada di setiap kabupaten/kota terhadap kemmiskinan di Provinsi Jawa Tengah.  

Kabupaten/kota yang memiliki pengaruh cross-section yang bernilai positif paling tinggi 

adalah Kabupaten Wonosobo dengan nilai koefisien sebesar 7.259232, dan Kabupaten 

Kebumen dengan nilai koefisien sebesar 6.950354. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki 

pengaruh cross-section yang bernilai negatif paling tinggi adalah Kabupaten Salatiga dengan 

nilai koefisien sebesar -6.762314, Kota Pekalongan dengan nilai koefisien sebesar -5.06041, 

Kabupaten Jepara dengan nilai koefisien sebesar -4.908914. 

E. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R
2
), uji signifikansi bersama-

sama (uji F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistic t). 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapajauh kemampuan 

model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 



variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Hasil regresi dari pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap kemiskinan 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai tahhun 2014 yang terlihat pada Tabel 5.7 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.280476. Hal ini berarti bahwa 28,04% yang mampu 

dijelaskan oleh himpunan variasi variabel independen. Sedangkan 71,96% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar model. 

2. Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh bersama-sama yaitu 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (LnUMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 

Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil regresi dari pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (LnUMK), 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf (AMH) terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai 2104 dengan menggunakan 

Random Effect model diperoleh nilai F sebesar 22.21898 dengan probabilitas 

0.000000, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variable bebas secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat.  

3. Uji t 

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variable bebas secara 

individu signifikan mempengaruhi variable terikat. 

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik. Umumnya, untuk ilmu 

sosial, termasuk ekonomi dan keuangan, besarnya α adalah 5% (Nachrowi dan 



Usman, 2006:15). Sebagai komplementer taraf kepercayaan adalah taraf signifikansi. 

Apabila kita menerima keputusan dengan kepercayaan 95%, maka berarti bahwa kita 

bersedia menanggung risiko meleset 5% (Suharsimi,2006) dalam (Okta,2013). 

Pengujian parsial dari setiap variabel independen menunjukan pengaruh dari ke tiga 

variabel independen, yakni upah minimum, pengangguran terbuka dan angka melek 

huruf. Pengujian uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan 

nilai t-tabel. Uji statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen sacara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Berikut disajikan tabel uji statistik t pertumbuhan ekonomi (PE), Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 

Angka Melek Huruf (AMH) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2010 sampai tahun 2014. 

Tabel 5.8. 

Hasil Uji t 

 

Variabel Koefisien regresi Prob Standar 

Prob 

LnUMK -2.402232 0.0000 5% 

Tingkat Pengangguran 0.144737 0.0363 5% 

Pendidikan -0.133140 0.0057 5% 

 Sumber : Hasil olahan Eviews 7.0 

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa t hitung untuk variabel Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (LnUMK) sebesar -2.402232 dengan probabilitas 0.0000 

signifikan pada α = 5%. Jadi dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota 

berhubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan pada α = 5% terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

dengan t sebesar 0.144737 dengan probabilitas 0.0363 signifikan pada α = 5%. Jadi 

dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berhubungan positif dan 

berpengaruh secara signifikan pada α = 5% terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa 



Tengah. Variabel Angka Melek Huruf (AMH) dengan t hitung -0.133140 dengan 

probabilitas 0.0057 signifikan pada α = 5%. Jadi dapat diketahui bahwa Pendidikan 

yang diplot dengan Angka Melek Huruf berhubungan negatif dan berpengaruh secara 

signifikan pada α = 5% terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.  

F. Uji Teori (Interpretasi Ekonomi) 

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model diatas maka dapat dibuat suatu 

analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (UMK, Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan Angka Melek Huruf) terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi menurut (Todaro dan Smith, 

2011) sebagai berikut : 

1) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, 

dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan 

keterampilan kerja. 

Akumulasi modal menambah sumber daya baru (misalnya pembukaan lahan 

tidur) atau meningkatkan kualitas sumber daya yang ada (misalnya irigasi), tetapi 

ciri utamanya melibatkan adanya trade-off antara konsumsi sekarang dan 

konsumsi masa depan, artinya dengan berkorban sedikit sekarang agar dapat 

memperoleh lebih banyak nantinya, seperti melepaskan kesempatan penghasilan 

yang dapat diperoleh sekarang dengan tetap bersekolah.  

2) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja 

(labor force). 



Jumlah angkatan kerja lebih banyak dari jumlah yang bukan angkatan kerja, 

namun jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh kemampuan sistem 

perekonomian untuk meyerap tenaga kerja tersebut. 

3) Kemajuan teknologi, cara-cara baru menyelesaikan tugas. 

Kemajuan teknologi bisa diartikan dengan kemajuan teknologi yang 

meningkatkan tenaga kerja (labor augmenting technological progress). 

Peningkatan tersebut terjadi apabila kualitas atau keterampilan tenaga kerja 

ditingkatkan, contohnya dengan menggunakan video, televise dan media 

komunikasi elektronik lainnya. 

Tingkat upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja 

berupa jumlah uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua 

belah pihak.  

Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan 

seefisien mungkin. Bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi 

dirinya, keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi 

rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat. 

Penyebab terjadinya pengangguran akibat adanya kekakuan upah (wage 

rigidity) yaitu ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian sampai di titik 

ekuilibrium, di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. 

Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah 

pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, 

meningkatnya tingkat upah membuat penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga 

membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja 



atau pengangguran.Penyebab kekakuan upah antara lain: peraturan upah minimum, 

serikat pekerja dan efisiensi upah (Mankiw, 2012). 

2. Pengangguran 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, variabel TPT (Tingkat 

Pengangguran Terbuka) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah. Sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis bahwa variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 

Nilai koefisiean 0.175849 bertanda positif signifikan menyatakan bahwa 

bentuk hubungan pengangguran terhadap kemiskinan adalah berbanding lurus artinya, 

peningkatan factor pengangguran sebesar 1000 jiwa akan meningkatkan kemiskinan 

sebesar 0.176 ribu jiwa. 

Indikator pengangguran berkaitan dengan tingkat pendapatan. Tentunya, 

seseorang yang menganggur tidak memiliki tingkat pendapatan dari pekerjaan, hal 

tersebut mengakibatkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai titik puncak. 

Ketika mereka menganggur dan kebutuhannya belum terpenuhi mereka masuk dalam 

kategori penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat pengangguran itu artinya 

pendapatan yang mereka terima akan berkurang, hal tersebut akan mengurangi daya 

beli masyarakat. 

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat 

yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. 

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan 

meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki 

pendapatan (Sukirno, 2004). 



Dengan berkurangnya daya beli masyarakat akibat menganggur akan 

menyebabkan menurunnya akrifitas dunia usaha, sehingga akan menekan produksi ke 

arah yang lebih rendah serta jumlah produk nasional yang tersedia dan sudah siap 

ditawarkan ke konsumen menjadi semakin sedikit dan bersifat langka. 

Sangat fatal bagi suatu wilayah yang tidak bisa mengatur system 

ketenagakerjaannya, sebab berakibat turunnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

ditambah dengan penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak menjadi berkurang. 

 

3. Pendidikan 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, variabel Pendidikan yang 

diproksi dengan besarnya AMH (Angka Melek Huruf) menunjukkan hasil yang 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah. 

Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel  Angka Melek 

Huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa 

Tengah. 

Sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek 

huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah 

yang memeiliki kemampuan dasar kemampuan dasar untuk memperluas akses 

informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta 

mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu 

meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang 

kehidupan, 

1) Dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program 

pemberantasan buta huruf, 

2) Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan buta huruf, 



3) Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, 

program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia 

lainnya, 

4) Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi 

yang dapat diakses masyarakat. 

Pada Negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah dan perusahaan-

perusahaan di sektor formal memperketat tingkat pendidikan formal untuk diterima 

bekerja, sehingga akan meningkatkan permintaan ternaga kerja yang berkualitas serta 

akan meningkatkan hasil pekerjaan yang sebelumnya ditinggalkan oleh pekerja yang 

berpendidikan lebih rendah. 

Angka Melek Huruf : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa 

harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. 

Angka Buta Huruf : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai 

kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk 

usia 15 tahun ke atas. 

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu 

daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu 

pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana 

penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. vingkat melek huruf yang 

tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan 

dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar 

penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam 

kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. 



Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan mendorong nilai tambah 

pada seseorang dengan pengetahuan dan keahliannya untuk menyelamatkan diri dari 

jurang kemiskinan. 

Seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang 

tinggi, maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, 

pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin 

tidak mempunyai kecukupan dana untuk membiayai pendidikan hingga tingkat yang 

lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan dan unniversitas. (Todaro dan Smith, 2011). 


