
 
 

BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Data  

1. Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh 

variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak 

terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.  

Tabel 5.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park 

 Ket: ***=signifikan 1%, **=signifikan 5%, *=signifikan 10% 
 
2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan melihat adanya masalah multikolinearitas 

antar variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien korelasi 

yang lebih besar dari [0,9], (lihat lampiran 3).  

B. Analisis Pemilihan Model Terbaik  

Analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat 

digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil  (ordinary/pooled least square), 

pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acam (random effect).

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4.80E-11 1.06E-10 0.454229 0.6518 
PE 1.22E-12 1.34E-12 0.912765 0.3662 

IPM 5.83E-10 1.83E-09 0.319388 0.7509 
AG -8.76E-13 1.84E-12 -0.474593 0.6374 
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Dari tiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, 

model regresi dengan hasil terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. 

Maka dalam penelitrian ini untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan 

dalam menganalsisi apakah dengan model Pooled Least Square (PLS), Fixed 

Effect, atau model Random Effect (REM), maka dilakukan pengujian terlebih 

dahulu menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.  

Adapun hasil uji statistinya adalah sebagai berikut : 

1. Uji Chow 

Pengujian Uji Chow data panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi 

fixed. Uji ini bertujian untuk mengetahui apakah sebaiknya model 

menggunakan fixed effect atau common effect.  

H0 : Common Effect 

H1: Fixed Effect 

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari alpha 5% maka Ho 

ditolak. Sehingga, model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi 

menggunakan efek spesifikasi fixed adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Hasil Test Rebundant Fixed Effect-Likelihood Ratio 

 

Berdasarkan hasil olahan di atas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 

0,0000 sehingga menyebabkan Ho ditolak. Maka model fixed adalah model 

yang sebaiknya digunakan.  

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 6.889835 (7,45) 0.0000 
Cross-section Chi-square 40.790101 7 0.0000 
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2. Uji Hausman Test  

Uji Hausman ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengetahui apakah 

Random Effect Model (REM) lebih baik dari Fixed Effect Model (FEM).  

H0: Random effect  

H1: Fixed effect 

Apabila probabilitas Chi-square lebih besar dari alpha 5% maka sebaiknya 

model menggunakan random effect. Hasil estimasi menggunakan efek 

spesifikasi random adalah sebagai berikut:  

Tabel 5.3 
Hasil Uji Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section 
random 19.941034 3 0.0002 

        

Hasil olahan di atas dihasilkan probabilitas chi-square sebesar 0,0002 lebih 

kecil dari alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya 

menggunakan fixed effect. 

C. Analisis Model Terbaik  

Pemilihan model ini menggunakan uji analsisi terbaik selengkapnya 

dipaparkan dalam tabel berikut:  

Tabel 5.4 

Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

Variabel Dependent : 
IG (Ketimpangan Ekonomi) 

Model 

Common Effect Fixed Effect Random 
Effect 

Konstanta (C) -0.008378** -0.686164** 0.284674** 
Standar error  0.086356 0.161632 0.114370 
PE 0.001725** 0.004288** 0.002422** 
Standar error 0.002167 0.002003 0.001669 
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Ket: ***=Signifikan 1%, **=Signifikan 5%, *=Signifikan 10% 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis 

yang dilakukan menggunakan uji likelihood dan hausman test keduanya 

menyarankan untuk menggunakan fixed effect model, dan dari perbandingan uji 

pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimaskan 

disparitas ekonomi di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara adalah fixed effect 

model. Dan alasan pemilihan model fixed juga adalah dilihat dari koefisien 

determinasi, seberapa besar variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Koefisien determinasi yang dimiliki dari hasil estimasi model fixed 

sebesar 0.783084 yang lebih besar dibandingkan dengan kedua estimasi model 

yang lainnya.  

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 ialah 

fixed effect model (FEM). 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 observasi 

sebanyak 8 Provinsi selama periode 2007-2013 (7 tahun). 

Variabel Dependent : 
IG (Ketimpangan Ekonomi) 

Model 

Common Effect Fixed Effect Random 
Effect 

IPM 0.005284** 0.019668** 0.009175** 
Standar error 0.001237 0.002345 0.001626 
AG -0.163773** -6.367017** -0.225033** 
Standar error 0.069499 2.679479 0.107655 
R2 0.289547 0.783084 0.336482 
Fstatistik 7.064235 16.24534 8.790055 
Probabilitas 0.000452 0.000000 0.000082 
Durbin-Watson Stat 0.663492 1.741385 0.886388 
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Dari hasil regresi pada  tabel di bawah, maka dapat disimpulkan secara 

menyeluruh adalah IG = f(PE, IPM, AG) diperoleh hasil persamaan regresi data 

panel sebagai berikut IGit = β0 + β1*PEit + β2*IPMit + β3*AGit + et 

IGit = -0.686164 + 0.004288 PEit  + 0.019668 IPMit - 6.367017AGit 

- et 

Dimana :  
IG  = Tingkat Ketimpangan Ekonomi  
PE  = Laju Pertumbuhan Ekonomi  
IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 
AG  = Aglomerasi 
Β0   = Konstanta 
Β1-β4  = Koefisien Parameter 
i  = Kabupaten 
t  = Periode waktu 
Et  = Distrubance Error 
 

Tabel 5.5 

Hasil Estimasi Model Fixed Effect Cross-section Weight (GLS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                Sumber : Data diolah 2015 
                                Ket: ***=Signifikan 1%,  
                                         ** =Signifikan 5%,  

* =Signifikan 10% 
 

Variabel Dependent : 
IG (Ketimpangan Ekonomi) 

Model 

Fixed Effect 
Konstanta (C) -0.686164** 
Standar error  0.161632 
PE 0.004288** 
Standar error 0.002003 
IPM 0.019668** 
Standar error 0.002345 
AG -6.367017** 
Standar error 2.679479 
R2 0.783084 
Fstatistik 16.24534 
Probabilitas 0.000000 
Durbin-Watson Stat 1.741385 
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Adapun dari hasil estimasi di atas, dapat dibuat model data panel terhadap 

disparitas ekonomi antar wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang di 

interpretasikan sebagai berikut:  

IG JABAR = 0.542888 (efek wilayah)  + 0.004288 PE JABAR  

+ 0.019668 IPM JABAR - 6.367017AG JABAR 

IG JATENG     = 

 

 

0.119605 (efek wilayah)  + 0.004288 PE JATENG 

+ 0.019668 IPM JATENG - 6.367017 AG 

JATENG 

IG DIY             = -0.367227 (efek wilayah)  + 0.004288 PE DIY + 

0.019668 IPM DIY - 6.367017 AG DIY 

IG JATIM         = 0.581094 (efek wilayah) + 0.004288 PE JATIM + 

0.019668 IPM JATIM - 6.367017 AG JATIM 

IG BANTEN   = -0.089505 (efek wilayah) + 0.004288 PE 

BANTEN + 0.019668 IPM BANTEN - 6.367017 

AG BANTEN 

IG BALI            = -0.312603 (efek wilayah) + 0.004288 PE BALI + 

0.019668 IPM BALI - 6.367017 AG BALI 

IG NTB             = -0.211242 (efek wilayah) + 0.004288 PE NTB + 

0.019668 IPM NTB - 6.367017 AG NTB 

IG NTT             = -0.263009 (efek wilayah) + 0.004288 PE NTT + 

0.019668 IPM NTT - 6.367017 AG NTT 
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Pada model estimasi di atas, terlihat bahwa adanya pengaruh cross-section yang 

berbeda di setiap provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara terhadap Ketimpangan ekonomi antar provinsi di wilayah Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara. Dimana Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 

memiliki pengaruh efek cross-section (efek wilayah operasional) yang bernilai 

positif yaitu masing-masing wilayah memiliki nilai koefiisen sebesar 0.542888 di 

Provinsi Jawa Barat, 0.119605 di Provinsi Jawa Tengah, 0.581094 di Provinsi 

Jawa Timur. Sedangkan wilayah yang lain bernilai negatif masing-masing sebesar 

-0.367227 di Daerah Istimewa Yogyakarta, -0.089505 di Provinsi Banten. 

Sementara di Provinsi Bali sebesar -0.312603, -0.211242 di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan -0.263009  di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

E. Uji Statistik  

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R2), uji signifikansi 

bersama-sama (Uji stastistik F) dan uji signifikasi parameter individual (Uji 

Statistik t).  

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil yang didapatkan pada tabel 

5.4. berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan nilai R2 sebesar 0.783084 yang artinya 

bahwa perubahan tingkat ketimpangan ekonomi di wilayah Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara 78,30 persen dipengaruhi oleh komponen Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (PE), Aglomerasi (AG). Sedangkan 

21,7 persen dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian  ini.  

 



75 
 

2. Uji Simultan (F-statistik) 

Uji F digunakan untuk signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap varaibel 

terikat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software 

Eviews 7.0, diperoleh nilai  probabilitas F sebesar 0.00000, yang dimana lebih 

kecil dari angka tingkat kepercayaan 1 persen, maka uji F signifikan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Pertumbuhan 

ekonomi, IPM, Aglomerasi secara bersama-sama berpengaruh  signifikan 

terhadap terjadinya ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara. 

3.  Uji Parsial (T-Statistik)  

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masig variabel bebas secara 

individu signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

Tabel 5.6 

Uji T-Statistik  

Variabel  t-statistik Koefisien 
Regresi 

Prob Standar 
Prob 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) 2.140501 0.004288 0.0378 5% 
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 8.387915 0.019668 0.0000 5% 

Aglomerasi (AG) -2.376214 -6.367017 0.0218 5% 
 

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan di Wilayah 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

     Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PE 

memiliki t-hitung sebesar 2.140501 dan memiliki probabilitas 0.0378 

pada tingkat kepercayaan 5 persen maka variabel PE secara individu 

berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan ekonomi di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Variabel PE memiliki nilai 

koefisiebn regresi sebesar 0.004288 menunjukkan bahwa PE berpengaruh 
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positif terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara. Hal ini berarti apabila Pertumbuhan ekonomi (PE) naik 1 

persen maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi 

sebesar 0.004288  persen.  

b. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan di 

Wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki t-hitung 

sebesar 8.387915 dan memiliki probabilitas sebesar 0.0000 pada tingkat 

kepercayaan 5 persen maka variabel IPM secara individu berpengaruh 

secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara.  

c. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan di Wilayah Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara 

     Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa t-hitung aglomerasi 

sebesar -2.376214 dan memiliki nilai probabilitas 0.0218 pada tingkat 

kepercayaan 5 persen maka variabel aglomerasi secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Variabel Investasi memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -6.367017 yang artinya bahwa apabila ada 

kenaikan dari variabel investasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan 

ketimpangan ekonomi sebesar  6.367017. 
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F. Pembahasan (Interpensi Ekonomi) 

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolah data menggunakan metode 

Genereted Least Square (GLS) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

periode 2007-2013. Dari hasil pengolahan data panel dengan model  fixed effect 

with crossection weight  diperoleh persamaan sebagai berikut: 

IG = -0.686164 + 0.004288 PE  + 0.019668 IPM - 6.367017AG - et 

Pada tabel 5.5 dan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa 

koefisien konstanta sebesar -0.686164. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara akan tetapi tidak masuk dalam model penelitian. 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan di tingkat kepercayaan 

5 persen dengan nilai koefisien  sebesar 0.004288 terhadap tingkat ketimpangan 

ekonomi, yang artinya apabila ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen, 

maka tingkat ketimpangan ekonomi akan meningkat sebesar 0.004288 persen di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara..  

Adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

ekonomi, sesuai dengan hasil penelitian Ramly (2012) dalam tulisannya yang 

berjudul “Determinan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2000 – 2008”. 

Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi dapat memperbesar ketimpangan 

regional. Temuan ini sesuai dengan hipotesis kurve U terbalik temuan dari 
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Williamson ataupun Kuznets. Penelitian yang menemukan hubungan positif 

antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ditemui juga pada penelitian  

Luo dan Zu dalam Ramly (2012) yang menunjukan bahwa peningkatan 

ketimpangan di China baik di dalam kawasan dalam hal ini daerah pinggir pantai 

ataupun daerah pedalaman, serta peningkatan antar kawasan. Simon Kuznet 

berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan 

cenderung memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya, distibusi pendapatan akan 

membaik. Dan dari adanya hubungan positif pertumbuhan ekonomi dengan 

ketimpangan ekonomi bisa disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara belum terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi umunya dirasakan oleh daerah yang masuk dalam kategori kota 

ataupun daerah yang manjadi pusat perekonomian contohnya daerah Pulau Jawa 

yang selama ini menjadi pusat pembangunan ekonomi, sehingga dalam penelitian 

ini menunjukan hasil yang tidak merata dengan daerah lain. Perbedaan 

kepemilikan asset oleh suatu daerah berupa endowment factor yang dimiliki akan 

mampu menciptakan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini juga sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Sjafizal (2008), yaitu bahwa pada permulaan 

proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah 

cenderung meningkat.  Para ekonom neo-Klasik mengemukakan pertumbuhan 

ekonomi cenderung akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 

walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan dibeberapa negara seperto Taiwan, 

Hongkong, Singapura, dan RRC. Kelompok Neo-Klasik sangat optimis bahwa 
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pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan 

pendapatan dan kemiskinan (Tirmidzi, 2012). 

2. Indeks Pembangunan Manusia di  Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

IPM menunjukkan tanda positif dan signifikan di tingkat kepercayaan 5 persen 

untuk provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Koefisien IPM 

mempunyai nilai sebesar 0.019668, yang berarti apabila ada peningkatan 1 persen 

dari IPM maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.019668 persen dengan 

asumsi tidak ada perubahan jumlah variabel bebas. Variabel IPM dengan tingkat 

ketimpangan ekonomi mempunyai hubungan positif hasil penelitian ini sama 

dengan hipotesis maka hipotesis diterima.  Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Purnasihar (2012), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.  IPM merupakan ukuran 

keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan 

IPM meliputi angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata 

lama sekolah serta kemampuan daya beli.  

3. Aglomerasi di  Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Variabel aglomerasi menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap 

tingkat ketimpangan ekonomi pada derajat kepercayaan 5 persen. Koefisien 

variabel aglomerasi mempunyai nilai sebesar -6.367017, yang berarti bahwa bila 

terjadi peningkatan aglomerasi 1 persen maka akan menurunkan tingkat 

ketimpangan sebesar 6.367017 persen dengan asumsi tidak ada perubahan dalam 

jumlah variabel bebas. Terdapat pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan 

bahwa ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ditentukan 
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oleh jumlah investasi. Dengan kata lain, naik turunya aglomerasi berpengaruh 

terhadap ketimpangan ekonomi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari hasil 

regresi yang ada bahwa hasil ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang 

menduga terdapat adanya hubungan negatif dan berpengaruh signifikan antara 

aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi.  

Adanya hubungan positif antara aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Urrahman (2012) yang berjudul 

“Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Periode 2006-2010” menjelaskan bahwa aglomerasi di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sudah mampu menurunkan ketimpangan karena dengan adanya kegiatan 

oleh industri yang ada di kawasan aglomerasi manarik minat dari masyarakat juga 

ikut mendirikan usaha di sekitar kegiatan industri tersebut sehingga pendapatan 

masyarakat meningkat dan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah.  
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