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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan 
pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur 
ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar 
penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha 
pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang 
tinggi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, 
kesenjangan pendapatan dan tingkat penganguran (Todaro,2000). 
Oleh sebab itu, prioritas pembangunan adalah menurunkan 
kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak 
aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, 
derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis 
kelamin serta buruknya lingkungan hidup (Word Bank, 2004). 
Menurut bank dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena 
kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, 
dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima 
(acceptable). Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan 
keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang 
dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan 
(pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka 
pada umumnya tidak memadai. Banyak dampak negatif yang 
disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-
masalah sosial, kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya 
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yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi 
menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan 
menghambat pembangunan ekonomi (Sussy,2013). 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu 
wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB per kapita sering 
digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per 
kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber 
penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pedapatan 
masyarakat daerah tersebut (Thamrin,2001). Hal ini berarti juga 
semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu 
wilayah. Karena jumlah penduduk miskin akan berkurang. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan 
diantaranya adalah pengangguran. Salah satu unsur yang 
menentukan kemakmuran suatu masyarakat mencapai maksimum 
apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (full 
employment) dapat terwujud. Oleh karena itu, tujuan utama dari 
usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang 
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat 
kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengagguran 
(Todaro,2000). Seperti diketahui kemiskinan juga sangat berkaitan 
dengan pengangguran. Semakin banyak penduduk yang miskin 
semakin banyak pula pengangguran yang tercatat. Dampak dari 
pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan 
masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang 
dicapainya, keadaan seperti ini berarti tingkat kemakmuran 
masyarakat yang akan dicapai lebih rendah, dan Pengangguran juga 
menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. 

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kemiskinan yaitu Pembangunan manusia yang merupakan salah satu 
indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi, sehingga terbebas dari kemiskinan. 
Keterkaitan kemiskinan dengan IPM sangat besar, dimana IPM 
merupakan indikator yang mengukur taraf kualitas fisik dan non 
fisik. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan 
kualitas non fisik tercermin dari rata-rata penduduk bersekolah 
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angka melek huruf, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi 
masyarakat yang tercermin dari prioritas daya beli (pucashing power 
parity index). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat 
menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola 
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan 
ekonomi atau IPM mempunyai peran dalam mengurangi tingkat 
kemiskinan. Kualitas hidup manusia yang semakin baik akan menjadi 
penunjang faktor berkembangnya penduduk miskin. Semakin 
meningkatnya angka indeks pembangunan Manusia maka 
menunjukan bahwa semakin berkualitas hidup seseorang dan 
menunjukan tingkat kesejahteraanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik 
untuk membahas mengenai kemiskinan di Provinsi Aceh. Selain itu 
didalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh PDRB, 
pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 
kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2011-2015. 

 
Grafik 1.1  

PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Aceh 2014-2015 

 
Sumber:BPS Provinsi Aceh,2017 
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Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat PDRB di Provinsi Aceh 
memiliki jumlah tertinggi pada kabupaten Aceh Utara pada tahun 
2014 mencapai 17.218.546,12 juta rupiah sedangkan pada tahun 
2015 menurun menjadi 15.241.599,91 juta rupiah. selanjutnya posisi 
kedua tertinggi pada kota Banda Aceh yaitu pada tahun 2014 sebesar 
12.119.047,34 juta rupiah sedangkan pada tahun 2015 meningkat 
menjadi 12.725.924,07 juta rupiah, dan yang ketiga pada kota 
Lhokseumawe yaitu pada tahun 2014 sebesar 8.347.714,34 juta 
rupiah sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 6.859.803,96 
juta rupiah, semantara itu kota sabang memiliki tingkat PDRB paling 
terendah di Provinsi Aceh yaitu pada tahun 2014 sebesar 874.079,17 
juta rupiah sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 
908,358,57 juta rupiah. Tingginya PDRB di Provinsi Aceh 
dikarenakan sumber daya alam Aceh dikelola secara baik sehingga 
mendapatkan jaminan akan kuantitas dan kontinuitas produk, mutu 
dapat terstandar untuk ukuran barang komoditi ekspor sehingga 
pasar mau menerima produk dari Aceh. Aceh sangat kaya dengan 
sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, seperti 
hasil hutan, bumi, rempah-rempah, kopi, dan banyak komoditi 
lainnya yang dapat diandalkan sebagai komoditi ekspor. melalui 
pelabuhan. 

Rendahnya PDRB di Kota Sabang Menurut Kajian Keuangan 
Regional disebabkan pertumbuhan ekonomi kota Sabang melambat 
karena dipicu oleh beberapa hal, diantaranya; meningkatnya 
pertumbuhan impor secara signifikan dan tidak diimbangi oleh 
peningkatan kinerja ekspor. Begitu juga disebabkan oleh buruknya 
kinerja konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Namun nilai PDRB 
yang ditunjukkan oleh kota sabang mengalami kemajuan, 
dikarenakan kinerja yang semakin membaik dengan ditandai 
meningkatnya nilai PDRB disetiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh 
meningkatnya sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan 
makanan minuman dan juga sektor kontruksi yang dipicu oleh 
kemajuan pembangunan infrastruktur dalam rangka mempersiapkan 
pelabuhan bebas sabang dan juga yang diikuti oleh sektor 
administrasi pemerintah 
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Secara teori apabila jumlah PDRB meningkat maka 
kemiskinan disuatu daerah akan meningkat sebaliknya apabila PDRB 
disuatu daerah menurun maka kemiskinan disuatu daerah akan 
menurun. 

Grafik 1.2  
Tingkat Pengangguran Terbuka(persen) di Provinsi Aceh  

2014-2015 

 
Sumber: BPS Provinsi Aceh,2017 

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dilihat tingkat pengangguran 
terbuka di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran 
di kabupaten Aceh Utara pada tahun 2014 yaitu sebesar 13.58%, 
sedangkan pada tahun 2015 tinggkat penganggurannya meningkat 
yaitu sebesar 17.05%. Sementara itu di kabupaten Aceh tamiang 
menurun pada tahun 2014 yaitu 9.75%, sedangkan pada tahun 2015 
tingkat penganggurannya meningkat menjadi 14.03%, begitu juga 
yang terjadi pada kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014 tingkat 
pengangguran menurun yaitu 10.61%, sedangkan pada tahun 2015 
kembali meningkat yaitu sebesar 13.89%. Dan yang memiliki tingkat 
pengangguran terkecil yaitu pada kabupaten Gayo Lues pada tahun 
2014 yaitu 0.37% sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 
2.24% dan juga terjadi di Bener Meriah yaitu pada tahun 2014 
sebesar 0.74% sedangkan pada tahun 2015 yaitu 1.04%. Dengan kata 
lain, pengangguran yang tinggi diakibatkan oleh faktor banyaknya 
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pekerja yang di PHK, dan hilangnya pekerjaan bagi pekerja 
diakibatkan perusahaan tutup diakibatkan oleh krisisnya ekonomi 
juga dikarenakan banyaknya mahasisiwa yang mendapatkan gelar 
sarjana tetapi menganggur karna kurangnya lapangan kerja. 
Meningkatnya pengangguran ini disebabkan juga oleh perubahan 
dari struktur ekonomi, karena manufaktur menjadi sektor terkuat 
dalam dunia kerja, sehingga kemudian diganti oleh sektor jasa. 
Karena perusahaan-perusahaan di sektor jasa membutuhkan orang 
tidak hanya dengan pengetahuan teknis, tetapi juga yang memiliki 
soft skill, seperti komunikasi interpersonal, kebijaksanaan, 
kedewasaan, dan berorientasi bisnis. Sekarang ini, mendapatkan 
lulusan berkualitas dengan kemampuan soft skill seperti itu cukup 
susah. Belum lagi menemukan lulusan yang mampu berbahasa 
Inggris dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah 
harus mampu memicu pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi 
yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. 
 

Grafik 1.3  
indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh  

2014-2015 

 
Sumber: BPS Provinsi Aceh,2017 
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Berdasarkan Grafik 1.3 Secara keseluruhan tingkat indeks 
pembangunan manusia di Aceh menunjukkan tren meningkat, 
Peningkatan IPM di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2015, pertama 
yaitu di kota Banda Aceh pada tahun 2014 sebesar 82.22% kemudian 
pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 83.25%, di kota 
Lhokseumawe pada tahun 2014 yaitu sebesar 74.44% kemudian 
pada tahun 2015 meningkat sebesar 75.11% dan selanjutnya di kota 
langsa yaitu pada tahun 2014 sebesar 73,81% kembali meningkat 
pada tahun 2015 sebesar 74.74%, ini merupakan daerah dengan 
rata-rata peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi, kondisi ini 
menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 
pertumbuhan IPM. Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang 
dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum 
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai 
tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi 
pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Sedangkan di Provinsi Aceh dengan IPM terendah meliputi 
Kabupaten Subussalam dan kabupaten Simeule. Hal ini dikarenakan 
umumnya kehidupan di perkotaan baik, secara pendidikan maupun 
kesehatan lebih maju jika dibandingkan dengan di pedesaan. Kondisi 
ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan 
publik di bidang pendidikan dan kesehatan dan Tantangan yang 
harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi 
melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan 
kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti 
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Selain itu, 
pemerintah daerah juga harus bekerja keras dalam meningkatkan 
produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. 
Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras 
untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang 
mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. 
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Grafik 1.4 
Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota (rupiah)  

di Provinsi Aceh 2014-2015 
 

 
Sumber: BPS Provinsi Aceh,2017 

Berdasarkan Grafik 1.4 dapat dilihat jumlah garis kemiskinan 
di Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada kota 
Banda Aceh yaitu tahun 2014 Rp.500.768 per kapita pada tahun 
2015 meningkat sebesar Rp.523.444 per kapita dan yang memiliki 
tingkat kemiskinan deretan kedua yaitu kota sabang pada tahun 
2014 sebesar Rp.457.242 per kapita pada tahun 2015 menigkat 
sebesar Rp.475.111 selanjutnya disusul oleh kabupaten Aceh Barat 
pada tahun 2014 sebesar Rp.417.641 per kapita pada tahun 2015 
meningkat sebesar Rp.424.227 per kapita dan yang memiliki tingkat 
kemiskinan terendah yaitu di kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 
2014 Rp.209.811 per kapita pada tahun 2015 meningkat sebesar 
Rp.212.025 per kapita. disetiap tahun dari masing-masing 
kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, itu dikarenakan 
dampak dari krisisnya ekonomi di Aceh semakin besar. Tingginya 
kemiskinan di kota Banda Aceh yaitu disebabkan karena rendahnya 
serapan anggaran pemerintah baik APBA maupun APBN, akibatnya 
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daya beli masyarakat melemah. Kenaikan garis kemikinan 
dikarenakan garis kemiskinan dibentuk oleh komoditi-komoditi 
kebutuhan pokok kalau harganya naik maka garis kemiskinan akan 
naik tetapi pemerintah juga memberikan kompensasi untuk 
masyarakat kalau pendapatan dari masyarakat ini diberi kompensasi 
dia juga akan ikut naik, hanya tinggal kenaikan itu melewati batas 
dari inflasi. Karena Komoditi makanan berpengaruh besar terhadap 
nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun dipedesaan, komoditi 
yang paling dominan antara lain beras dan rokok kretek filter. 
Sedangkan untuk komoditi non makan yang paling berpengaruh 
terhadap garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, listrik 
dan pendidikan. 
 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis 
dapat merumuskan permasalahan yaitu seberapa besar pengaruh 
PDRB, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap 
kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015 ? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh PDRB, pengangguran, dan indeks 
pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 
2011-2015. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
 
1.4.1  Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
menguatkan teori tentang kemiskinan dan juga untuk tambahan 
wawasan didalam menganalisis efek dari PDRB, pengangguran dan 
indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. 

a. Bagi Pihak Lain 
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Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dalam 
melakukan `penelitian sejenis. 

 
1.4.2  Manfaat secara praktis 

a. Bagi Akademis 
Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 
informasi bagi akademisi khususnya yang berkaitan dengan 
kemiskinan. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-
masukan bagi pemerintah khususnya instansi-instansi yang memiliki 
wewenang menentukan kebijakan terkait pengaruh dari PDRB, 
Pengangguran, indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan 
dalam pengurangan dan pengetasannya. 
 
 

⎆ 
 

10 Bobby Rahman dan Irfan 
 



T i n j a u a n  P u s t a k a  

 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1  Landasan Teoritis 

2.1.1 Pengertian Kemiskinan 

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan 
bersarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum 
makanan dan kebutuhan non makanan atau standar yang 
menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari 
sudut konsumsi (Susanti,2013). Garis kemiskinan yang didigunakan 
setiap Negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis 
kemiskinan yang berlaku umum. Hal disebabkan karena adanya 
perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup Kemiskinan dapat 
digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kemiskinan absolut dan 
kemiskinan relatif dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemiskinan Absolut 
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil 

pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup 
untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini 
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, 
dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan 
utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan 
komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal 
tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi 
juga iklim, tingkat kemajuan suatu Negara, dan faktor-faktor 
ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, 
seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan fisik dan sosialnya. 
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2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. 
Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami 
perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep 
kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, 
kemiskinan dapat dari aspek ketimpagan antara tingkat penghidupan 
golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula 
jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 

Kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). 
Menurut Suparlan (2004) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat 
hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada 
sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar 
kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya 
terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa 
harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. 

Menurut Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa 
kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang 
dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi 
kehidupannya.Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang 
berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan 
kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Menurut Yacoub 
(2012) Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, 
karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling 
mendasar dalam kehidupan. 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa 
kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan 
memenuhi kebutuhan hidup seseorang seperti kebutuhan pokok 
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yaitu makanan, pakaian, tempet berlindung , pendidikan dan juga 
kesehatan. 

 
2.1.2 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang 
dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam 
suatu periode (Sasana,2006). 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah 
mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu 
besaran PDRB yang dihasilkan oleh maasing-masing daerah sangat 
bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi 
suatu daerah. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktorfaktor 
tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 

Menurut Todaro (2003), PDRB per kapita merupakan ukuran 
kemajuan pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga pertumbuhan 
pendapatan menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu Daerah dalam 
suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 
dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai 
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah 
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah PDRB atas 
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang 
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang 
dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 
pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga 
berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya 
ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. ( BPS 
2011). 

13 Universitas Malikussaleh 
 



D e t e r m i n a s i  K e m i s k i n a n  d i  A c e h  

Dari teori diatas dapat disimpilkan bahwa PDRB merupakan 
jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor 
perekonomian disuatu wilayah. 
 
2.1.2.1  Hubungan PDRB dengan Kemiskinan 

Tingkat perkembangan PDRB yang menurun berdampak 
pada kualitas dan konsumsi rumah tangga apabila pendapatan 
penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa 
merubah pola makan pokoknya ke barang yang lebih murah dengan 
jumlah barang yang berkurang. 

Hubungan PDRB terhadap kemiskinan adalah berbanding 
terbalik yang berarti bahwa apabila produk domestik regional bruto 
(PDRB) meningkat maka kemiskinan akan menurun. Tetapi apabila 
tingkat produk domestik regional bruto (PDRB menurun maka akan 
mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. 
Kemiskinan disuatu daerah diakibatkan karena pola dari 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat ketimpangan. Pada 
periode setelah krisisnya ekonomi, berkurangnya penduduk miskin 
lebih banyak disebabkan karena memberinya stabilitas ekonomi dan 
turunya harga bahan makanan. 

PDRB juga dapat mempengaruhi peningkatan maupun 
penurunan jumlah kemiskinan, seperti pendidikan adalah upaya 
paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
dan dengan pendidikan juga dapat mengubah taraf kehidupan. PDRB 
merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat 
perkembangan dan struktur perekonomian disuatu daerah. 
 
2.1.3 Pengertian Pengangguran 

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan beberapa 
banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari 
pekerjaan (Mulyadi Subri,2003). 

Pengagguran adalah seseorang yang sudah digolongkan 
dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan 
pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat dapat 

14 Bobby Rahman dan Irfan 
 



T i n j a u a n  P u s t a k a  

memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sadono,2000). Menurut 
(Sadono,2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis 
berdasrkan perbedaan yang menyebabkannya, antara lain: 

1. Pengangguran friksional yaitu pengagguran yang disebabkan 
oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan 
kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai 
dengan keinginannya. 

2. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang 
disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam 
perekonomian. 

3. Pengangguran konjungtur yaitu pengangguran yang 
disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan 
berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan 
agregat. 

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran 
masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat 
mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh 
dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau mengaggur 
maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi 
tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan 
buruknya kesejahteraan masyarakat. (Sadono, 2004). 

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran 
merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam 
angkatan kerja yang sedang mencari kerja tetapi belum 
mendapatkan pekerjaan (menganggur). 
 
2.1.3.1 Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan 

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan mempunyai 
2 hal yang sangat berhubungan karena jika semakin banyak orang 
atau masyarakat yang menganggur (tidak memiliki 
pengahasilan/pekerjaan) maka semakin banyak juga masyarakat 
yang tingkat perekonomiaannya menuju ke kemiskinan. 
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1. Pengangguran 
Pengangguran itu sendiri bisa disebabkan oleh banyak sekali 

faktor sosial, diantaranya para pekerja, sebut saja buruh yang 
menjadi korban PHK perusahaanperusahaan atau pabrik-pabrik yang 
menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan mereka untuk 
membiayai hidup keluarga karena perusahaan atau pabrik tempat 
mereka gulung tikar akibat krisis ekonomi. Selain itu, pengangguran 
juga bisa disebabkan dari seseorang yang tidak mendapatkan 
lapangan pekerjaan karena latar belakang pendidikannya hanya 
sampai SD/SMP/SMA atau bahkan putus sekolah sehingga ia tidak 
bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lapangan 
pekerjaan. 

2. Kemiskinan 
Kemiskinan sendiri juga merupakan salah satu permasalahan 

sosial yang sudah menjadi permasalahan global di hampir semua 
negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan sendiri juga 
disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak jauh berbeda dengan 
pengangguran. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan 
yang rumit dan tidak sederhana. Banyak yang mengatakan bahwa 
kemiskinan itu disebabkan karena seseorang tidak bisa memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari, baik untuk makan, pakaian, tempat 
tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Tentu saja alasan tersebut betul 
sekali dan sangat masuk akal, tetapi diluar itu juga ada hal lain yang 
menyebabkan seseorang tersebut mengalami kemiskinan, antara lain 
sulitnya akses seseorang terhadap pekerjaan. 

Sadono (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari 
pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat 
yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. 
Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan 
meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena 
tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara 
sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan 
mempunyai efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat serta 
prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 
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Dengan adanya pengganguran yang makin meningkat 
menyebabkan kemiskinan yang ada di Negara kita juga akan 
meningkat, sehingga masyarakat akan mengalami kemunduran 
kesejahteraan. Sebaliknya jika angka pengangguran turun maka 
angka kemiskinan pun menurun. Oleh sebab itu, dengan adanya 
pengganguran dan kemiskinan juga menyebabkan perekonomian 
makro kita semakin terpuruk. 

 
2.1.4 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat 
ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan 
manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia 
(kesehatan dan kesejahtraan) maupun yang bersifat non fisik 
(intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik 
masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan 
daya beli, sedangkan dampak non fisik dilihat dari kualitas 
pendidikan masyarakat (Susanti,2013). 

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategi 
yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program 
pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini 
IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan 
yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. 

Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu 
periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal 
dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat 
dampak kinerja pembagunan yang mempunyai dimensi yang sangat 
luas, karena memperhatikan kualitas penduduk suatu wilayah dalam 
hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak 
(Susanti,2013). 

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga 
berfungsi dalam memberikan tuntutan dalam menentukan prioritas 
perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini 
juga merupakan tuntutan dalam mengalokasikan anggaran yang 
sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan Oleh pembuat 
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kebijakan dan pengambil kebijakan. IPM merupakan indeks 
komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks 
yang menggambarkan kemampuan dasar, manusia dalam 
memperuluas pilihan-pilihan,yaitu indeks harapan hidup, indeks 
pendidikan, dan indeks standar hidup layak (susanti, 2013). 

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-
rata sederhana dari 3 indeks yang menggambarkan kemampuan 
dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: 
1. Indeks harapan hidup 
2. Indeks pendidikan 
3. Indeks standar hidup layak 

Dari teori indeks pembangunan manusia diatas dapat 
disimpulkan bahwa fokus pembangunan suatu Negara adalah 
manusia sebagai aset Negara yang sangat berharga, bukan hanya dari 
sisi pertumbuhan ekonominya saja tetapi juga dari sisi manusianya, 
sehingga pembangunan manusia menjadi lebih luas. 
 
2.1.4.1 Hubungan IPM Dengan Kemiskinan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 
pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan 
mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Lanjow, dkk (dalam 
Mulyaningsih,2008) menyatakan pembangunan manusia di 
Indonesia identik dengan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan 
dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin 
dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin 
aset utama adalah tenaga kerja kasar mereka. Adanya fasilitas 
pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk 
meningkatkan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan 
pendapatan. 

Perusahaan akan memperoleh hasil yang banyak dengan 
mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, 
sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji produktivitas yang 
tinggi sehinga perusahaan juga akan memberikan gaji yang tinggi 
kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, 
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peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu 
meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil 
mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki 
produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih 
baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun 
konsumsinya. Rendahanya produktivitas kaum miskin dapat 
disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh 
pendidikan (Rashidin K dan Bonar M,2004 dalam septiana,2012) 

Revi Kanbur dalam septiana,2012 menjelaskan bahwa 
kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. 
Perbaikan dibidang kesehatan yang dilakukan pemerimerintah dapat 
bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan 
membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang 
selanjutnya menyebabkan produktivis meningkat dan 
pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat 
kemiskinanya berkurang. 

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas 
pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan 
hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga 
mereka untuk berpastisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi 
kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan 
yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan 
demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat 
mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena 
terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan 
pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam 
penanggulangan kemiskinan. 

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. 
Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis 
meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan 
pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM Tidak selalu 
mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber 
daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat 
digunakan untuk mempromosikan perbaikan indicator lainya. Selain 
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itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat 
memberikan manfaat bagi kaum miskin. 

Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya 
menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, 
kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh 
manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM 
jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk 
membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, 
struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga 
manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin. 
Menurut World Dovelopment Report, kemajuan pada kedua bidang 
saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain 
tidak cukup (Ravi kanbur dalam septiana,2012). 

 
2.1.5 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju tingkat output 
produksi dari seluruh sektor pada daerah yang tertuang dalam 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun 
harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan 
sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara 
tersebut dalam satu tahun tertentu Menurut sadono sukirno (2000), 
laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa 
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. 
Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-semata diukur 
berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) 
secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana 
distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta 
siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya 
PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah 
tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, 
banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan 
pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah baarang yang 
berkurang. 
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Menurut Purmana (2012), pertumbuhan dan kemiskinan 
mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal 
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkatkan 
dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang 
miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. 
dan Dwi W (2008) menyatakan bahwa ketika perekonomian 
berkembang disuatu wilayah (Negara atau kawasan tertentu yang 
lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan 
dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah 
tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Wongdesmiwati 
(2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia 
dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi 
melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan 
pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan 
produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal 
manusia. 
 
2.1.6 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Menurut Sukirno (2000) dalam Prastyo (2010), yang 
menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah 
mengurangu pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat 
kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut individu, 
pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial 
kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan 
para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 
Apabila pengangguran disuatu Negara sangat buruk, kekacauan 
politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk 
bagi kepala kesejahteraan masyarakat dan prospek pembnagunan 
ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahtraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan 
peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki 
pendapatan. 
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Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 
kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat 
kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis 
kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak Negara-negara 
berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Besarnya kemiskinan 
dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. 
Konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan 
disebut kemiskinan absolut. Dampak negatif pengangguran terhadap 
individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada 
umumnya yaitu pengangguran dapat menghilangkan mata 
pencaharian, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, 
pengangguran akan menimbulkan ketidak stabilan sosial politik. 
 
2.1.7 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan 

Keterkaitan kemiskinan dengan IPM sangat besar dimana 
IPM merupakan indikator yang mengukur taraf kualitas fisik dan non 
fisik. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan 
kualitas non fisik tercermin dari rata-rata penduduk bersekolah 
angka melek huruf, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi 
masyarakat yang tercermin dari PPP (pucashing power parity index). 
IPM yang tinggi akan menggambarkan kesehatan yang baik, 
pendidikan yang baik dan kelayakan hidup yang baik, dengan 
demikian apabila kemiskinan tinggi maka IPM akan rendah. 

Indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga komponen 
yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. 
Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas 
masyarakat akan meningkat dan akan meningkatkan pula 
pengeluaran untuk konsumsinya. Pembangunan manusia merupakan 
tujuan pembangunan itu sendiri (Todaro,2003). Yang mana 
pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam 
membantuk kemampuan sebuah Negara dalam menyerap teknologi 
modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta 
pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. 
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2.3  Kerangka Konseptual 

 
Gambar 2.3  

Kerangka Konseptual 
 

 
Sumber : Penulis 
 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil Produk Domestik 
Regional Bruto (X1), Pengangguran (X2) dan Indeks Pembangunan 
Manusia (X3) sebagai variabel independen, serta Kemiskinan (Y) 
sebagai variabel dependen. Untuk melihat pengaruh secara parsial 
antara variabel X1 terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y, dan variabel 
X3 terhadap Y, peneliti menggunakan uji secara parsial 
(uji t). 
 
2.4  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 
terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul. Jadi hipotesis merupakan asumsi dasar yang dibuat 
secara bebas tapi logis, yang merupakan jawaban sementara dari 
permasalahan penelitian (Arikunto,2010). 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
H1:  Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. 
H2:  Diduga Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Aceh. 
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H3: Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh 
terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. 

 
 

⎆ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, dengan Objek 
Penelitian adalah PDRB, pengangguran, dan indeks pembangunan 
manusia serta kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh. 
 
3.2  Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
terdiri dari data sekunder. Menurut Farhadi (2011) Data sekunder 
merupakan data yang telah disajikan oleh suatu lembaga pegolahan 
data terkait yang sudah terdokumentasi secara sistematis yang 
langsung bisa dipergunakan oleh pihak pengguna data yang 
membutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
PDRB, pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan 
di Provinsi Aceh, dan data yang digunakan dalam penelitian ini pada 
periode Tahun 2011-2015. 
. 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 

a) Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, 
referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

b) Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal–hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
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majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 
(Arikunto,2004). 

 
3.4  Definisi Operasional Variabel 

Menurut Karlinger (2003) variabel adalah sesuatu yang 
bervariasi dimana simbol atau lambang yang ada padanya melekat 
bilangan atau nilai. 

1. Produk Domestik Regional Bruto (X1) adalah jumlah nilai 
tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam 
suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang 
dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu 
wilayah yang nilainya dihitung dalam jutaan rupiah. 

2. Pengangguran (X2) adalah seseorang yang sudah digolonkan 
dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari kerja 
dan belum mendapatkan pekerjaan yang nilainya dihitung 
dalam persen. 

3. Indeks pembangunan manusia (X3) adalah indikator penting 
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang 
nilainya dihitung dalam persen. 

4. Kemiskinan (Y) adalah ketidak mampuan memenuhi standar 
minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan 
makanan maupun non makanan yang nilainya dihitung dalam 
jutaan rupiah, (BPS,2006). 

 
3.5  Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis data panel sebagai 
alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Analisis 
dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret 
waktu time-series data dengan cross-section data. Gujarati (2003) 
menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara 
singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau 
lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. 
Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan 
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data cross-section dan time series dengan model log linier adalah 
sebagai berikut: 

 
Dimana :  

lnYit  = Kemiskinan  
a  = Konstanta  
i  = Data coss section  
t  = Data time series 

 = Koefisien Regresi 
  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

  = Pengangguran 
  = Indeks Pembangunan Manusia 
  = error term / Variabel Pengganggu 

Dalam mengestimasi model regresi dengan data panel 
dikenal, tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan 
common effect, pendekataan fixed effect dan pendekatan random 
effect. Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pooled least square (kuadrat terkecil) 
Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel 

adalah hanya dengan mengkombinasi data time series dan cross 
section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat 
perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan 
metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini 
dikenal dengan estimasi common effect. Pada teknik common effect 
ini maka model persamaan regresinya sebagai berikut : 

 

2. Pendekatan Fixed Effect 
Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data 

panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 
adanya perbedaan intersep. Salah satu kesulitan prosedur data panel 
adalah bahwa mengasumsi intersep dan slope yang konsisten sulit 

= + + + + 

– 
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terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data 
panel adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk 
mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-
beda baik lintas unit (cross section) maupun antar waktu (time 
series). Model fixed effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis 
sebagai berikut : 

 

Dimana: 
D   = untuk kabupaten 
D   = untuk kota 

 
3.  Pendekatan Random Effect 

Dimasukkannya variable dummy didalam model fixed effect 
bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 
sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya 
derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya 
mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan 
menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai 
metode random effect. Pada teknik random effect ini maka model 
persamaan regresinya sebagai berikut : 

 
 

3.5.1 Pemilihan Model Data Panel. 

Dalam pengolahan data penel mekanisme uji untuk 
menentukan metode pemilihan data panel yang tepat yaitu dengan 
cara membandingkan metode pendekatan PLS dengan metode 
pendekatan FEM terlebih dahulu. Jika hasil yang diperoleh 
menunjukkan model pendekatan PLS yang diterima, maka model 
pendekatan FEM yang akan dianalisis. Jika model pendekatan FEM 
tidak diterima, maka melakukan perbandingan lagi dengan model 
pendekatan REM. Untuk melakukan model mana yang akan dipakai, 
maka dilakukan pengujian diantaranya: 
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1. Uji Chow Test 
Uji chow yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model pooled least square (PLS) atau fixed effect model (FEM) yang 
akan dipilih untuk estimasi data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji 
restricted F-Test atau uji Chow-Test. 

Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut : 
H0 = Model pooled least square (Restriced) 
H1 = Model fixed effect (Untretriced) 

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah 
dengan menggunakan F statistik seperti yang dirumuskan sebagai 
berikut : 

 
Dimana: 
RRSS = Restricted Residual Sum Square yaitu jumlah error kuadrat 

yang diperoleh dari estimasi data penel dengan metode 
pooled least square. 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square yaitu jumlah error kuadrat 
yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed 
effect. 

N = Jumlah Data Cross Section 
T = Jumlah Data Time Series 
K = Jumlah Variabel Penjelas 

Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas nilai cross section F 
jika nilai probabilitas < α= 0,05 maka Ho ditolak, atrinya model panel 
yang baik untuk digunakan adalah fixed effect model, dan sebaliknya. 
Jika Ho diterima, berarti model PLS yang dipakai dan dianalisis. 
Namun jika Ho ditolak, maka model FEM harus diuji kembali untuk 
memilih apakah akan memakai model FEM atau REM kemudian 
dianalisis. 

2. Uji Hausman Test 

ℎ = ( ) / ( ) 
/ ( ) 
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Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model 
fixed effect atau random effects yang akan dipilih.Berdasarkan 
hausman test ketentuannya yaitu sebagai berikut: 

H0 : Terima Random Effect Model (REM) 
H1 : Terima Fixed Effect Model (FEM) 

1. Apabila chi-square statistik (X2hitung) > (X2tabel) pada df (2) dan 
nilai probabilitas < 0,05, maka ramdom effect modal tidak 
sesuai untuk modelini. 

2. Apabila chi-square statistik (X2hitung) < (X2tabel) pada df (2) dan 
nilai probabilitas > 0,05 maka random effect model sesuai 
untuk kasus data ini. 

 
3.6  Uji Statistik 

3.6.1 Uji Secara Bersama-sama (Uji f) 

Uji secara bersama-sama disebut dengan uji F adalah dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Apabila hasil perhitungannya 
menunjukkan Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 
PDRB, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 
Provinsi Aceh. Sebaliknya jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. PDRB, pengangguran dan indeks pembangunan manusia 
secara sbersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kemiskinan di Provinsi Aceh. 

 
3.6.2 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan 
thitung dengan ttabel pada taraf signifikan. Apabila hasil perhitungan 
menunjukkan thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 
PDRB, pengangguran dan indeks pembangunan manusia secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 
Aceh. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Artinya PDRB, pengangguran dan indeks pembangunan manusia 
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secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 
Provinsi Aceh. 

 
3.7  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik menurut santoso singgih (2009) adalah 
sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan 
sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan 
yang minimal mungkin. Karena itu,sebuah model sebelum digunakan 
seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi 
klasik. 

 
3.7.1 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data 
dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data 
pada sumbu diagonal dari grafik (Widaryono,2013). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal,maka model regresi memenuhi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garisdiagonal, maka model regresi tidak memenuhi 
normalitas. 

Atau juga bisa dilihat dari Jargue Berra dibandingkan dengan 
X2tabel, Apabila probabilitas JB>0,05 maka data residual dalam 
variabel sudah terdistribusi dengan normal. Sebaliknya apabila 
probabilitas JB< 0,05 maka data residual dalam variabel tidak 
terdistribusi dengan normal.  

 
3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Model OLS (Ordinary Least Squared) yang baik adalah 
mengasumsikan bahwa variabel gangguan mempunyai varian yang 
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konstan atau heteroskedastisitas (Gujarati, 2012). Uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk 
mendekati heteroskedastisitas adalah dilihat dari observasi R-
squared dibandingkan dengan chi-square tabel, bila observasi R2 > df : 
X2, maka ada indikasi heteroskedastisitas, dan bila observasi R2 < df : 
X2, maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas. 
 
3.7.3 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 
antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali,2005). 

Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai 
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 
variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 
oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 
dengan nilai VIF  yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan 
menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang 
umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 
dibawah 10 (Ghozali,2005). 
 
3.7.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan 
menurut waktu atau ruang. Autokorelasi merupakan korelasi antar 
variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan 
observasi lain. Autokorelasi sering muncul pada data time series. 
Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntung sepanjang 
waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi dapat diditeksi melalui 
metode Durbin Waston (DW) dengan mengansumsikan bahwa 
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variabel gangguannya hanya berhubungan dengan variabel gangguan 
periode sebelumnya (lag pertama) yang dikenal dengan model 
autoregresif tingkat pertama dan variabel independen tidak 
mengandung variabel independen yang merupakan kelambanan dari 
variabel dependen (Ghozali,2005). 
 
3.8  Koefisien Korelasi dan Determinasi 

3.8.1 Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Alghifari (2000) koefisien korelasi merupakan 
ukuran kedua yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 
keeratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Jika 
koefisien korelasi berhubungan dengan sampel yang digunakan, 
koefisien korelasi diberi simbol (R). 

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati 
angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel amat terbatas, tapi jika mendekati 
angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependent. 

 
3.8.2 Koefisien Determinasi (R2) 

R2 didefinisikan sebagai pemberian proporsi atau persentase 
variasi total dalam variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh variabel 
yang menjelaskan (X), Gujarati (2001). R2 digunakan untuk 
mengukur besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dan 
digunakan untuk menentukan apakah suatu garis linier berganda Y 
terhadap X1 dan X2 sudah tepat digunakan sebagai pendekatan atas 
suatu hubungan linier. Berdasarkan hasil observasi semakin besar 
nilai R2 berarti semakin tepat suatu garis regresi linier yang 
digunakan. Jika R2 = 1, maka pendekatan antar variabel X dan Y sudah 
sempurna. 
 

⎆ 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh 

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat laut Sumatera 
(2º00'00"-6º04'30" Lintang utara dan 94º 58?15'03" Bujur Timur) 
dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85km2 
atau5.675,850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatra), wilayah 
lautan sejauh 12 mil seluas 7,479,802 Ha dengan garis pantai 
2,666,27 km2. Secara administratif pada tahun 2015, Provinsi Aceh 
memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 
kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampung atau desa. 

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di 
Indonesia. Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau sumatera dan 
merupakan Provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah 
banda Aceh dengan jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 
jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di 
India dan terpisah oleh laut Andaman. 

Provinsi Aceh terletak di bagian paling barat gugusan 
kepulauan nusantara, memasuki posisi strategis sebagai pintu 
gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang 
menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh 
sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang 
Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga Aceh menjadi daerah pertama 
masuknya budaya dan agama di Nusantara. 

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang 
lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang 
menghubungkan belahan dunia Timur dan Barat dengan batas 
wilayahnya: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk 
Benggala. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Samutera Utara 
dan Samudera Hindia. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan 
sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi 
Sumatera Utara. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebas). 
 

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui 
gambaran secara menyeluruh dari perkembangan variabel 
penelitian, diantaranya; 

 
4.1.2.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di 

Provinsi Aceh 

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Hal ini 
berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas 
jasa kepeda faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi 
tersebut. Aktivitas ekonomi yang dimaksud dalam PDRB ini meliputi 
kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan jasa. 
PDRB merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam 
menentukan potensi dan peran ekonomi dalam suatu wilayah dalam 
periode tertentu. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan harga 
konstan, akan tetapi untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi 
digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilainya akan lebih 
stabil dan tidak terpengaruh oleh tekanan inflasi dan kondisi 
ekonomi yang tengah terjadi. 

Rata-rata PDRB tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Utara 
yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.18.151.766,38,-. Sedangkan PDRB 
terendah terjadi di kota Sabang pada tahun 2011 sebesar 
Rp.774.469,42,- . Namun nilai PDRB yang ditunjukkan oleh kota 
sabang mengalami kemajuan, dikarenakan kinerja yang semakin 
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membaik dengan ditandai meningkatnya nilai PDRB disetiap 
tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya sektor konstruksi, 
sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman dan juga 
sektor kontruksi yang dipicu oleh kemajuan pembangunan 
infrastruktur dalam rangka mempersiapkan pelabuhan bebas sabang 
dan juga yang diikuti oleh sektor administrasi pemerintah. 

 
4.1.2.2 Perkembangan Pengangguran Di Provinsi Aceh 

Salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu 
perekonomian adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah 
seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara 
aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, 
tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 
lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah 
pengangguran dinegara sedang berkembang menjadi semakin serius. 
Pengangguran disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum 
diganti seluruhnya oleh sistem lain. Pada saat yang sama, 
berkurangnya intensitas modal untuk industri modern menyebabkan 
berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga kerja. Pada umumnya, 
pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah 
lebih rendah dari pengeluaran agregat yang dibutuhkan untuk 
mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. 

Rata-rata pengangguran menurut kabupaten/kota di provinsi 
aceh yang terbesar adalah 17,97 persen terjadi di kabupaten Aceh 
Utara pada tahun 2013 sedangkan pengangguran terendah sebesar 
0,37 persen terjadi di Gayo Lues pada tahun 2014. Meningkatnya 
pengangguran ini disebabkan oleh perubahan dari struktur ekonomi, 
karena manufaktur menjadi sektor terkuat dalam dunia kerja, 
sehingga kemudian diganti oleh sektor jasa.Karena perusahaan-
perusahaan di sektor jasa membutuhkan orang tidak hanya dengan 
pengetahuan teknis, tetapi juga yang memiliki soft skill, seperti 
komunikasi interpersonal, kebijaksanaan, kedewasaan, dan 
berorientasi bisnis. Untuk mendapatkan lulusan berkualitas dengan 
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kemampuan soft skill seperti itu cukup susah, Belum lagi menemukan 
lulusan yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. 

 
4.1.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di 

Provinsi Aceh 

Indeks pembangunan manusia dilakukan dengan tujuan 
untuk mengembangkan potensi dan keterampilan manusia atau 
meningkatkan kemampuan kerja melalui peningkatan soft skill. 
Dengan adanya pembangunan soft skill ini diharapkan kinerja 
seseorang atau kelompok menjadi lebih baik sehingga dapat 
meningkatkan kualitas produktivitas dengan otomatis taraf hidupnya 
juga akan meningkatkan. IPM merupakan indikator yang sangat 
penting karena ketika kualitas manusia tinggi, produktivitas 
meningkat maka pendapatan pun meningkat dan kemiskinan dapat 
dikurangi. 

 
4.1.2.4 Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh 

Provinsi Aceh memiliki angka kemiskinan yang sangat 
mengkhawatirkan, angka masyarakat yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya relatif tinggi jika dibandinkan dengan wilayah 
lainya. Banyak hal yang terjadi oleh faktor penyebab kemiskinan, 
diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusianya, tingkat 
pengangguran, dan tingkat pendapatan perkapita. Sedikitnya 
masyarakat yang menempuh pendidikan, banyaknya masyarakat 
yang buta huruf dan tidak memiliki keterampilan menyebabkan 
mereka tidak dapat berkarya, tidak produktif dan selalu 
mengandalkan orang lain sehingga mereka tidak memiliki 
pendapatan sendiri untuk meningkatkan perekonomian keluarganya 
masing-masing. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tidak 
mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri sehingga 
mereka hanya mengandalkan pekerjaan yang disediakan oleh 
pemerintah dan swasta sedangkan jumlah penduduk yang mencari 
pekerjaan semakin meningkat. 

Saat ini, kemiskinan tidak hanya diartikan sebatas karena 
kekurangan ekonomi tetapi juga karena keterbatasan mendapat 
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perlakuan dari lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat 
masih hidup dalam kelompok dimana mereka hanya mau bergaul 
dengan kelompok masyarakat yang sederajat. Sehingga banyak 
kelompok masyarakat kecil merasa terasingkan. Kesenjangan yang 
terjadi antara si kaya dan miskin sangat jelas terlihat oleh status 
sosial. 

Apalagi masyarakat yang hidup diwilayah perkotaan yang 
kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu, 
disini pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat 
besar, pemerintah tentunya dengan dukungan masyarakat harus 
berupaya untuk melakukan kebijakan yang dapat menuntaskan atau 
mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh. 

Rata-rata garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu 
terjadi di Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 523444,00 juta 
jiwa. Kenaikan garis kemikinan dikarenakan garis kemiskinan 
dibentuk oleh komoditi-komoditi kebutuhan pokok kalau harganya 
naik maka garis kemiskinan akan naik tetapi pemerintah juga 
memberikan kompensasi untuk masyarakat kalau pendapatan dari 
masyarakat ini diberi kompensasi dia juga akan ikut naik, hanya 
tinggal kenaikan itu melewati batas dari inflasi. Karena Komoditi 
makanan berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di 
perkotaan maupun dipedesaan, komoditi yang paling dominan antara 
lain beras dan rokok kretek filter. Sedangkan untuk komoditi non 
makan yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah 
biaya perumahan, bensin, listrik dan pendidikan. sedangkan garis 
kemiskinan terendah yaitu terjadi di Aceh tenggara pada tahun 2011 
yaitu sebesar 201449,00 juta jiwa. 

 
4.2  Hasil Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk melihat perilaku data dan hasil 
perhitungan berdasarkan model yang telah di buat pada bab 
metodelogi penelitian. Sebelum melihat hasil dari model tersebut, 
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
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4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan hasil estimasi yang BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator), maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap 
model yang digunakan untuk melihat ada atau tidak permasalahan 
pelanggaran asumsi dalam suatu model penelitian. 

Menurut Gujarati dan porter (2009), persamaan yang 
memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan 
metode generalized least square (GLS). Dalam eviews model estimasi 
yang menggunakan metode GLS hanya random effect model, 
sedangkan fixed effect dan common effect menggunakan Ordinary 
Least Square (OLS). Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian 
asumsi klasik dalam penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan 
metode estimasi. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi 
yang sesuai untuk persamaan regresi adalah random effect, maka 
tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila 
persamaan regresi lebih cocok menggunakan common effect atau 
fixed effect (OLS), maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan regresi data panel, 
maka model yang sesuai dengan data adalah Random effect, maka 
tidak perlu adanya uji asumsi klasik. 

 
4.2.2 Hasil Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan regresi 
data panel, yaitu penggabungan antara data time series dengan data 
cros-section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 
menggunakan data panel, yang pertama data panel merupakan 
gabungan data time series dengan data crossection, mampu 
menyediakan data yang lebih banyak, sehingga degree of freedom (df) 
yang lebih besar. Kedua penggabungan data time series dengan data 
crossection, dapat mengatasi masalah yang timbul, jika ada kasus 
penghilangan variabel (omitted variable). 

Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan regresi data 
panel dalam beberapa tahap diantaranya yang pertama dengan 
melihat model Pool Least Square (PLS) atau Common Effect, Fixed 
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Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Berikut ini 
adalah tahap pengolahan datanya. 

 
4.2.2.1 Model Pooled Least Squares (PLS) 

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel 
adalah dengan menggunakan metode estimasi Common Effect. 
Pendekatan dengan metode ini tanpa memperhatikan dimensi 
individu maupun waktu, sehingga bisa diasumsikan bahwa perilaku 
dari individu tidak berbeda didalam berbagai kurun waktu. Hasil 
pengolahan datanya seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.1  

Estimasi Pooled Least Squares 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C10.93239 
LOG(PDRB?)0.014353 

UNEM?-0.011684 
IPM?0.024207 

0.28865337.873830.0000 
0.0196390.7308340.4664 
0.004231-2.7614910.0067 
0.0030228.0109010.0000 

R-squared 
Adjusted R-
squared 
F-statistic 

0.425889 
0.410373 
27.44752 

Durbin-Watson 
stat0.050142 
S.D. dependent 
var0.191468 

Prob(F-statistic)0.000000 

Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.1 di atas dengan 
menggunakan model regresi PLS (Common Effect) terlihat bahwa 
variabel Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap Kemiskinan, sedangkan variabel lainnya 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan. 
Besarnya pengaruh dilihat dari koefisien diterminasi (R2) sebesar 
0,4104, jadi besarnya pengaruh variabel PDRB, Pengangguran dan 
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IPM terhadap kemiskinan sangat kecil. Berikutnya dilanjutkan 
pengolahan data dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dan 
Random Effect Model (REM). 

 
4.2.2.2 Model Fixed Effect (FEM) 

Pada pembahasan sebelumnya diasumsikan intersep maupun 
slope adalah sama antar waktu dan antar Kabupaten/Kota, namun 
asumsi ini jelas sangat jauh dari realita, karena antar 
Kabupaten/Kota jelas ada perbedaannya, sehingga intersepnya juga 
berbeda. Model Fixed effect berbeda dengan common effect, namun 
tetap menggunakan prinsip ordinary least square. Asumsi dari 
pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap 
cross section dan waktu dianggap kurang realistik, maka 
dibutuhkanlah model yang dapat menangkap adanya perbedaan 
tersebut. Hasil estimasi dengan menggunakan Fixed Effect Model 
untuk melihat pengaruh variabel PDRB, Pengangguran dan IPM 
terhadap kemiskinan seperti terlihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.2  

Estimasi Data Panel Dengan Fixed Effect Model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.43405 0.343656 30.36195 0.0000 

LOG(PDRB?) 0.056606 0.030500 1.855903 0.0668 

UNEM? -0.000422 0.000527 -0.800515 0.4255 

IPM? 0.020794 0.002298 9.048496 0.0000 

R-squared 0.997521 Prob(F-statistic) 0.000000 

Adjusted R-squared 0.996825   

F-statistic 1432.686 Durbin-Watson stat 1.237719 

Sumber: Data diolah, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa dalam model 
variabel pengangguran (Unem) tidak berpengaruh terhadap 
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kemiskinan dan nilainya negatif, sedangkan variabel lain seperti 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
kemiskinan. Modelnya adalah sebagai berikut : 

 

Hasilnya adalah : 
 = 10.4341 + 0.0566  − 0.0004  + 0.0208  

Berikut ini dilakukan uji untuk Fixed Effect Model dan hasil 
ujinya seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.3  

Uji Fixed Effect Model 

Redundant Fixed Effects Tests 
Pool: KABKOT Test cross-section fixed effects 

 
                  Cross-section F 932.959131  (22,89)  0.0000 
        Cross-section Chi-square 626.185840 22  0.0000 

 
Sumber : Data diolah, Tahun 2017 

Berdasarkan hasil pengujian Hausman test dengan 
Redundant Fixed Effects Test untuk model Fixed Effect pada Tabel 4.3 
di atas terlihat bahwa Cross-section Chi-square lebih besar dari 
Chisquare (X2) tabel dengan df ; 22 pada pada  = 1% X2tabel = 
40,2895 dan  =5% X2tabel = 33,9245, jadi berdasarkan nilai 
626.1858 > 40,2895, maka model tidak bisa digunakan untuk 
menganalisis data panel dalam kasus ini. Hal ini juga bisa dilihat dari 
Probabilitas (P-value) sebesar 0,0000 < 0,05. Untuk selanjutnya 
model dalam kasus regresi data panel ini akan dianalisis dengan 
menggunakan Random Effect Model (REM). 

 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 
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4.2.2.3 Model Random Effect (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 
gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 
individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi 
oleh error terms masing-masing kabupaten/kota. Keuntungan 
menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan 
heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component 
Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS), Widarjono 
(2013). Model ini mengestimasi data panel yang residual diduga 
memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random 
effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect. 

Dalam model ini akan mengestimasi data panel dimana 
variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 
antar individu. Oleh karena itu model ini mengasumsikan bahwa ada 
perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut 
merupakan variabel random, maka didalam model random effect 
terdapat dua komponan residual yang pertama adalah residual 
secara menyeluruh dimana residual tersebut merupakan kombinasi 
dari cross section dan time series, sedangkan residual yang kedua 
adalah residual secara individu yang merupakan karakteristik 
random dari observasi unit ke-i dan tetap sepanjang waktu. Berikut 
ini hasil olah data dengan Random Effect Model (REM): 

 
Tabel 4.4  

Data Panel Random Effect Model (REM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.63855 0.288888 36.82592 0.0000 

LOG(PDRB?) 0.037634 0.025086 1.500182 0.1364 

UNEM? -0.000522 0.000523 -0.998640 0.3201 

IPM? 0.022001 0.002012 10.93744 0.0000 

R-squared 0.764991 Prob(F-statistic) 0.000000 

Adjusted R-squared 0.758639   
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F-statistic 120.4406 Durbin-Watson stat 1.003814 

Sumber: Data diolah, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa model random 
effect dapat ditulis kembali adalah : 

 
Hasilnya adalah : 

 = 10.6386 + 0.0376  − 0.0005  + 0.022  
Berikut ini hasil intersep dari masing-masing kabupaten/kota 

di provinsi Aceh dengan menggunakan Fixed Effect Model dan 
hasilnya seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.5 :  

intersep kabupaten/kota provinsi Aceh 

Kabupaten/Kota Nilai Intresep konstanta + intersep 

_ACEHBARAT—C 0.239464 10.8781 

_ACEHBARATDAYA—C -0.012767 10.6258 

_ACEHBESAR—C -0.005630 10.633 

_ACEHJAYA—C -0.012484 10.6261 

_ACEHSELATAN—C -0.012880 10.6257 

_ACEHSINGKIL—C 0.087002 10.7256 

_ACEHTAMIANG—C 0.054881 10.6935 

_ACEHTENGAH—C 0.054265 10.6929 

_ACEHTENGGARA—C -0.391899 10.2467 

_ACEHTIMUR—C 0.052377 10.691 

_ACEHUTARA—C -0.172285 10.4663 

_BANDAACEH—C 0.066566 10.7052 

_BENERMERIAH—C -0.023075 10.6155 

_BIREUEN—C -0.145939 10.4927 

_GAYOLUES—C -0.018215 10.6204 
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_LANGSA—C -0.199600 10.4395 

_LHOKSEUMAWE—C -0.223492 10.4151 

_NAGANRAYA—C 0.121221 10.7598 

_PIDIE—C 0.091113 10.7297 

_PIDIEJAYA—C 0.121793 10.7604 

_SABANG—C 0.308977 10.9475 

_SIMEULUE—C 0.106278 10.7449 

_SUBUSSALAM—C -0.085670 10.5529 

Sumber: Data diolah, Tahun 2017 

Berdasarkan hasil intersep yang diperoleh dari  masing-
masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :  

Kabupaten Aceh Barat – c =  0.2395 adalah (10.6386 + 
0.2395) = 10.8781. Apabila PDRB, Pengangguran dan Indeks 
Pembangunan Manusia untuk kabupaten Aceh Barat bernilai konstan 
(nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Barat juga sebesar 
10.8781. 

Kabupaten Aceh Barat Daya - c = - 0.0128 adalah (10.6386 + 
(-0.0128)) = 10.6258. Apabila PDRB, Pengangguran, dan Indeks 
Pembangunan Manusia untuk kabupaten Aceh Barat Daya bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Barat Daya 
sebesar 10.6258. 

Kabupaten Aceh Besar - c = - 0.0056 adalah (10.6386 + (-
0.0056)) = 10.633. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Besar bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Besar sebesar 
10.633. 

Kabupaten Aceh Jaya - c = - 0.0125 adalah (10.6386 + (- 
0.0125)) = 10.6261. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Besar bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Jaya sebesar 
10.6261. 
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Kabupaten Aceh Selatan - c = - 0.0129 adalah (10.6386 + (-
0.0129)) = 10.6257. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Selatan bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Selatan 
sebesar 10.6257. 

Kabupaten Aceh Singkil - c = 0.0870 adalah (10.6386 + 
0.0870) = 10.7256. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Singkil bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Singkil 
sebesar 10.7256. 

Kabupaten Aceh Tamiang – c = 0.0549 adalah (10.6386 + 
0.0549) = 10.6935. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Tamiang bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Tamiang 
sebesar 10.6935. 

Kabupaten Aceh Tengah - c  = 0.0543 adalah (10.6386 + 
0.0543) = 10.6929. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Tengah bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Tengah 
sebesar 10.6929. 

Kabupaten Aceh Tenggara - c = - 0.3919 adalah (10.6386 + (- 
0.3919) = 10.2467. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Tengara bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Tengara 
sebesar 10.2467. 

Kabupaten Aceh Timur - c = 0.0524 adalah (10.6386 + 
0.0524) = 10.691. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Timur bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Timur 
sebesar 10.691. 

Kabupaten Aceh Utara - c = - 0.1723 adalah (10.6386 + (-
0.1723)) = 10.4663. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Aceh Utara bernilai 
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konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Aceh Utara sebesar 
10.4663. 

Kota Banda Aceh - c = 0.0666 adalah (10.6386 + 0.0666) = 
10.7052. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kota Banda Aceh bernilai konstan (nol) maka 
kemiskinan untuk kota Banda Aceh sebesar 10.7052. 

Kabupaten Bener Meriah - c = - 0.0231 adalah (10.6386 + (-
0.0231) = 10.6155. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Bener Meriah bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Benar Meriah 
sebesar 10.6155. 

Kota Bireun - c = - 0.1459 adalah (10.6386 + (- 0.1459) = 
10.4927. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kota Bireun bernilai konstan (nol) maka kemiskinan 
untuk kota Bireun sebesar 10.4927. 

Kabupaten Gayo Lues - c = - 0.0182 adalah (10.6386 + (-
0.0182) = 10.6204. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Gayo Lues bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Gayo Lues sebesar 
10.6204 . 

Kota Langsa - c = -0.1996 adalah (10.6386 + (-0.1991) = 
10.4395. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kota Langsa bernilai konstan (nol) maka kemiskinan 
untuk kota Langsa sebesar 10.4395. 

Kota Lhokseumawe - c = -0.2235 adalah (10.6386 + (-0.2235) 
= 10.4151. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kota Lhokseumawe bernilai konstan (nol) maka 
kemiskinan untuk kota Lhokseumawe sebesar 10.4151. 

Kabupaten Nagan Raya - c = 0.1212 adalah (10.6386 + 
0.1212) = 10.7598. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Nagan Raya bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Nagan Raya 
sebesar 10.7598. 
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Kabupaten Pidie - c = 0.0911 adalah (10.6386 + 0.0911) = 
10.7297. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kabupaten Pidie bernilai konstan (nol) maka 
kemiskinan untuk kabupaten Pidie sebesar 10.7297. 

Kabupaten Pidie Jaya - c = 0.1218 adalah (10.6386 + 0.1218) 
= 10.7604. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kabupaten Pidie Jaya bernilai konstan (nol) maka 
kemiskinan untuk kabupaten Pidie Jaya sebesar 10.7604. 

Kota Sabang - c = 0.3089 adalah (10.6386 + 0.3089) = 
10.9475. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks Pembanguanan 
Manusia untuk kota Sabang bernilai konstan (nol) maka kemiskinan 
untuk kota Sabang sebesar 10.9475. Kabupaten Simeulue - c = 0.1063 
adalah (10.6386 + 0.1063) = 10.7449. Apabila PDRD, Pengangguran 
dan Indeks Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Simelue 
bernilai konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Simelue 
sebesar 10.7449. 

Kabupaten Subussalam - c = -0.0857 adalah (10.6386 + (-
0.0857) = 10.5529. Apabila PDRD, Pengangguran dan Indeks 
Pembanguanan Manusia untuk kabupaten Subussalam bernilai 
konstan (nol) maka kemiskinan untuk kabupaten Subussalam 
sebesar 10.5529. 

Berdasarkan hasil perhitungan intersep, maka intersep yang 
paling tinggi terletak di kota Sabang yaitu sebesar 10.9475 
selanjutnya kabupaten Aceh Barat sebesar 10.8781, kabupaten Pidie 
Jaya sebesar 10.7604 dan kabupaten Nangan 

Raya sebesar 10.7598 dan itersep yang paling rendah yaitu di 
kabupaten Aceh Besar sebesar 10.633, selanjutnya kabupaten Aceh 
Timur adalah sebesar 10.691 dan kabupaten Aceh Tenggara sebesar 
10.2467. 

Hasil estimasi model random effect adalah, Konstanta ( ) = 
10,6386 adalah apabila PDRB, Pengangguran dan IPM dianggap 
bernilai konstan (nol), maka kemiskinan kabupaten/kota juga akan 
konstan sebesar 10,6386. 
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Koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto 
( ) sebesar 0,0376 adalah apabila PDRB meningkat sebesar 1 %, 
maka kemiskinan kabupaten/kota juga akan meningkat sebesar 0,04 
%, hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang dirumuskan, yang 
seharusnya apabila terjadi peningkatan PDRB akan menurunkan 
tingkat kemiskinan. Koefisien regresi variabel pengangguran ( ) 
adalah sebesar - 0,0005 adalah apabila pengangguran meningkat 
sebesar 1 %, maka kemiskinan kabupaten/kota juga akan menurun 
sebesar 0,0005 %, hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang 
dirumuskan, karena tanda yang diharapkan adalah positif, dengan 
meningkatnya pengangguran, maka akan meningkatkan kemiskinan 
dan Koefisien regresi variabel IPM ( 3) adalah sebesar 0,0220, yang 
artinya apabila IPM meningkat sebesar 1 %, maka akan 
meningkatkan kemiskinan kabupaten/kota sebesar 0,0220%. Hasil 
ini juga bertolak belakang dengan hipotesis yang dirumuskan, 
seharusnya apabila terjadi peningkatan IPM, maka akan menurunkan 
tingkat kemiskinan. 

 
4.2.2.4 Uji Hausman Test 

Uji hausman test menunjukkan bahwa model fixed effect 
maupun random effect untuk mengestimasi perilaku 4 variabel yaitu 
PDRB, pengangguran, indeks pembangunan manusia dan 
kemiskinan, maka digunakan uji hausmant test dengan cara 
membandingkan chi-square statistik dan α = 0,05. Dengan pengujian 
hipotesis sebagai berikut : 

Hasil regresi berdasarkan metode random effect model 
diperoleh nilai chi-square statistik sebagai berikut : 

 
Tabel 4.6  

Uji Hausman Test Untuk Random Effect Model 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: KABKOT 
Test cross-section random effects 
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Test Summary 

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

Cross-section random 3.148175 3 0.3693 

Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

LOG(PDRB?) 0.056606 0.037634 0.000301 0.2741 
UNEM? -0.000422 -0.000522 0.000000 0.1522 
IPM? 0.020794 0.022001 0.000001 0.2774 

Sumber : Data diolah, tahun 2017 

Berdasarkan hasil dari uji hausman diperoleh nilai Cross-
section random sebesar 3,1482 dengan p-value sebesar 0,3693. 
sedangkan nilai kritis chi-squares pada df Chi-square (χ); 3 pada α = 
1% dan α = 5% masing-masing sebesar 11.34488 dan 
7.81472. Jadi berdasarkan hasil Hausman test nilai Cross-section 
random sebesar 3,1482 < 7.81472. Berdasarkan nilai chi-squares dan 
p-value, kita gagal menolak hipotesis nol sehingga berdasarkan uji 
hausman model yang tepat untuk menganalisis pengaruh PDRB, 
pengangguran dan IPM terhadap kemiskinan di provinsi Aceh adalah 
model random effect dibandingkan dengan model fixed effect. Karena 
nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.369 > 0.05 sehingga model 
terbaik yang digunakan dalam penelitian setelah penelitian ini adalah 
model dan random effet (REM). 

 
4.3  Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 
bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian ini 
dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada taraf 
signifikan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan thitung > ttabel maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial 
yaitu : 
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1. Uji secara parsial (uji t) α = 1% maka t α/2 = 0.005 pada df 
(111) = 2.62085 = 2.62 

2. Uji secara parsial (uji t) α = 10% maka t α/2 = 0.05 pada df 
(111) = 1.65870 = 1.66. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada Tabel 4.4 
dapat dilihat variabel PDRB nilai thitung sebesar 1.5 < ttabel atau 1.5 < 
1.66, maka terima H0 dan tolak H1, Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran nilai thitung 

sebesar -0.99 < ttabel 1.66, maka terima H0 dan tolak H1, yang berarti 
bahwa pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan dan 
negatif terhadap kemiskinan. Dan variabel IPM thitung sebesar 10.94 > 
ttabel 2.62, maka tolak H0 dan terima H1, yang berarti bahwa IPM 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 
 
4.3.2 Pengujian Secara Bersama-sama (Uji f) 

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel 
bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini 
dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Apabila hasil 
perhitungannya menunjukkan Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sebaliknya jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 

Berdasarkan uji hipotesis F (uji secara bersama-sama) adalah 
(k-1)(n-k) = (4-1)(115-4) = (3)(111) pada α = 1% = 3.96 oleh karena 
itu Fhitung > Ftabel atau f-statistik sebesar 120.44 > 3.96 maka maka 
tolak Ho dan terima Ha. Yang berarti secara bersama-sama variabel 
produk domestik regional bruto, pengangguran, dan indeks 
pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini juga 
bisa dilihat dari probabilitas (p-value) sebesar 0,000 < 0,01. 
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4.4  Koefisien Korelasi (R) Dan Diterminasi (R2) 

4.4.1 Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi diperoleh dari R  = 
0.8710. Jadi hubungan antara Produk domestik regional bruto, 
pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap 
kemiskinan berhubungan sangat kuat secara positif karena 0.8710 
mendekati positif satu (1). 

 
4.4.2 Koefisien Diterminasi (R2) 

Dilihat dari nilai adjurted R-square = 0,7586. Jadi besarnya 
pengaruh Produk domestik regional bruto, pengangguran, dan 
indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan adalah sebesar 
0.7586 (75.86%), sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar model ini adalah sebesar 0.2414 (24.14%). 

 
4.5  Hasil Pembahasan 

Hasil pembahasan ini untuk melihat berapa variabel bebas 
mempengaruhi variabel tak bebas (variabel terikat) atau melihat 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ulasan dari 
masing-masing hubungan tersebut seperti penjelasan berikut ini. 

 
4.5.1 Hubungan PDRB Dengan Kemiskinan 

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.5 di atas terlihat 
bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
mempengaruhi kemiskinan secara positif, hasil ini menunjukkan 
bertolak belakang dengan hipotesis yang dirumuskan, karena tanda 
yang diharapkan adalah negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Susanti (2013), 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi kemiskinan 
secara positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
mempengaruhi kemiskinan secara positif. Selanjutnya hasil ini tidak 
sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dio (2014) 
yaitu pada penelitian Dio PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan. 
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4.5.2 Hubungan pengangguran dengan kemiskinan 

Berdasarkan hasil olah data pada table 4.5 diatas terlihat 
bahwa variabel pengangguran mempengaruhi kemiskinan secara 
positif dan tidak signifikan, hasil ini menunjukkan bertolak belakang 
dengan hipotesis yang dirumuskan, karena tanda yang diharapkan 
adalah negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
pernah dilakukan sebelumnya oleh whisnu (2011), pengangguran 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan Selanjutnya hasil ini tidak 
sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh susanti (2013) 
yaitu pada penelitian susanti pengangguran berpengaruh secara 
positif dan signifikan. 

 
4.5.3 Hubungan IPM Dengan Kemiskinan 

Berikut ini akan diulas hubungan pada antara IPM dengan 
kemiskinan Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Berdasarkan hasil olah 
data pada Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa variabel Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi kemiskinan secara 
signifikan dan positif, hasil ini menunjukkan bertolak belakang 
dengan hipotesis yang dirumuskan, karena tanda yang diharapkan 
adalah negatif. 

Hal ini terjadi karena dana yang diperuntukkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang digunakan 
ketempat lain, sehingga IPM ini tidak dapat menurunkan tingkat 
kemiskinan, hasil ini bertolak belakang dengan teori dan bertolak 
belakang dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Desi (2016) 
yaitu pada penelitian Desi IPM berpengaruh negatif dan signifikan. 
 

⎆ 
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BAB V 
PENUTUP 

` 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan di atas, maka 
penulis mencoba mengungkapkan beberapa kesimpulan diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota 
di provinsi Aceh, namun tanda yang diharapkan berbeda dengan 
hipotesis yang dirumuskan.  

 Hal ini bisa dilihat dari intersep masing-masing kabupaten/kota 
di provinsi Aceh, intersep tertinggi bernilai positif adalah pada 
kota Sabang, Aceh Barat, Pidie Jaya, dan Nagan Raya, sedangkan 
intersep tertinggi yang bernilai negatif adalah Aceh Tenggara, 
dan kota Lhokseumawe. 

2. Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. 
Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori, karena 
pengangguran meningkat, maka kemiskian pada Kabupaten/Kota 
di Provinsi Aceh menurun. 

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota 
di Provinsi Aceh. 

 Hasil ini berarti kenaikan IPM akan meningkat kemiskinan. Hal 
tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang 
menyatakan jika IPM meningkan, maka akan menurunkan 
kemiskinan. 

 
5.2.  Saran-Saran 

Berdasarkan hasil olah dan data, hasil pembahasan dan 
kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan 
beberapa saran, diantaranya sebagai 

55 Universitas Malikussaleh 
 



D e t e r m i n a s i  K e m i s k i n a n  d i  A c e h  

berikut : 
1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

secara positif,hasil ini tidak menurunkan kemiskinan, maka 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota hendaknya memperhatikan 
dan memberdayakan variabelvariabel yang bisa menunjang atau 
meningkatkan PDRB agar kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota 
bisa menurun dan masyarakatnya semakin makmur. 

2. Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. 
Hasil ini menandakan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota 
semakin banyak. Diharapkan kepada pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota membuka usaha-usaha yang dapat merekrut 
tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat di tekan dan 
kemiskinan dapat menurun. 

3. Dari hasil penelitian variabel Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menandakan 
tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup dan daya beli 
masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih sangat 
rendah, sehingga IPM tidak dapat menurunkan kemiskinan. 
diharapkan kepada pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Aceh memperhatikan ketiga aspek dalam IPM, agar 
hidup masyarakat lebih baik atau sejahteraan, sehingga tingkat 
kemiskinan bisa tereduksi (menurun). 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian 
berikutnya, tentudengan perbaikan-perbaikan yang lebih bagus 
dan menambah variabel-variabel lain yang bisa mereduksi 
tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 

 
⎆ 
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Lampiran 
LAMPIRAN 1 

Data Produk Domestik Regional BrutoMenurut Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015 (Dalam jutaan rupiah) 

 
No kabupaten/kota Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 kabupaten 
simeulue 

1 122 
209.97 

1 180 
151.18 

1 235 
543.09 

1 292 
864.83 

1 353 
913.76 

2 kabupaten Aceh 
singkil 

1 263 
085.52 

1 315 
931.49 

1 374 
981.24 

1 433 
172.18 

1 488 
739.02 

3 Kabupaten 
Aceh selatan 

2 953 
612.00 

3 115 
597.57 

3 281 
364.18 

3 432 
178.66 

3 577 
877.65 

4 Kabupaten 
Aceh tenggara 

2 464 
463.12 

2 578 
093.04 

2 704 
181.31 

2 810 
303.31 

2 925 
061.03 

5 kabupaten Aceh 
timur 

7 479 
287.21 

7 677 
933.91 

7 761 
221.13 

7 727 
472.49 

7 265 
485.79 

6 kabupaten Aceh 
tengah 

4 166 
898.76 

4 347 
738.51 

4 584 
208.51 

4 770 
082.47 

4 970 
492.37 

7 kabupaten Aceh 
barat 

4 569 
067.05 

4 594 
543.92 

4 773 
668.84 

4 940 
842.67 

5 151 
377.64 

8 Kabupaten 
sAceh besar 

7 265 
105.64 

7 549 
095.89 

7 863 
467.38 

8 186 
702.80 

8 516 
059.89 

9 kabupaten pidie 5 550 
233.24 

5 801 
221.00 

6 046 
953.19 

6 296 
490.19 

6 604 
680.42 

10 kabupaten 
bireuen 

7 397 
629.76 

7 689 
706.30 

7 999 
503.72 

8 171 
310.73 

8 473 
559.83 

11 kabupaten Aceh 
utara 

17 867 
553.66 

18 151 
766.38 

17 836 
613.02 

17 218 
546.12 

15 241 
599.91 

12 kabupaten Aceh 
barat daya 

2 303 
125.75 

2 347 
145.07 

2 401 
899.42 

2 427 
765.02 

2 508 
888.89 

13 kabupaten Gayo 
lues 

1 452 
757.23 

1 531 
658.63 

1 590 
759.84 

1 654 
168.85 

1 717 
854.62 

14 kabupaten Aceh 
tamiang 

4 474 
076.21 

4 651 
203.15 

4 885 
618.65 

5 001 
671.77 

5 145 
111.81 

15 kabupaten 
Nagan raya 

4 693 
587.95 

4 867 
307.17 

5 032 
698.40 

5 181 
129.58 

5 382 
709.57 

16 kabupaten Aceh 
jaya 

1 482 
238.10 

1 541 
268.10 

1 590 
573.31 

1 651 
201 33 

1 718 
899.90 
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17 kabupaten 
benar meriah 

2 528 
784.19 

2 661 
123.94 

2 804 
613.17 

2 933 
323.50 

3 078 
471.95 

18 Kabupaten 
pidie jaya 

1 838 
921.60 

1 918 
490.82 

2 005 
778.79 

2 077 
390.74 

2 180 
882.69 

19 kota banda 
Aceh 

10 518 
849.16 

11 079 
680.15 

11 597 
228.47 

12 119 
047.34 

12 725 
924.07 

20 kota Sabang 774 
469.42 

806 
875.10 

841 
005.66 

874 
079.17 

908 
358.57 

21 kota Langsa 2 722 
522.92 

2 851 
123.22 

2 981 
532.24 

3 113 
491.08 

3 255 
001.92 

22 kota 
Lhokseumawe 

8 873 
694.67 

8 980 
377.13 

8 878 
224.43 

8 347 
714.38 

6 859 
830.96 

23 kota 
Subussalam 

940 
710.93 

984 
713.31 

1 033 
527.95 

1 087 
849.55 

1 142 
556.54 
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LAMPIRAN 2 
Data Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh 

Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Persen) 
 

N
o 

Kabupaten/kota Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 kabupaten simeulue 7,36 8 6,42 5,57 8,51 

2 kabupaten Aceh singkil 7,67 8,96 11,07 6,08 7,03 

3 Kabupaten Aceh selatan 6,41 7,21 7,95 9,49 10,01 

4 kabupatenAcehtenggar
a 

7,69 13,04 16,82 9,51 9,79 

5 kabupaten Aceh timur 7,97 7,26 11,42 10,61 13,89 

6 kabupaten Aceh tengah 6,1 2,22 2,42 3,32 3,13 

7 kabupaten Aceh barat 6,39 6,21 7,42 5,86 6,77 

8 kabupaten Aceh besar 7,93 13,15 13,15 10,53 6,81 

9 kabupaten pidie 6,92 7,19 8,88 11,73 10,25 

10 kabupaten bireuen 7,65 9,97 9,57 9,02 11,02 

11 kabupaten Aceh utara 8,68 15,47 17,97 13,58 17,05 

12 Kabupaten Aceh barat 
daya 

6,83 11,97 10,3 6,79 11,66 

13 kabupaten Gayo lues 6,93 2,97 1,2 0,37 2,24 

14 kabupaten Aceh 
tamiang 

6,71 9,19 10,49 9,75 14,03 

15 kabupaten Nagan raya 7,13 7,63 7,77 3,69 3,97 

16 kabupaten Aceh jaya 6,29 5,9 9,68 9,48 4,91 

17 kabupaten benar 
meriah 

5,19 1,41 0,63 0,74 1,04 

18 kabupaten pidie jaya 7,95 8,52 12,82 8,16 9,18 
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19 kota banda Aceh 8,52 7,17 9,02 10,24 12 

20 kota Sabang 6,06 9,53 12,5 7,48 7,62 

21 kota Langsa 7,61 8,79 11,74 9,89 8,55 

22 kota Lhokseumawe 7,63 10,88 7,46 11,23 13,06 

23 kota Subussalam 8,18 8,25 9,85 8,55 8,24 

 Jumlah 165,
8 

190,8
9 

216,5
5 

181,6
7 

200,7
6 
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LAMPIRAN 3 
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten /Kota Di 

Provinsi Aceh Tahun 2011-2015 (Dalam Satuan Persen) 
 

No kabupaten/kota Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 kabupaten 
simeulue 

61,03 61,25 61,68 62,18 63,16 

2 kabupaten Aceh 
singkil 

63,13 64,23 64,87 65,27 66,05 

3 Kabupaten Aceh 
selatan 

61,52 61,69 62,27 62,35 63,28 

4 kabupaten Aceh 
tenggara 

64,27 64,99 65,55 65,9 66,77 

5 kabupaten Aceh 
timur 

62,35 62,93 63,27 63,57 64,55 

6 kabupaten Aceh 
tengah 

70,00 70,18 70,51 70,96 71,51 

7 kabupaten Aceh 
barat 

66,47 66,66 66,86 67,31 68,41 

8 kabupaten Aceh 
besar 

69,94 70,10 70,61 71,06 71,7 

9 kabupaten pidie 66,95 67,3 67,59 67,87 68,68 

10 kabupaten 
bireuen 

67,03 67,57 68,23 68,71 69,77 

11 kabupaten Aceh 
utara 

64,22 64,82 65,36 65,93 66,85 

12 kabupaten Aceh 
barat daya 

61,75 62,15 62,62 63,08 63,77 

13 kabupaten Gayo 
lues 

61,91 62,85 63,22 63,34 63,67 

14 kabupaten Aceh 
tamiang 

64,89 65,21 65,56 66,09 67,03 

15 kabupaten 
Nagan raya 

64,24 64,91 65,23 65,58 66,73 

16 kabupaten Aceh 
jaya 

65,17 66,42 66,92 67,3 67,53 

17 kabupaten benar 
meriah 

68,24 69,14 69,74 70,00 70,62 
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18 kabupaten pidie 
jaya 

68,69 68,9 69,26 69,89 70,49 

19 kota banda Aceh 80,87 81,3 81,84 82,22 83,25 

20 kota Sabang 70,15 70,84 71,07 71,5 72,51 

21 kota Langsa 72,15 72,75 73,4 73,81 74,74 

22 kota 
Lhokseumawe 

72,35 73,55 74,13 74,44 75,11 

23 kota Subussalam 59,34 59,76 60,11 60,39 61,32 
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LAMPIRAN 4 
Data Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Aceh Tahun 2011-2015 (Dalam Jutaan Rupiah) 
 

No kabupaten/kota Tahun  

2011 2012 2013 2014 2015 

1 kabupaten 
simeulue 

300 
467 

303 
137.55 

305 
600 

307 
596 

311 
351 

2 kabupaten Aceh 
singkil 

304 
414 

308 
916.58 

316 
319 

322 
413 

351 
409 

3 Kabupaten Aceh 
selatan 

278 
854 

281 
157.61 

283 
446 

285 
301 

288 
619 

4 kabupaten Aceh 
tenggara 

201 
449 

203 
115.59 

206 
797 

209 
811 

212 
025 

5 kabupaten Aceh 
timur 

312 
927 

316 
131.48 

319 
392 

322 
385 

328 
048 

6 kabupaten Aceh 
tengah 

360 
044 

365 
375.21 

370 
670 

374 
989 

380 
858 

7 kabupaten Aceh 
barat 

402 
636 

407 
441.78 

413 
061 

417 
641 

424 
227 

8 kabupaten Aceh 
besar 

351 
800 

352 
111.94 

352 
451 

352 
751 

366 
676 

9 kabupaten pidie 355 
618 

359 
367.06 

361 
707 

363 
791 

374 
031 

10 kabupaten 
bireuen 

286 
617 

289 
058.23 

292 
308 

295 
294 

301 
027 

11 kabupaten Aceh 
utara 

271 
150 

273 
334.17 

274 
799 

276 
137 

280 
683 

12 kabupaten Aceh 
barat daya 

274 
089 

276 
323.56 

283 
117 

288 
713 

292 
323 

13 kabupaten Gayo 
lues 

275 
000 

277.249.89 279 
420 

281 
178 

286 
882 

14 kabupaten Aceh 
tamiang 

322 
629 

328 
598.91 

331 
218 

336 
767 

343 
246 

15 kabupaten 
Nagan raya 

346 
154 

349 
550.38 

353 
231 

356 
221 

361 
359 

16 kabupaten Aceh 
jaya 

291 
333 

296 
920.86 

303 
209 

308 
891 

316 
304 

17 kabupaten 
benar meriah 

322 
853 

325 
575.87 

327 
652 

329 
550 

338 
719 
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18 kabupaten pidie 
jaya 

365 
477 

369 
439.50 

373 
497 

376 
795 

380 
371 

19 kota banda 
Aceh 

477 
669 

485 
542.89 

493 
558 

500 
768 

523 
444 

20 kota Sabang 438 
111 

443 
848.26 

451 
218 

457 
242 

475 
111 

21 kota Langsa 293 
333 

296 
194.85 

298 
749 

301 
089 

307 
260 

22 kota 
Lhokseumawe 

290 
838 

293 
347.68 

293 
788 

297 
189 

303 
155 

23 kota 
Subussalam 

238 
423 

240 
117.64 

241 
189 

242 
054 

244 
628 
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LAMPIRAN 5 
Hasil Pooled Least Squares (PLS) 

 
Dependent Variable: LOG(GK?) 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 11/13/17  Time: 22:02 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (balanced) observations: 115 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.93239 0.288653 37.87383 0.0000 
LOG(PDRB?) 0.014353 0.019639 0.730834 0.4664 

UNEM? -0.011684 0.004231 -2.761491 0.0067 
IPM? 0.024207 0.003022 8.010901  

R-squared 0.425889 Mean dependent var  
Adjusted R-squared 0.410373 S.D. dependent var 0.191468 
S.E. of regression 0.147023 Akaike info criterion -

0.962297 
Sum squared resid 2.399338 Schwarz criterion -

0.866821 
Log likelihood 59.33209 Hannan-Quinn criter. -

0.923544 
F-statistic 27.44752 Durbin-Watson stat 0.050142 
Prob(F-statistic) 0.000000   
Sumber: Data diolah, tahun 2017  
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LAMPIRAN 6 
Fixed Effect Model (FEM) 

 
Dependent Variable: LOG(GK?) 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 11/13/17  Time: 22:08 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (balanced) observations: 115 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.43405 0.343656 30.36195 0.0000 
LOG(PDRB?) 0.056606 0.030500 1.855903 0.0668 

UNEM? -0.000422 0.000527 -0.800515 0.4255 
IPM? 0.020794 0.002298 9.048496 0.0000 

Fixed Effects (Cross) 
_ACEHBARAT—C 0.232723 

   

_ACEHBARATDAYA—C -0.012256    
_ACEHBESAR—C -0.018073    
_ACEHJAYA—C 0.000556    

_ACEHSELATAN—C -0.018654    
_ACEHSINGKIL—C 0.100766    

_ACEHTAMIANG—C 0.045842    
_ACEHTENGAH—C 0.052849    

_ACEHTENGGARA—C -0.390739    
_ACEHTIMUR—C 0.031825    
_ACEHUTARA—C -0.206525    
_BANDAACEH—C 0.060475    

_BENERMERIAH—C -0.016426    
_BIREUEN—C -0.161529    

_GAYOLUES—C -0.008824    
_LANGSA—C -0.190469    

_LHOKSEUMAWE--C -0.213799    
_NAGANRAYA--C 0.111369    

_PIDIE—C 0.080247    
_PIDIEJAYA—C 0.134046    
_SABANG—C 0.340087    

_SIMEULUE—C 0.118739    
_SUBUSSALAM--C -0.072228    
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)   

R-squared 0.997521 Mean dependent var 12.68259 
Adjusted R-squared 0.996825 S.D. dependent var 0.191468 
S.E. of regression 0.010789 Akaike info criterion -

6.024783 
Sum squared resid 0.010359 Schwarz criterion -

5.404189 
Log likelihood 372.4250 Hannan-Quinn criter. -

5.772887 
F-statistic 1432.686 Durbin-Watson stat 1.237719 
Prob(F-statistic) 0.000000   
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LAMPIRAN 7 
Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM) 

 
Redundant 
Fixed Effects 
Tests Pool: 
KABKOT 
Test cross-section fixed effects 
 
Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 932.959131 (22,89) 0.0000 
Cross-section Chi-square 626.185840 22 0.0000 

Cross-section fixed effects test equation: 
Dependent Variable: LOG(GK?) 
Method: Panel Least Squares 
Date: 11/13/17  Time: 22:09 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (balanced) observations: 115 

   

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.93239  0.288653 37.87383 0.0000 
LOG(PDRB?) 0.014353  0.019639 0.730834 0.4664 

UNEM? -0.011684  0.004231 -2.761491 0.0067 
IPM? 0.024207  0.003022 8.010901  

R-squared 0.425889 Mean dependent var  
Adjusted R-squared 0.410373 S.D. dependent var 0.191468 
S.E. of regression 0.147023 Akaike info criterion -0.962297 
Sum squared resid 2.399338 Schwarz criterion -0.866821 
Log likelihood 59.33209 Hannan-Quinn criter. -0.923544 
F-statistic 27.44752 Durbin-Watson stat 0.050142 
Prob(F-statistic) 0.000000   

 
 
 
 

72 Bobby Rahman dan Irfan 
 



L a m p i r a n  

LAMPIRAN 8 
Random Effect Model (REM) 

 
Dependent Variable: LOG(GK?) 
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 11/13/17  Time: 22:12 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (balanced) observations: 115 
Swamy and Arora estimator of component variances 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.63855 0.288888 36.82592 0.0000 
LOG(PDRB?) 0.037634 0.025086 1.500182 0.1364 

UNEM? -0.000522 0.000523 -0.998640 0.3201 
IPM? 0.022001 0.002012 10.93744 0.0000 

Random Effects (Cross) 
_ACEHBARAT--C 0.239464 

   

_ACEHBARATDAYA--C -0.012767    
_ACEHBESAR--C -0.005630    
_ACEHJAYA--C -0.012484    

_ACEHSELATAN--C -0.012880    
_ACEHSINGKIL--C 0.087002    

_ACEHTAMIANG--C 0.054881    
_ACEHTENGAH--C 0.054265    

_ACEHTENGGARA--C -0.391899    
_ACEHTIMUR--C 0.052377    
_ACEHUTARA--C -0.172285    
_BANDAACEH--C 0.066566    

_BENERMERIAH--C -0.023075    
_BIREUEN--C -0.145939    

_GAYOLUES--C -0.018215    
_LANGSA--C -0.199600    

_LHOKSEUMAWE--C -0.223492    
_NAGANRAYA--C 0.121221    

_PIDIE--C 0.091113    
_PIDIEJAYA--C 0.121793    
_SABANG--C 0.308977    

_SIMEULUE--C 0.106278    
_SUBUSSALAM--C -0.085670    
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 Effects Specification 

S.D. Rho 

Cross-section random  0.155524 0.9952 
Idiosyncratic random  0.010789 0.0048 

 Weighted Statistics   

Prob(F-statistic) 0.000000 
 Unweighted Statistics  

R-squared 0.367344 Mean dependent var 12.68259 
Sum squared resid 2.644011 Durbin-Watson stat 0.004912 

 

 
 
 

R-squared 0.764991 Mean dependent var 0.393261 
Adjusted R-squared 0.758639 S.D. dependent var 0.021975 
S.E. of regression 0.010796 Sum squared resid 0.012937 
F-statistic 120.4406 Durbin-Watson stat 1.003814 
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LAMPIRAN 9 
Hasil Uji Rendom Effect Model (REM) 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: KABKOT 
Test cross-section random effects 
 

Test Summary 

Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 3.148175 3 0.3693 

Cross-section random effects test comparisons: 
 Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 LOG(PDRB?) 0.056606 0.037634 0.000301 0.2741 
 UNEM? -0.000422 -0.000522 0.000000 0.1522 
 IPM? 0.020794 0.022001 0.000001 0.2774 

Cross-section random effects test 
equation: 
Dependent Variable: LOG(GK?) 
Method: Panel Least Squares 
Date: 11/13/17  Time: 22:13 
Sample: 1 5 
Included observations: 5 
Cross-sections included: 23 
Total pool (balanced) observations: 115 

   

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 C 10.43405 0.343656 30.36195 0.0000 
 LOG(PDRB?) 0.056606 0.030500 1.855903 0.0668 
 UNEM? -0.000422 0.000527 -0.800515 0.4255 
 IPM? 0.020794 0.002298 9.048496 0.0000 

Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)   

R-squared 0.997521 Mean dependent var 12.68259 
Adjusted R-squared 0.996825 S.D. dependent var 0.191468 
S.E. of regression 0.010789 Akaike info criterion -
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6.024783 
Sum squared resid 0.010359 Schwarz criterion -

5.404189 
Log likelihood 372.4250 Hannan-Quinn criter. -

5.772887 
F-statistic 1432.686 Durbin-Watson stat 1.237719 
Prob(F-statistic) 0.000000   

 
 
 

⎆ 
 

76 Bobby Rahman dan Irfan 
 



R i w a y a t  P e n u l i s  

 
RIWAYAT PENULIS 

 

 
 
 
 
 
Bobby Rahman, S.Sos., M.Si., lahir di Lhokseumawe tanggal 3 
September 1984 yang telah menikah dengan Ainun Zairina, SE. 
Menyelesaikan pendidikan di SDS Muhammadiyah-6 Lhokseumawe 
(1996), SLTPS Muhammadiyah 3 Lhokseumawe (1999), SMA Negeri 
1 Sewon Yogyakarta (2002), S1 Ilmu Administrasi Negara Unimal 
(2007), dan S2 Administrasi Publik Unpad (2011). Saat ini 
merupakan Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Malikussaleh sejak tahun 2008, menjadi staff pengajar 
pada Politeknik Negeri Lhokseumawe (2014-sekarang), staff 
pengajar pada STIA Nasional Lhokseumawe (2009-sekarang), dan 
staff pengajar pada STIE Lhokseumawe (2011-sekarang). Pernah 
menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
(2009), Ketua Mutu Jurusan Ilmu Administrasi Negara (2013-2014), 
Ketua Mutu Program Magister Administrasi Negara (2014-2016), 
dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik 
(2016-Sekarang). 

 
 
 
 
 
 
 

77 Universitas Malikussaleh 
 



D e t e r m i n a s i  K e m i s k i n a n  d i  A c e h  

 
 
 

 
 
 
 
 
Irfan, SE., M.Si. lahir di Batuphat Timur Lhokseumawe tanggal 26 
Juli 1985 yang telah menikah dengan Sara Nadya. Menyelesaikan 
pendidikan di MIN Blang Mane II Lhokseumawe (1997), SLTP Negeri 
1 Lhokseumawe (2000), MAS Nurul Hakim Medan (2003), S1 
Ekonomi Pembangunan Unsyiah (2010), dan S2 Ilmu Ekonomi 
(2012). Saat ini merupakan Dosen tetap pada STIE Lhokseumawe, 
pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi 
Pembangunan STIE Lhokseumawe (2012-2017) dan saat ini 
menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE 
Lhokseumawe (2017-Sekarang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 Bobby Rahman dan Irfan 
 




	1.1 Latar Belakang
	1.2  Rumusan Masalah
	1.3  Tujuan Penelitian
	1.4  Manfaat Penelitian
	1.4.1  Manfaat secara teoritis
	1.4.2  Manfaat secara praktis
	2.1  Landasan Teoritis
	2.1.1 Pengertian Kemiskinan
	2.1.2 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	2.1.2.1  Hubungan PDRB dengan Kemiskinan
	2.1.3 Pengertian Pengangguran
	2.1.3.1 Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan
	2.1.4 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia
	2.1.4.1 Hubungan IPM Dengan Kemiskinan
	2.1.5 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan
	2.1.6 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan
	2.1.7 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan
	2.3  Kerangka Konseptual
	2.4  Hipotesis
	3.1  Objek dan Lokasi Penelitian
	3.2  Jenis Dan Sumber Data
	3.3  Teknik Pengumpulan Data
	3.4  Definisi Operasional Variabel
	3.5  Metode Analisis Data
	3.5.1 Pemilihan Model Data Panel.
	3.6  Uji Statistik
	3.6.1 Uji Secara Bersama-sama (Uji f)
	3.6.2 Uji Parsial (Uji t)
	3.7  Uji Asumsi Klasik
	3.7.1 Uji Normalitas
	3.7.2 Uji Heteroskedastisitas
	3.7.3 Uji Multikolonieritas
	3.7.4 Uji Autokorelasi
	3.8  Koefisien Korelasi dan Determinasi
	3.8.1 Koefisien Korelasi (R)
	3.8.2 Koefisien Determinasi (R2)
	4.1  Hasil Penelitian
	4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh
	4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian
	4.1.2.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh
	4.1.2.2 Perkembangan Pengangguran Di Provinsi Aceh
	4.1.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh
	4.1.2.4 Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh
	4.2  Hasil Analisis Data
	4.2.1 Uji Asumsi Klasik
	4.2.2 Hasil Pengolahan Data
	4.2.2.1 Model Pooled Least Squares (PLS)
	Tabel 4.1
	Estimasi Pooled Least Squares

	4.2.2.2 Model Fixed Effect (FEM)
	Tabel 4.2
	Estimasi Data Panel Dengan Fixed Effect Model
	Tabel 4.3
	Uji Fixed Effect Model

	4.2.2.3 Model Random Effect (REM)
	Tabel 4.4
	Data Panel Random Effect Model (REM)
	Tabel 4.5 :
	intersep kabupaten/kota provinsi Aceh

	4.2.2.4 Uji Hausman Test
	Tabel 4.6
	Uji Hausman Test Untuk Random Effect Model

	4.3  Pengujian Hipotesis
	4.3.1 Pengujian Parsial (Uji t)
	4.3.2 Pengujian Secara Bersama-sama (Uji f)
	4.4  Koefisien Korelasi (R) Dan Diterminasi (R2)
	4.4.1 Koefisien Korelasi (R)
	4.4.2 Koefisien Diterminasi (R2)
	4.5  Hasil Pembahasan
	4.5.1 Hubungan PDRB Dengan Kemiskinan
	4.5.2 Hubungan pengangguran dengan kemiskinan
	4.5.3 Hubungan IPM Dengan Kemiskinan
	5.1  Kesimpulan
	5.2.  Saran-Saran

