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ABSTRAK 

Penelitian ini ialah bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota, dan Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan periode 

tahun 2010 sampai 2016. 

Tingkat kemiskinan ialah sebagai variabel dependen, Produk Domestik 

Regional bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota, dan Indeks Pembangunan 

Manusia sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data panel dan 

analisis Fixed Effect Model (FEM) dan diolah menggunakan eviews 7.0 dengan 

mengambil sampel yaitu 4 kabupaten di Sumatera Selatan dari periode tahun 2010 

sampai 2016. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mampu 

dijelaskan oleh Produk Domestik Regional bruto, Upah Minimum Kabupaten/ 

Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 97,69% (Adj R
2
), sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 2,31% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian 

diantaranya ialah inflasi, jumlah penduduk dan investasi. Selanjutnya, tingkat 

kemiskinan dipengaruhi signifikan oleh produk domestik regional bruto, upah 

minimum kabupaten/ kota dan indeks pembangunan manusia secara simultan 

sebesar 148,62% (F-statistik). Namun secara parsial, probabilitas dari masing-

masing variabel independen menunjukkan (1) tingkat kemiskinan dipengaruhi 

secara negatif dan signifikan oleh produk domestik regional bruto periode tahun 

2010-2016, (2) tingkat kemiskinan dipengaruhi secara positif dan tidak signifikan 

oleh upah minimum kabupaten/kota periode tahun 2010-2016, (3) tingkat 

kemiskinan dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh indeks 

pembangunan manusia periode tahun 2010-2016. 

 

 

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Upah 

Minimum Kabupaten/ Kota, Indeks Pembangunan Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan 

dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli 

ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: economic development is 

growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan 

ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengertikan istilah pembangunan 

ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan 

pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, 

misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian 

pendapatan. Perbedaan penting lainnya adalah: dalam pembangunan ekonomi 

tingkat pendapatan perkapita terus-menerus meningkat, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan 

perkapita.
1
 

Teori ekonomi pembangunanadalah penjelasan mengenai variabel-

variabel apa yang menentukan kenaikan output perkapita suatu masyarakat 

atau bangsa dalam jangka panjang dan bagaimana variabel-variabel tersebut 

berinteraksi satu dengan yang lain sehingga terjadi proses 

                                                           
1
 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 423 
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pembangunan.
2
Indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional 

adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas menurunkan 

jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih 

strategi atau instrumen pembangunan. 

Tabel 1.1 

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Ribu Jiwa) 

Tahun Jumlah (000 Jiwa) Persentase 

2010 1.105.000 14,80 

2011 1.061.870 13,95 

2012 1.043.620 13,48 

2013 1.104.570 14,06 

2014 1.085.800 13,62 

2015 1.145.630 14,25 

2016 1.101.200 13,54 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih berfluktasi. 

Persentase penduduk miskin periode tahun 2010 hingga tahun 2012 

mengalami kecenderungan yang menurun. Pada periode tahun 2010 hingga 

tahun 2012 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 14,80 persen pada tahun 

2010 menjadi  13,48 persen  pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 

tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 14,06 persen terjadi karena 

harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut mengalami 

                                                           
2
 Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2 
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kenaikan yang cukup tinggi, yang digambarkan dari inflasi umum yang cukup 

besar, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun 

penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser 

posisi menjadi miskin.  

Tingkat kemiskinan adalah persentase dari populasi yang pendapatan 

keluarganya berada dibawah suatu tingkat mutlak yang disebut garis 

kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan ditentukan oleh pemerintah 

federal kira-kira tiga kali biaya yang diperlukan untuk makan secukupnya. 

Garis ini disesuaikan setiap tahun terhadap nilai perubahan pada tingkat 

harga-harga, dan bergantung pada ukuran keluarga.
3
 Sebagian besar perhatian 

pemerintah mengenai distribusi dan pendistribusian ulang pendapatan telah 

difokuskan pada kemiskinan. Kemiskinan merupakan kata yang amat sulit 

didefinisikan. Menurut istilah yang paling sederhana, miskin berarti keadaan 

orang yang mempunyai pendapatan amat rendah.
4
 

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk 

mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk 

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per 

bulan dibawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar 

berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu 

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain 

harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

                                                           
3
 N. Gregory Mankew, Principles  Of Economics Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006),hlm. 540 
4
 Karl E. Case, Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, (Indonesia: PT Tema Baru, 

2005), hlm. 422 
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kemiskinanjuga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan 

keparahan dari kemiskinan. 

Upaya menanggulangi kemiskinan secara nasional sudah dilakukan sejak 

awal kemerdekaan dengan berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan 

kemiskinan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil 

dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga 

selalu memberikan perhatian besar untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan 

kata lain, pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase 

penduduk miskin di Sumatera Selatan sedikit banyak mengalami penurunan 

juga kenaikan akibat dampak sosial ekonomi, keberhasilan dalam mengurangi 

kemiskinan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. kepala BPS 

menyebutkan kemiskinan turun disebabkan inflasi umum relatif rendah, 

penurunan rata-rata harga kebutuhan pokok, penurunan tingkat pengangguran 

terbuka (TPT), dan peningkatan rata-rata upah buruh tani dan bangunan.
5
 

Hakekatnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk. Berbagai upaya mencapai tujuan tersebut telah dilakukan oleh 

pemerintah. Untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah 

diperlukan berbagai indikator pengukuran. Salah satu ukuran capaian 

pembangunan tersebut adalah produk domestik regional bruto (PDRB). 

PDRB menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro. Secara 

umum semakin tinggi nilai PDRB berarti semakin tinggi nilai ouput yang 

                                                           
5
 BPS, Sumatera Selatan 
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tercipta dalam wilayah tersebut. Di samping itu, PDRB merupakan akumulasi 

penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

daerah selama satu tahun. Penyajian data PDRB secara berkala di maksudkan 

untuk mengetahui tingkat capaian pembangunan di suatu daerah dalam 

periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah 

satu indikator pencapaian pembangunan secara makro. Dengan menggunakan 

metode perhitungan yang terstandarisasi, indikator tersebut dapat 

dibandingkan antar daerah satu dengan yang lainnya. Kota Palembang 

merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pembangunan ekonomi. 

Hal tersebut tergambar dari PDRB Kota Palembang yang merupakan nilai 

PDRB terbesar dibandingkan dengan PDRB kabupaten/kota lainnya. 

  Tabel 1.2 

Nilai PDRB dan Peringkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah) 

NO. Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Palembang 61.145.13
6 

65049466 70090314 74193370 78091091 82345067 87088354 

2. Musi Banyuasin 31.753.92

9 

32.904.80

9 

35.290.936 36.683.30

9 

38.397.52

5 

39.278.55

9 
40.225.891 

3. Muara Enim 21.696.02

9 

24.359.39

6 

26.374.751 28.158.76

1 

29.041.80

5 

31.254.50

3 
32.892.447 

4. Ogan Komering 

Ilir 

12.492.88

7 

13.354.39

6 

14.230.588 15.135.83

3 

15.902.81

5 

16.667.04

9 
17.450.458 

5. Banyuasin 12.313.18

4 

12.980.03

8 

13.777.763 14.628.96

0 

15.380.58

9 

16.236.00

2 
17.190.458 

6. Musi Rawas 9.062.375 9.167.471 9.245.287 9.788.566 10.510.07

6 

11.049.70

4 
11.647.493 

7. Lahat 8.514.045 9.003.712 9.479.394 9.937.386 10.318.70

1 

10.539.01

9 
10.830.612 

8. Ogan Komering 

Ulu 

6.629.769 7.007.376 7.376.007 7.704.610 7.987.733 8.230.963 8.556.147 

9. Oku Timur 6.096.981 6.485.138 6.951.884 7.435.450 7.821.860 8.294.869 8.805.049 

10. Ogan Ilir 4.407.122 4.740.501 5.121.358 5.492.925 5.858.661 6.118.421 6.431.681 

11. Muratara 3.807.452 4.001.169 4.104.389 4.190.448 4.606.176 4.760.112 4.925.764 

12. Oku Selatan 3.663.702 3.854.386 4.056.975 4.267.954 4.503.085 4.707.443 4.951.259 

13. PALI 3.039.108 3.124.550 3.352.716 3.577.674 3.577.350 3.736.265 3.930.641 

14. Prabumulih 3.025.267 3.228.305 3.496.880 3.674.195 4.097.008 295.411 4.587.792 
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15. Lubuk Linggau 2.606.111 2.767.858 2.943.698 3.042.978 3.234.673 3.428.605 3.645.481 

16. Empat Lawang 2.294.636 2.433.330 2.582.010 2.721.106 2.836.118 2.963.804 3.098.260 

17. Pagaralam 1.465.241 1.544.662 1.641.563 1.735.056 1.814.401 1.892.910 1.974.614 

 Sumatera 

Selatan 

194.012.9

74 

206.360.6

99 

220.459.198 232.175.0

48 

243.297.7

72 

254.044.8

76 

266.815.41

2 

Sumber: BPS, Data diolah 

PDRB di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 

2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang menjadi 

peringkat pertama nilai PDRB terbesar adalah Kota Palembang. Nilai PDRB 

ibukota provinsi tersebut mencapai Rp.61.14.5136 pada tahun 2010 

mengalami kenaikan sampai dengan Rp.87.088.354 pada tahun 2016, dan 

diikuti oleh kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp.31.753.929 pada tahun 

2010 mengalami kenaikan  menjadi Rp.40.225.891pada tahun 2016, 

kemudian diikuti oleh kabupaten Muara Enim sebesar Rp.21.696.029 pada 

tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp.32.892.447 pada tahun 2016. 

Peringkat terbawah nilai PDRB adalah Pagaralam sebesar Rp. 1.465.241 pada 

tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.974.614 pada tahun 2016. 

Secara umum perekonomian Kota Palembang bertumpu pada lapangan 

usaha sekunder dan tersier khususnya pada lapangan usaha industri 

pengolahan dan lapangan usaha kontruksi. Sedangkan urutan kedua yang 

mempunyai perekonomian terbesar adalah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah sumber migas di Pulau Sumatera. 

Potensi pertambangan migas di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai lebih 

dari 50 persen dari total potensi migas di Provinsi Sumatera Selatan. Urutan 

ketiga perekonomian terbesar adalah Kabupaten Muara Enim yang 
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merupakan salah satu daerah yang menjadi potensi lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian di Provinsi Sumatera Selatan. Komoditi ekspor 

batu bara terbesar di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari daerah ini.
6
 

Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks bagi negara 

berkembang termasuk juga bagi Indonesia, sehingga masalah kemiskinan ini 

masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Permasalahan 

kemiskinan yang terjadi ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerja 

yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Pengangguran yang terjadi ini mengakibatkan seseorang tidak memperoleh 

pendapatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya 

sehingga masih terdapat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau 

dapat dikatakan tergolong miskin. Selain itu kemiskinan yang masih terjadi di 

Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya tingkat upah atau upah berada 

dibawah standar.
7
 

Tabel 1.3 

Upah Minimum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Ribu Rupiah) 

Tahun UMK 

2010 927.825 

2011 1.048.440 

2012 1.195.220 

                                                           
6
 BPS, Sumatera Selatan 

7
 Danny Nur Febrianica, 2015, “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap 

Kemiskinan di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1 
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2013 1.630.000 

2014 1.825.600 

2015 1.974.346 

2016 2.206.000 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 

Tingkat upah minimum kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan 

terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 tingkat 

upah minimum sebesar Rp.927.825, kemudian naik menjadi Rp.1.048.440 di 

tahun 2011. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2016 Rp.2.206.000, walaupun 

upah minimum di Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya 

tetapi penetapan upah minimum di Sumatera Selatan masih tergolong rendah 

dikarenakan upah minimum yang ditetapkan masih dibawah Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL). Salah satu aspek penting unuk melihat kinerja 

pembangunan selain upah minimum ialah efektivitas penggunaan sumber 

daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang 

tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi 

barang/ jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga 

kerja yang semakin banyak untuk memproduksi barang/ jasa tersebut 

sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. 

Bagi para pekerja dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang rendah, 

upah minimum yang tinggi menekan upah hingga melebihi tingkat yang 

menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini akan 

meningkatkan biaya upah bagi perusahaan dan mengurangi jumlah buruh 
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yang diminta oleh perusahaan. Dampaknya adalah pengangguran yang lebih 

tinggi di antara kelompok pekerja yang dipengaruhi oleh upah minimum. 

Meskipun para pekerja yang tetap dipekerjakan akan diuntungkan dari upah 

yang lebih tinggi, para pekerja yang sebenarnya dapat dipekerjakan pada upah 

yang lebih rendah (seandainya tidak ada peraturan upah minimum) akan 

hidup semakin sulit.
8
 

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat 

kemiskinan. Seperti dalam pendekatan model kompetitif dijelaskan bahwa 

kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap tahun serta kenaikannya 

yang berada diatas tingkat keseimbangan ini dapat memberikan dampak 

negatif terhadap kemiskinan, dimana kenaikan upah minimum ini akan 

mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan pengurangan 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak 

diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja ini akan menimbulkan kelebihan 

penawaran tenaga kerja dan ini akan dapat meningkatkan tingkat 

pengangguran yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan.
9
 

 

 

 

 

                                                           
8
Mankew, Ibid, hlm. 551 

9
Danny Nur Febrianica, 2015, “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap 

Kemiskinan di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1 
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Tabel 1.4 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Persentase) 

Tahun IPM 

2010 64,44 

2011 65,12 

2012 65,79 

2013 66,16 

2014 66,75 

2015 67,46 

2016 68,24 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat indeks 

pembangunan manusia sebesar 64,44 kemudian naik menjadi 65,12 di tahun 

2011. Kenaikan tertinggi indeks pembangunan manusia terjadi pada tahun 

2016 sebesar 68,24, ini merupakan capaian agregasi dari tiga dimensi yaitu, 

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Sejak 

periode tahun 2010-2016 IPM telah memperlihatkan peningkatan. IPM di 

Sumatera Selatan belum memperlihatkan nilai optimal, karena dengan 

semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin 

dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran yaitu angka harapan 

hidup, pendidikan dasar semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali), dan 

tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator standar 

tingkat kesejahteraan masyarakat secara internasional yang terdiri atas 

komponen pembentuknya angka harapan hidup (tahun), angka melek huruf 

(persen), rata-rata lama sekolah (tahun) dan kemampuan daya beli 

(rupiah).
10

IPM digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja 

pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya, 

negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu : kelompok 

negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (low human 

development), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50. Kelompok 

negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (medium human 

development), bila memiliki nilai IPM antara 0,50-0,79. Kelompok negara 

dengan tingkat pembangunan manusia yang tingi (high human development), 

bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.
11

 IPM merupakan indikator 

yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka 

panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek 

yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.
12

 Indeks 

Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat 

kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, 

yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia 

Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan, tinggi rendahnya nilai IPM juga 

menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. 

                                                           
10

 BPS, Sumatera Selatan 
11

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan 

STIM YKPN, 2010), hlm. 46 
12

 BPS, Sumatera Selatan 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Sumatera Selatan.” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan? 

2. Apakah pengaruh upah minimum kabupaten/ kota (UMK) terhadap tingkat 

kemiskinan di Sumatera Selatan? 

3. Apakah pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat 

kemiskinan di Sumatera Selatan? 

4. Apakah pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum 

kabupaten/ kota (UMK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak terlalu meluas, 

maka penulis memberikan batasan masalah, adapun permasalahan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Hal yang diteliti adalah produk domestik regional bruto, upah minimum 

kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia. 
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2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemiskinan Sumatera 

Selatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), 

upah minimum kabupaten/ kota (UMK), dan indeks pembangunan 

manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian tingkat kemiskinan, 

masalah kemiskinan hingga sekarang masih belum dapat teratasi 

khususnya di provinsi Sumatera Selatan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan gelar sarjana 

ekonomi. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan, koreksi dan 

acuan untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan dalam 

mengurangi jumlah penduduk miskin. 

c. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi  dan 

dapat dipakai sebagai bahan perbandingan peneliti selanjutnya. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan,manfaat penelitian,serta sistematika 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mengemukakan pendapat tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan jenis dan sumber data, penentuan 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, berbagai variabel 

penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel 

tersebut,serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi tentang objek penelitian, analisis, dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan beserta keterbatasan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kemiskinan 

1. Teori Kemiskinan 

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum, 

dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan 

konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu, 1) pengeluaran 

yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan 

mendasar lainnya, dan 2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang 

mencerminkan biaya partisipasi didalam kehidupan masyarakat sehari-

harinya.
13

 

Menurut Michael P. Todaro kemiskinan absolutialah sejumlah penduduk 

yang tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat 

pendapatan rill minimum tertentu atau dibawah dari garis kemiskinan 

internasional.
14

 

                                                           
13

 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Erlangga, 

2016), hlm. 281 
14

 Prabowo Dwi Kristianto, 2014, “Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten brebestahun 

1997-2012,” httpeprints.undip.ac.id43469103_KRISTANTO.pdf (diakses tanggal 29 juli 2018: 

jam 20.33) 
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2. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan ialah permasalahan yang langsung berkaitan dengan 

ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi 

dalam masyarakat. Arti dari kemiskinan bukan hanya sekedar dari rendahnya 

tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan 

terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau berkaitan dengan 

ketidakmampuan untuk mencapai aspek dari luar pendapatan (no-income 

factors) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, 

dan sanitasi.
15

 

Kemiskinan memiliki banyak aspek kebutuhan setiap manusia yang 

sangat beragam. Kemiskinan itu sendiri ditinjau dari sisi kebijakan umum 

terdiri dari dua aspek ialah primer dan sekunder. Aspek primer ialah miskin 

akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. 

Aspek sekunder ialah miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, 

dan informasi. Sebenarnya inti dari kemiskinan ialah manusianya, baik secara 

individu maupun secara kolektif. Seperti istilah kemiskinan pedesaan atau 

kemiskinan perkotaan yang miskin itu bukan daerah perkotaan atau desanya, 

akan tetapi yang mengalami kemiskinan itu ialah penduduk wilayah 

tersebut.
16

 

                                                           
15

 BPS, Sumatera Selatan(diakses tanggal 18 februari 2018: jam 19.53) 
16

 Hendrin Hariati Sawitri, dkk, Ekonomi Pembangunan 1, (Jakarta: Universitas 
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3. Pengertian Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Kemiskinan ialah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit 

untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam beragam disiplin 

ilmu telah mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Islam mendefinisikan 

kemiskinan dalam dua kategori ialah fakir dan miskin. Menurut mazhab 

Syafii dan Hambali, fakir ialah orang yang tidak memilki penghasilan sama 

sekali karena ada sebab khusus yang syar‟i (uzur syar‟i), seperti usia tua dan 

sakit-sakitan, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat mencari 

nafkah. Sedangkan miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan 

penghasilan.
17

 Dampak Kemiskinan dalam Perspektif Islam kemiskinan 

membahayakan akidah, kemiskinan membahayakan akhlak dan moral, 

kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran, kemiskinan membahayakan 

keluarga, kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya.
18

 

Dalam sebuah hadist telah dijelakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:
19

  

لْا رًر  اْاللَكقْارُر ا نْا  َك ُر  نَك  ُر ا َك   َك   

“ Kemiskinan dapat mengakibatkan kekufuran” 
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Yang dijelaskan dalam Q.S Al Ma‟un: 1-3:
20

 

          

     

“1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Itulah orang 

yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi 

Makan orang miskin.” 

4. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat 

ekonominya yang masih lemah, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang 

umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. 

Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi 

rakyat bawah. Di samping itu juga pengaruh keadaan luar negeri, antara lain 

dari segi pendanaan pembangunan. Kemiskinan yaitu kondisi masyarakat 

yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai 

kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun 

kualitas faktor produksi  yang memadai sehingga tidak akan mendapatkan 

manfaat dari hasil proses pembangunan.
21

 Menurut Shrap, et.al dalam 

Kuncoro, ada tiga penyebab kemiskinan: 1) secara mikro, kemiskinan muncul 

karena adanya suatu ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga 

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, 2) kemiskinan timbul 
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akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, 3) kemiskinan timbul akibat 

dari perbedan akses dalam modal. 

5. Ukuran Kemiskinan 

Dimensi dari kemiskinan itu sangat luas sehingga sangat sulit untuk 

mengukurnya. Namun, pada umumnya para pakar menggunakan ukuran 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ialah konsep 

yang dikaitkan dari kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang 

memungkinkan orang untuk dapat hidup layak. Atau tingkat hidup seseorang 

tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi keperluannya yang mendasar 

sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu.
22

 Kemiskinan 

relatif ialahorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat 

dapat memenuhi kebutuhan dasar atau minimum, namun masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan kondisi masyarakat sekitarnya.
23

 

6. Indikator Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sebuah konsep untuk 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dan dalam hal ini Badan 

Pusat Statistik mendasarkannya pada besaran rupiah yang dikeluarkan 

perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non 

makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan ukuran 2.100 

kalori/hari dan kebutuhan non makanan meliputi rumah, sandang aneka 

barang dan jasa. Kebutuhan dibedakan dalam wilayah, yaitu wilayah 
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perkotaan dan wilayah perdesaan. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu 

keluarga/ rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu:
24

 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m
2
 per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah/ bambu/ kayu 

murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggalnya dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/ tembok tanpa plaster. 

4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar di  tempat tinggalnya/ 

bersama-sama dengan rumah tetangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ 

sungai/ air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah menggunakan kayu 

bakar/ arang/ minyak tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam satu 

minggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun. 

10. Hanya sanggup makan sebayak satu kali/ dua kali dalam satu hari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan sebesar 500 m
2
 – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah 

Rp. 600.000,00 per bulan, atau pendapatan per kapita Rp. 166.697,00 

per kapita per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat 

SD/ hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai 

minimal Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), 

emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lain. 
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B. Produk Domestik Regional Bruto 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan (the Solow-Swan growth 

model) pertumbuhan ekonomi dalam model ini terdapat tiga prediksi yang 

penting, Satu, peningkatan modal per tenaga kerja menciptakan pertumbuhan 

ekonomi selama masyarakatnya dapat terus memberikan modal secara 

produktif. Dua, negara terbelakang dengan tingkat modal per kapita yang 

rendah maka akan tumbuh lebih cepat karena setiap investasi dari modal akan 

dihasilkan imbal hasil yang lebih besar. Tiga, dikarenakan dengan adanya 

diminishing returns terhadap modal, tingkat ekonomi akan mencapai suatu 

keadaan dimana peningkatan modal baru tidak akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi.
25

 

2. Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Badan Pusat Statistik  produk domestik regional bruto (PDRB) 

ialah sebagai jumlah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang 

dihasilkan dari suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah dari hasil 

menyeluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi dalam suatu wilayah.
26

 Penyusunan angka PDRB dapat diperoleh 

melalui tiga pedekatan yaitu: pertama, pendekatan produksi, kedua, 

pendekatan pengeluaran, ketiga, pendekatan pendapatan. PDRB ialah 

merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi 
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ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentuatas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan.
27

 

a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan bahwa nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. 

PDRB menurut atas dasar harga berlaku ialah digunakan untuk 

mengetahui kemampuan sumber daya manusia, dan struktur ekonomi 

dari suatu daerah. 

b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut atas dasar harga 

konstan ialah digunakan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan 

ekonomi secara rill dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi 

yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah besaran dari nilai tambah 

bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada dalam 

suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
28

 Data PDRB tersebut 

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. PDRB didukung oleh sembilan 

sektor utama yaitu: 
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1. Pertanian, 

2. Pertambangan, 

3. Industri, 

4. Listrik, Gas, dan Air minum, 

5. Bangunan, 

6. Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan, 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, 

9. Jasa. 

C. Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

1. Teori Ketenagakerjaan 

Menurut Simanjuntak, sumber daya manusia atau human resources 

memiliki dua pengertian ialah yang pertama, sumber daya manusia berarti 

usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh pekerja untuk mendukung 

proses produksinya. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang pekerja dalam 

waktu-waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber 

daya manusia mampu untuk melakukan kegiatan yang mempunyai nilai-nilai 

ekonomis, kegiatan yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisikkemampuan bekerja diukur 

dengan umur, hal ini berarti bahwa orang yang sedang dalam usia kerja 

dianggap mampu bekerja atau mampu melakukan pekerjaan. Kelompok 

penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau 
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manpower.Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk dalam usia 

kerja (working age population).
29

 

2. Teori Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

Pengertian upah menurut undang-undang tenaga kerja no. 13 tahun 2000, 

bab 1, pasal 1, ayat 30 yaitu: 

Upah merupakan hak para pekerja atau buruh yang diterima dalam 

bentuk uang sebagai suatu imbalan yang diberikan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada para pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan begi pekerja atau buruh dan keluarganya atas 

sesuatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Simanjuntak mengungkapkan bahwa prinsip sistem pengupahan yaitu: 

a. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan 

keluarganya. 

b. Mencerminkan suatu bentuk imbalan yang akan diberikan kepada para 

pekerja atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. 

c. Pemberian intensif yang dapat mendorong peningkatan produktivitas 

kerja dari para pekerja dan pendapatan nasional. 
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Menurut Fiqh Muamalah upah disebut dengan ijarah. Al-ijarah berasal 

dari kata al-ajru yang berarti al-„iwadh dalam arti bahasa Indonesia ialah 

penggantian atau upah. Al-ijarah dalam bentuk upah mengupah merupakan 

muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.
30

 

Ujroh (fee) ialah upah untuk pekerja. Ujroh terbagi menjadi dua, yaitu:
31

 

1. Ujroh al-misli ialah upah yang distandarkan dengen kebiasaan pada 

suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP. 

2. Ujroh samsarah ialah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau 

pelayanan sebagai upah atau imbalan. 

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar sebagai penetapan upah dan besaran 

upah menurut syari‟ah ialah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan 

pertimbangan prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip 

kebajikan.Masruri menjelaskan bahwa Islammemberikan acuan pedoman 

dalampenentuan upahsecara islami ialahsebagai berikut :
32

 

1. Islammemberikan pengupahanberdasarkan hasil. 

2. Islam dalam memberikan upah tidakmelihat sisi gender, tetapi 

berdasarkanapa yang dikerjakannya. 

3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakinbaik. 

4. Dari sisi keadilan,pekerjaan yang samadengan hasil yang sama, 

seharusnyadibayar dengan bayaran yang samapula (proporsional). 
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5. Dalam memberikan upah, besaranminimal pekerjaan tersebut 

dapatmemenuhi kebutuhan dasarnyaberdasarkan ukuran 

umummasyarakat. 

Upah minimum kabupaten/ kota ialah penerimaan bulanan minimum atau 

terendah sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja 

kepada para karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan 

dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan atas 

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk 

tunjangan yang didapat, baik untuk karyawan sendiri maupun untuk 

keluarga.
33

 

3. Sistem Penetapan Upah dalam Islam 

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomisepertinya 

kurangberperan dalam soal penetapan upah.Kurangnya mobillitas tenaga 

kerja, antara perusahaan satu denganperusahaan lainnya, ataupun perbedaan 

jenis pekerjaanyang satuke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan 

lebih tinggisebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan 

terjadiperpindahan kerjauntuk mengisi kekurangan tersebut. Upahkurang 

berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam haladanya perbedaan 
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upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahlimaupun yang tidak ahli bahkan 

perbedaan upah dapatmenyebabkan migrasi internasional.
34

 

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu: 

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai 

Rasulullah Saw memberikan contoh yang harusdijalankan kaum 

muslimin setelahnya, yakni penentuan upahpara pekerja sebelum mereka 

mulai menjalankanpekerjaannya. Rasulullah Saw bersabda:
35

 

رَك  ُر  ا  َك ْايُر ْا ِن ْا ُر  َك ْا يْارًر رَك  َك ِن   َك ِن ا سْا َك ْا َك
“Barang siapa mengerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”(H.R 

Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-Khudri) 

 

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya 

majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah 

yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan 

pekerjaannya. Denganadanya informasi besaran upah yang diterima, 

diharapkandapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja 

sertamemberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akanmenjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrakkerja dengan majikan.
36
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2. Membayar upah sebelum keringatnya kering 

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untukmembayarkan upah 

para pekerja setelah mereka selesaimelakukan pekerjaannya. Rasulullah 

Saw bersabda:
37

 

رُر قُر ُر  فَّ عُر رَك ُر قَكبْالَك  َكنْا  َكجِن يْارَك َك ْا ا األَك ِن طُر ْا  ُرعْا
“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan 

sebelum keringat-keringat mereka.”(H.R Ibnu Majah) 

 

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 

kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan 

mengalami keterlambatan tanpa adanyaalasan yang dibenarkan. Namun, 

umat Islam diberikankebebasan untuk menentukan waktu pembayaran 

upah sesuaidengan kesepakatan antara pekerja dengan 

yangmemperkerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut 

sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan 

seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan 

diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. 

Sehingga keduabelah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa 

akandirugikan.
38
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D. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut UNDP, pembangunan manusia ialah suatu proses untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people‟s 

choices). Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus 

dari pembangunan suatu negara ialah manusia, karena manusia sebagai aset 

negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada 

dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep 

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami 

dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.
39

 

Sebagaimana laporan UNDP dasar pemikiran konsep pembangunan 

manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Pembangunan harus  lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian. 

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, 

bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka saja. Oleh karena 

itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk yang 

secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonominya semata. 

3. Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya 

meningkatkan kemampuan/ kapasitas manusia, tetapi juga harus melihat 

                                                           
39

 Whisnu Adhi Saputra, 2011, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, 

Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah,” http://eprints.undip.ac.id

/28982/1/Skripsi018.pdf (diakses tanggal 14 juli 2018: jam 21.46) 
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pada upaya memanfaatkan kemampuan/ kapasitas manusia itu sendiri 

secara optimal. 

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan itu sendiri dan dalam menganalisis pilihan untuk mencapai 

tujuan dana alokasi umum pembangunan. 

Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator yang penting 

dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM yaitu: 

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu 

wilayah/negara. 

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai 

ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 

alokator penentu (DAU).
40

 

Indeks 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 kesejahteraan) 

maupun bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak 
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 BPS, Sumatera Selatan, (diakses tanggal 14 agustus 2018: jam 20.05) 
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pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta 

kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisiknya dapat dilihat dari 

kualitas pendidikan yang ada di masyarakat.
41

 IPM merupakan indikator 

standar tingkat kesejahteraan masyarakat secara internasional yang terdiri atas 

beberapa komponen pembentuknya yaitu: angka harapan hidup (tahun), 

angka melek huruf (persen), rata-rata lama sekolah (tahun), dan kemampuan 

daya beli (rupiah).
42

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adit Agus Prastyo dalam jurnalnya “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan,” menggunakan metode analisis data 

panel dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Menemukan hasil dari 

penelitiannya, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Variabel upah minimum 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Variabel 

pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 

Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah.
43

 Sebagai rujukan atau pokok penelitian dapat 

kita lihat dari tabel penelitian terdahulu pada tabel berikut: 

 

                                                           
41

 Sussy Susanti, 2013, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan 

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan 

Analisis Data Panel, dalam Jurnal JMI, Vol. 9, No. 1 
42

 BPS, Sumatera Selatan(diakses tanggal 18 februari 2018: jam 20.08) 
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 Adit Agus Prastyo, 2010, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan,”httpscore.ac.ukdownloadpdf11722049.pdf(diakses tanggal 29 juli 2018: jam 19.55) 
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Penelitian Terdahulu 

No Judul/Nama/Tahun/

Sumber 

Temuan Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

1. Pengaruh Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kota 

Manado tahun 2005-

2014/ Himawan 

Yudistira Dama, dkk/ 

2016/ Jurnal  

Variabel PDRB 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di Kota 

Manado 

Objek penelitian 

dalam penelitian 

Himawan Yudistira 

Dama dilakukan di 

Kota Manado dengan 

analisis regresi 

sederhana sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di provinsi 

Sumatera Selatan 

dengan analisis data 

panel 

2. Pengaruh PDRB, 

Tingkat Pendidikan, 

dan Pengangguran 

terhadap Kemiskinan 

di Kota Yogyakarta 

tahun 1999-2013/ 

Priyo Adi Nugroho/ 

2015/ Skripsi 

Variabel PDRB dan 

tingkat pendidikan  

berpengaruh negatif 

terhadap 

kemiskinan, dan 

pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan 

Objek penelitian 

dalam penelitian Priyo 

Adi Nugroho 

dilakukan di 

Yogyakarta dengan 

menggunakan analisis 

deskriptif  dengan 

data time series 

sedangkan penelitian 

ini dilakukan di 

provinsi Sumatera 

Selatan dengan 

analisis data panel 

3. Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Upah 

Minimum, Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka, dan Inflasi 

terhadap Kemiskinan 

di Indonesia tahun 

2009-2011/ Okta 

Ryan Pranata Yudha/ 

2013/ Skripsi 

Variabel 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan, variabel 

upah minimum 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan, variabel 

tingkat 

pengangguran 

Objek penelitian 

dalam penelitian Okta 

Ryan Pranata Yudha 

mencakup seluruh 

Indonesia sedangkan 

penelitian ini hanya 

dilakukan di provinsi 

Sumatera Selatan  
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terbuka berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan, dan 

inflasi berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan 

4. Analisis PDRB, 

Tingkat Pendidikan, 

dan Tingkat 

Pengangguran 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Sumaetera 

Selatan Periode 2004-

2013/ Sindi Paramita 

Sari, dkk/ 2016/ 

Jurnal 

Variabel PDRB dan 

pendidikan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat 

pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

Objek penelitian 

dalam penelitian Sindi 

Paramita Sari,dkk 

menggunakan metode 

analisis regresi linier 

berganda sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan analisis 

data panel 

5. Analisis Pengaruh 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB), Pendidikan, 

dan Pengangguran 

terhadap Kemiskinan 

di Provinsi Banten 

tahun 2009-2012/ Dio 

Syahrullah/ 2014/ 

Skripsi 

Variabel PDRB 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan, 

pendidikan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kemiskinan, 

pengangguran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

Penelitian yang 

dilakukan Dio 

Syahrullah 

menggunakan 

deskriptif kuantitatif 

dengan analisis 

regresi sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan analisis 

kuantitatif dengan 

analisis regresi 

berganda 

6. Pengaruh Upah 

Minimum dan 

Distribusi Pendapatan 

terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

Jawa Timur/ Satria 

Yuda Anggriawan/ 

2016/ Jurnal 

Variabel upah 

minimum 

berpengaruh positif 

terhadap penduduk 

miskin dan variabel 

distribusi 

pendapatan 

berpengaruh positif 

terhadap penduduk 

miskin 

Objek penelitian 

Satria Yuda 

Anggriawan ialah 

daerah Jawa Timur 

sedangkan penelitian 

ini dilakukan di 

provinsi Sumatera 

Selatan 
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7. Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan/ 

Adit Agus Prastyo/ 

2010/ Skripsi 

variabel 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan, 

variabel upah 

minimum 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

kemiskinan, variabel 

pendidikan 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

kemiskinan, variabel 

tingkat 

pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan  

Objek penelitian Adit 

Agus Prastyo adalah 

daerah Jawa Tengah 

tahun 2003-2007 

sedangkan penelitian 

ini dilakukan di 

provinsi Sumatera 

Selatan 

8. Analisis Dampak 

Kebijakan Upah 

Minimum terhadap 

Kemiskinan di 

Indonesia/ Danny Nur 

Febrianica/ 2015/ 

Jurnal 

Variabel upah 

minimum 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kemiskinan, variabel 

umur berpengaruh 

negatif terhadap 

kemiskinan, variabel 

tempat tinggal 

berpengaruh positif 

terhadap 

kemiskinan, variabel 

tingkat pendidikan 

berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Danny 

Nur Febrianica 

menggunakan analisis 

statistik dasar 

sedangkan penelitian 

ini menggunakan 

analisis kuantitatif 

dengan analisis 

regresi berganda 

9. Analisis Pengaruh 

Belanja Modal dan 

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

terhadap Kemiskinan 

di Provinsi Sulawesi 

Utara dalam tahun 

2005-2014/ Lavenia 

Kotambunan, dkk/ 

Variabel belanja 

modal berpengaruh 

positif terhadap 

kemiskinan dan IPM 

berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan 

Objek penelitian 

Lavenia Kotambunan, 

dkk ialah daerah 

provinsi Sulawesi 

Utara sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di provinsi 

Sumatera Selatan 
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2016/ Jurnal 

10. Analisis Pengaruh 

Jumlah Penduduk, 

Pdrb, 

Ipm,Pengangguran 

terhadap Tingkat 

Kemiskinandi 

Kabupaten / Kota 

Jawa Tengah/ Whisnu 

Adhi Saputra/ 2011/ 

Jurnal 

Variabel jumlah 

penduduk 

berpengaruh positif 

terhadap 

kemiskinan, variabel 

PDRB berpengaruh 

negatif terhadap 

kemiskinan, variabel 

IPM berpengaruh 

negatif terhadap 

kemiskinan, variabel 

pengangguran 

berpengaruh negatif  

Objek penelitian 

Whisnu Adhi Saputra 

menggunakan 

variabel dummy di 

kota Jawa Tengah 

sedangkan penelitian 

ini dilakukan di 

provinsi Sumatera 

Selatan 

F. Kerangka Pemikiran 

Untuk mewujudkan pembangunan negara, pemerintah dituntut berperan 

aktif dalam upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Upaya yang 

diharapkan ialah pemerintah tidak hanya sekedar memberikan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin akan tetapi harus lebih 

tanggap dan melakukan upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan dari 

akar permasalahan kemiskinan. Dalam penelitian ini PDRB, UMK, dan IPM 

variabel bebas yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk 

miskin yang ada di Sumatera Selatan. Skema hubungan antara jumlah 

penduduk miskin dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Perumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara atau kesimpulan terhadap 

masalah yang diajukan dalam penelitian dimana kebenarannya masih harus 

diuji lagi secara empiris.
44

 Hipotesis yang dimaksud ialah ramalan atau 

jawaban yang diperoleh hanya sementara yang mungkin masih bisa untuk 

berubah kebenarannya bisa salah dan bisa benar. Dengan mengacu kepada 

dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang 

sebelumnya pernah dilakukan penelitihan terdahulu, penelitian ini maka akan 

disusun rumusan masalah hipotesis dari landasan teoritis dan penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

                                                           
44

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 21 
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1. Pengaruh Produk Domestik regional Bruto terhadap Kemiskinan 

PDRB ialah indikator yang digunakan dalam melihat pertumbuhan 

ekonomi pada suatu wilayah tertentu dan merupakan syarat untuk 

pengurangan jumlah kemiskinan yang ada pada wilayah tersebut. PDRB 

menggambarkan kondisi perekonomian regional secara makro, pertumbuhan 

PDRB pada suatu daerah menunjukkan sejauh manakah perkembangan dan 

aktifitas perekonomian yang akan menghasilkan nilai tambah pendapatan 

masyarakat pada periode tertentu, nilai tambahan pendapatan dari seluruh 

aktifitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika pertumbuhan 

PDRB menyebar disetiap golongan pendapatan masyarakat yang tergolong 

miskin. Semakin banyaknya jumlah masyarakat miskin yang memperoleh 

manfaat pertumbuhan dari PDRB maka kesejahteraan akan meningkat dan 

akan terlepas dari kemiskinan yang menjerat masyarakat. 

Himawan Yudistira Dama, dkk dalam jurnalnya “Pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota 

Manado tahun 2005-2014” dengan menggunakan metode regresi sederhana 

pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 menemukan bahwa PDRB 

memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. 

Ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H0: PDRB tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016 
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Ha: PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016 

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap Kemiskinan 

Upah minimum kabupaten/ kota yang terus mengalami peningkatan dan 

kenaikannya berada diatas tingkat keseimbangan maka akan menyebabkan 

dampak terhadap kemiskinan pada suatu wilayah. Dimana kenaikan UMK 

akan mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan 

pengurangan penyerapan tenaga kerja, dengan adanya peningkatan 

penawaran tenaga kerja yang tanpa diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja 

maka akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dan dapat 

meningkatkan jumlah pengangguran yang kemudian akan memperburuk 

kemiskinan yang menejerat masyarakat. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Okta Ryan Pranata Yudha dalam 

skripsinya: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 

2009-2011” menggunakan metode analisis data panel. Hasil dari penelitian 

ini adalah variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, dan dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H0:UMK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016 

Ha:UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016 
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3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

IPM adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dari 

pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu syarat untuk pengurangan 

jumlah kemiskinan pada wilayah tersebut. IPM memberikan tuntunan dalam 

menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan dalam program 

pembangunan, tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang telah 

ditentukan. Semakin banyak masyarakat miskin yang memperoleh manfaat 

dari peningkatan IPM maka kesejahteraan akan meningkat dan terlepas dari 

kemiskinan yang menjerat masyarakat tersebut. 

Penelitian oleh Sussy Susanti didalam jurnalnya “Pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisis Data 

Panel” menggunakan analisis data panel dari tahun 2009-2011. Hasil dari 

penelitian ini ialah variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh 

negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Ditarik hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H0: IPM tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016 

Ha:  IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

di provinsi Sumatera Selatan 2010-2016
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data 

sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,sudah 

dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya data sudah dalam bentuk 

publikasi.
45

 

Sumber data dalam penelitian ini ialah data eksternal data yang diperoleh 

melalui lembaga tertentu seperti diambil melalui Badan Pusat Statistik, Dinas 

Tenagakerja dan Transmigrasi atau publikasi-publikasi lainnya. Pada tingkat 

Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota, dan 

Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera 

Selatan. Data yang digunakan yaitu dimulai dari tahun 2010-2016 dan 

sebanyak 4 Kabupaten/  Kota di Sumatera Selatan.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
46

 Populasi 

                                                           
45

Suryani, Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 

2015), hlm. 171 

 
46

Suryani, Hendryadi, Ibid, hlm. 190 



42 
 

 
 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 4 Kabupaten/ Kota di provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Sampel 

Sampel yaitu suatu himpunan bagian dari populasi yang anggotanya 

disebut sebagai subjek, sedangkan anggota dari populasi adalah elemen 

populasi.
47

 Sempel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 4 

Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
48

 Kriteria 

purposive sampling dalam penelitian ini ialah: 

1. Hanya mengambil 4 kabupaten saja yang akan diteliti alasannya karena 

dari ke 17 kabupaten/ kota hanya 4 kabupaten saja yang telah memiliki 

SK UMK. 

2. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2010-2016. 

3. Keempat kabupaten yang akan di teliti ini nilai PDRB yang dimiliki 

masuk kedalam peringkat lima besar. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu suatu proses pengumpulan data primer dan data 

sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat pentingkarena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

                                                           
47

Saifuddin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 83 
48

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 85 
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pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti 

sendiri dan  didapatkan langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya, sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang lain atau 

dokumntasi.
49

 Sesuai dengan bentuk penelitian kuantitatif, maka penelitian ini 

menggunakan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan non participant observasiatau yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 

Semua data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenagakerja dan 

Transmigrasi Sumatera Selatan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka 

sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga dalam penelitian ini tidak 

diperlukan kuisioner. Sebagai pendukung yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu buku referensi, jurnal, data dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 

serta diperoleh dari browsing website internet BPS yang terkait dengan 

masalah PDRB, UMK, IPM, dan tingkat Kemiskinan. 

                                                           
49

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi perbandingan perhitungan 

manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 16 
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D. Variabel Penelitian Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya ialah segala sesuatu berbentuk apa saja 

yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari hingga memperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.
50

 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah Produk Domestik Regional 

Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Indeks Pembangunan Manusia 

sebagai variabel bebas (independent variable), variabel bebas ialah variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat, Tingkat Kemiskinan sebagai variabel 

terikat (dependent variable). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/ 

variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari 

suatu variabel,
51

 yaitu: 

a. Tingkat Kemiskinan (Y) 

Kemiskinan ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk 

memenuhi standar hidup minimum serta tidak mampu mendapatkan sumber 

daya dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan makan, pakaian, tempat 

tinggal dan air minumyang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Tingkat 

kemiskinan sebagai variabel terikat (dependent variable)data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan di 4 Kabupaten/ Kota provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

2010-2016 yang diukur dalam ribu jiwa. 

b. Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

Produk domestik regional bruto adalah suatu jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan dari seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah dari seluruh barang dan jasa akhir yang menghasilkan 

seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB sebagai variabel bebas 

(independent variable)data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PDRB atas dasar harga konstan di 4 Kabupaten/ Kota provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2010-2016  yang diukur dalam juta rupiah. 

c. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (X2) 

Upah Minimum Kabupaten/ Kota merupakan imbalan yang diterima oleh 

para pekerja atau karyawan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan 

dan dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan atas suatu persetuan 

diawal yang dibayarkan oleh pengusaha kepada para karyawan. UMK sebagai 

variabel bebas (independent variable)data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah upah minimum Kabupaten/ Kota di 4 Kabupaten/ Kota provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2010-2016 yang diukur dalam satuan rupiah. 

d. Indeks Pembangunan Manusia (X3) 

Indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar 

pilihan-pilihan bagi manusia, yang berarti bahwa fokus dari suatu 
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pembangunan negara ialah manusia, karena manusia merupakan aset negara 

yang sangat berharga.  Serta merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

menilai kualitas dari pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya 

terhadap kesehatan dan kesjahteraan maupun intelektualitas. IPM sebagai 

variabel bebas (independent variable)data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di 4 Kabupaten/ Kota provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2010-2016 yang diukur dalam satuan 

persentase. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 7.0 

(Ekonometric Views). Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah 

metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif 

analisis ditunjukan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel tersebut maka digunakan analisis data panel. 

Variabel independen adalah PDRB, UMK dan IPM serta variabel dependen 

yang digunakan ialah tingkat kemiskinan. Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen maka model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

 Yij=a ij + β1ijX1ij + β2ijX2ij + β3ijX3 + eij 



47 
 

 
 

Y adalah variabel dependen (terikat), X adalah variabel independen (bebas) 

Keterangan:  

Yij : kemiskinan 

X1ij : produk domestik regional bruto 

X2ij : upah minimum kabupaten/ kota 

X3ij : indeks pembangunan manusia 

aij : konstanta 

Bij : koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat 

akibat dari berubahan tiap-tiap unit variabel bebas (kemiringan) 

eij : standar eror 

1. Estimasi Regresi dengan Data Panel 

Model regresi dengan menggunakan data panel secara umum 

mengakibatkan kesulitan didalam signifikasi model residualnya, mempunyai 

tiga kemungkinan yaitu: residual time series, residual cross section, maupun 

gabungan dari keduanya. Maka, terdapat tiga pendekatan dalam 

menggunakan data panel yaitu: 

a. Metode Common Effect Pooled Least Square (PLS) 

Metode ini dikenal sebagai cammon effect model (CEM), metode ini 

ialah teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data gabungan 

yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi 
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dianggap berlaku pada semua objek dan semua waktu.Kelemahan pada 

asumsi ini ialah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Dimana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu 

objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut 

pada waktu yang lain.
52

 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Fixed effect (efek tetap) maksudnya ialah bahwa satu objek, 

memiliki konstanta  yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian pula dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu 

kewaktu. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan 

variabel semu (dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut 

dengan least squares dummy variables atau dengan singkatan LSDV.
53

 

c. Random Effect Model (REM) 

Dalam menganalisis regresi data panel selain menggunakan metode 

fixed effect model (FEM), juga dapat menggunakan pendekatan efek 

random (random effect). Pendekatan efek random digunakan untuk 

mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel 

semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Berbeda dari FEM yang 

menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, 

yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.
54
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2. Pemiihan Model Data Panel 

Dalam pengolahan data panel mekanisme uji menentukan model 

pemilihan data panel yang tepat ialah 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 PLS yang akan di analisis. Jika model pendekatan FEM 

yang diterima, maka selanjutnya melakukan perbandingan dengan metode 

pendekatan REM. Untuk melakukan model mana yang akan dipilih, maka 

dapat dilakukan dengan pengujian diantaranya yaitu: 

a. Uji Chow-Test 

Uji chow test ialah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model pooled least square (PLS) atau fixed effect model (FEM) yang akan 

dipilih untuk mengolah data. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan uji 

restricted F test atau uji chow-test. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa 

yaitu: 

  H0 : Model PLS (Restriced) 

  H1 : Model Fixed Effect (Unrestriced) 

Untuk menentukan pemilihan antara model PLS dan model fixed 

effect. Perhatikan nilai prob. Cross-section F jika nilainya > 0,05 

(ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau alpha) model yang 

terpilih ialah PLS, jika nilainya < 0,05 maka cukup bukti untuk melakukan 
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penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan 

ialah model fixed effect. 

b. Uji Hausman Test 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model fixed effect 

atau random effect yang akan dipilih. Pengujian ini dengan hipotesa yaitu: 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

Untuk menentukan antara model random effect dan model fixed 

effect. Perhatikan nilai prob. Cross-section random jika nilainya > 0,05 

(ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau alpha) model yang 

terpilih model random effect, jika nilainya < 0,05 maka cukup bukti untuk 

melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan 

digunakan ialah model fixed effect. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linier berganda terdapat asumsi yang harus 

dipenuhi sehingga model regresi tidak memberikan yang bias (Best Linear 

Unibased Estumator / BLUE). Dalam pengujian asumsi klasik data yang 

dihasilkan harus berfungsi normal, pengujian asumsi klasik yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam 

analisis regresi inimetode yang digunakan ialah histogram dan uji Jarque-
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Bera. Jarque-Bera ialah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal, uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis 

data dan dibandingkan dengan apabila bersifat normal. Uji normalitas data 

dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak 

mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit disimpulkan dan lebih 

mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitas-nya kedua 

angka ini bersifat saling mendukung. 

1) Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data 

berdistribusi normal. 

2) Bila probabilitas lebih besar dari 5% (bila anda menggunakan 

tingkat signifikansi tersebut), maka data berdistribusi normal 

(hipotesa nolnya adalah data berdistribusi normal). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, ialah adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi ialah tidak 

adanya heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian 

heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu uji park, uji 

glejser, melihat pola grafik regresi dan uji koefisien korelasi spearmean. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser. Mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan 

uji Glejser adalah melihat hasil regresi menggunakan nilai absolut residual 
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sebagai variabel dependen, apabila terdapat variabel independen yang 

tidak signifikan maka terjadinya heteroskedastisitas.
55

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ialah bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji asumsi klasik 

multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu 

variabel independen dalam model regresi. Penggunaan korelasi bivariat 

dapat dilakukan yaitu untuk melakukan deteksi terhadap multikolinearitas 

antar variabelbebas dengan standar toleransi 0,8. Jika korelasi 

menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,8 maka dianggap variabletersebut 

tidak memiliki masalah kolinearitas yang tidak berarti.
56

 

d. Uji Linieritas 

Salah satu variabel dari analisis regresi ialah linieritas. Hal ini 

dimaksudkan apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier 

atau tidak. Uji ini ditentukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linier atau tidak 

dengan variabel terikat. Uji linieritas menggunakan uji Ramsey Reset Test, 

dimana hasilnya dapat dilihat pada nilai p value yang ditunjukkan pada 

kolom probability baris F-statistics. Dimana F-statistics lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas linier dengan 

variabel terikat. 
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4. Uji Hipotesis 

Uji signifikan ialah prosedur yang digunakan untuk menguji kesalahan 

atau kebenaran dari hasil hipotesis nol (H0) dari sampel, uji signifikan yang 

digunakan ialah sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi ialah mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

ialah 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.
57

 

b. Uji t-Statistik (Uji Parsial) 

Uji t-Statistik pada dasarnya ialah untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut, uji dapat dilakukan 

membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Pada tingkat signifikan 0,05 

kriteria pengujian yang digunakan yaitu: 

1) Jika t hitung < t tabel maka H0diterima dan Haditolak, artinya 

salah satu variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi 

variabel terikat (dependen) secara signifikan. 
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2) Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

artinya salah satu variabel bebas (independen) mempengaruhi 

variabel terikat secara signifikan. 

c. Uji F-Statistik (Uji Simultan) 

Uji f ini dilakukan ialah untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel PDRB, UMK dan IPM secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Uji f 

ditunjukan untuk mengukur hubungan keseluruhan antara koefisien regresi 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis yaitu: 

1) H0 : β1 = β2 = …..βn = 0, berarti variabel bebas (X) tidak memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y). 

2) Ha : β1 = β2 = …..βn ≠ 0, berarti variabel bebas (X) memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel (Y). 

Dasar dari pengambilan keputusan ialah H0 akan ditolak jika f hitung 

> f tabel, berarti variabel bebas (X) secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). Ha akan diterima jika f hitung < f 

tabel, yang berarti variabel bebas (X) secara simultan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
58
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Sumatera Selatan 

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal 

sebagai provinsi Sumatera Selatan telah didirikan pada tanggal 12 September 

1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan 

kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan 

kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi 

memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yaitu bahasa 

Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat 

antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih 

banyak bahasa lainnya.
59

 

Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia 

Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum 

dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah 

antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun 

Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa 

Bengamas lereng utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai 

Musi) sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua 

Tiangko Panjang) dan desa Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta 
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penemuan di Kalianda dan Kedaton dimana dapat ditemui tradisi yang berasal 

dari acheulean yang bermigrasi melalui sungai Mekong yang merupakan 

bagian dari bangsa Monk Khmer.
60

 

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan 

sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah 

ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan 

maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan 

sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, 

wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini 

pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari 

Mancanegara terutama dari negeri China.
61

 

2. Keadaan Geografis 

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat 

sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur 

Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km².Batas batas wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan 

Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, 

sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat 

berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
62
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Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur 

tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang 

surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit 

makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam 

wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang 

membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan 

ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas 

puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung 

Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit 

Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa 

sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, 

kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang 

bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai 

Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai 

Kelingi, Sunga Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak 

Sungai Musi.
63

 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) 

Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota 
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membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan 

Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :
64

 

1. Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja) 

2. Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura) 

3. Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua) 

4. Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung) 

5. Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim) 

6. Kab. Lahat ( Ibukota Lahat) 

7. Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau) 

8. Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu) 

9. Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai) 

10. Kab. Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya) 

11. Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi) 

12. Kota Palembang ( Ibukota Palembang) 

13. Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam) 

14. Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau) 

15. Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih) 

16. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ( Ibukota Talang Ubi)) 

17. Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit) 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 
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3. Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB ialah sebagai jumlah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan dari suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah 

dari hasil menyeluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.
65

 Penyusunan angka PDRB dapat 

diperoleh melalui tiga pedekatan yaitu: pertama, pendekatan produksi, kedua, 

pendekatan pengeluaran, ketiga, pendekatan pendapatan. PDRB ialah 

merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan.
66

 

Tabel 4.1 

PDRB Provinsi Sumatera Selatan 

Menurut Harga Konstan 2010-2016 (Juta Rupiah) 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara Enim 21.696.029 24.359.39

6 

26.374.751 28.158.761 29.041.805 31.254.5

03 

32.892.447 

Musi Banyuasin 31.753.929 32.904.80

9 

35.290.936 36.683.309 38.397.525 39.278.5

59 

40.225.891 

Banyuasin 12.313.184 12.980.03

8 

13.777.763 14.628.960 15.380.589 16.236.0

02 

17.190.458 

Palembang 61.145.136 65.049.46

6 

70.090.314 74.193.370 78.091.091 82.345.0

67 

87.088.354 

Sumatera 

Selatan 

194.012.97

4 

206.360.6

99 

220.459.19

8 

232.175.04

8 

243.297.77

2 

254.044.

876 

266.815.41

2 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 
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4. Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

Menurut Simanjuntak, sumber daya manusia atau human resources 

memiliki dua pengertian ialah yang pertama, sumber daya manusia berarti 

usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh pekerja untuk mendukung 

proses produksinya. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang pekerja dalam 

waktu-waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber 

daya manusia mampu untuk melakukan kegiatan yang mempunyai nilai-nilai 

ekonomis, kegiatan yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur 

dengan umur, hal ini berarti bahwa orang yang sedang dalam usia kerja 

dianggap mampu bekerja atau mampu melakukan pekerjaan. Kelompok 

penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. 

Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (working 

age population).
67

 

Upah minimum kabupaten/ kota ialah penerimaan bulanan minimum atau 

terendah sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja 

kepada para karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan 

dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan atas 

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk 
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tunjangan yang didapat, baik untuk karyawan sendiri maupun untuk 

keluarga.
68

 

Tabel 4.2 

Upah Minimum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Ribu Rupiah) 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara Enim 927.825 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.600 1.974.346 2.289.491 

Musi Banyuasin 927.825 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.600 1.974.346 2.281.300 

Banyuasin 927.825 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.600 1.974.346 2.241.396 

Palembang 927.825 1.095.831 1.271.000 1.450.000 1.850.000 2.053.000 2.294.000 

Sumatera 

Selatan 

927.825 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.600 1.974.346 2.206.000 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 

5. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia ialah suatu proses untuk memperbesar 

pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people‟s choices). Dari 

definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus dari 

pembangunan suatu negara ialah manusia, karena manusia sebagai aset 

negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada 

dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep 
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pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami 

dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.
69

 

Sebagaimana laporan UNDP dasar pemikiran konsep pembangunan 

manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Pembangunan harus  lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian. 

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, 

bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka saja. Oleh karena 

itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk yang 

secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonominya semata. 

3. Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya 

meningkatkan kemampuan/ kapasitas manusia, tetapi juga harus melihat 

pada upaya memanfaatkan kemampuan/ kapasitas manusia itu sendiri 

secara optimal. 

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan itu sendiri dan dalam menganalisis pilihan untuk 

mencapai tujuan dana alokasi umum pembangunan. 
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Indeks 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 kesejahteraan) 

maupun bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak 

pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta 

kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisiknya dapat dilihat dari 

kualitas pendidikan yang ada di masyarakat.
70

 

Tabel 4.3 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Persentase) 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara Enim 62,12 62,82 63,34 64,34 65,02 65,82 66,71 

Musi Banyuasin 61,79 62,56 63,27 64,18 64,93 65,76 66,45 

Banyuasin 60,31 61,04 61,69 62,42 63,21 64,15 65,01 

Palembang 73,33 74,08 74,74 75,49 76,02 76,29 76,59 

Sumatera 

Selatan 

64,44 65,12 65,79 66,16 66,75 67,46 68,24 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 

6. Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan ialah permasalahan yang langsung berkaitan dengan 

ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi 

dalam masyarakat. Arti dari kemiskinan bukan hanya sekedar dari rendahnya 

tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur 

seperti kebutuhan kalori minimum atau berkaitan dengan ketidakmampuan 
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untuk mencapai aspek dari luar pendapatan (no-income factors) seperti akses 

kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
71

 

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana 

pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, 

garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu, 1) pengeluaran yang diperlukan 

untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan 2) 

jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya 

partisipasi didalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.
72

 

Tabel 4.4 

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010-2016 (Ribu Jiwa) 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara Enim 104.400 100.390 98.630 108.200 106.050 86.950 82.350 

Musi Banyuasin 113.400 108.940 107.030 107.170 105.080 111.900 106.780 

Banyuasin 93.000 89.350 87.870 97.140 95.380 100.640 95.990 

Palembang 218.500 210.010 206.490 205.990 202.310 203.120 191.950 

SumateraSelat

an 

1.105.000 1.061.870 1.043.620 1.104.570 1.085.800 1.145.630 1.101.20

0 

Sumber: BPS, Sumatera Selatan 
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B. Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan 

1. Estimasi Regresi dengan Data Panel 

a. Pendekatan Pooled Least Square(PLS) 

Metode ini dikenal sebagai cammon effect model, model cammon 

effectialah teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data 

gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis 

regresi dianggap berlaku pada semua objek dan semua waktu. Setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan E-views 7.0 pada 

pendekatan Pooled Least Square, maka akan didapatkan hasil tampilan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Regresi Common Effect Model 

 
Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 09:17   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1179.406 94.90698 12.42697 0.0000 

X1 0.043034 0.055221 0.779306 0.4434 

X2 -0.329042 0.049818 -6.604825 0.0000 

X3 5.754021 0.635576 9.053242 0.0000 

     
     R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.941188     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 7.929583     Akaike info criterion 7.110641 

Sum squared resid 1509.079     Schwarz criterion 7.300956 

Log likelihood -95.54898     Hannan-Quinn criter. 7.168823 

F-statistic 145.0296     Durbin-Watson stat 0.875957 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 Sumber: diolah Eviews 7.0 
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b. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Fixed effect (efek tetap) maksudnya ialah bahwa satu objek, memiliki 

konstanta  yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula 

dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu kewaktu. Untuk 

membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu 

(dummy).Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan E-views 

7.0 pada pendekatan Fixed Effect Model, maka akan didapatkan hasil 

tampilan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Regresi Fixed Effect Model 

 
Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 09:18   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2408.257 502.8202 4.789500 0.0001 

X1 -0.936974 0.406111 -2.307187 0.0313 

X2 0.331790 0.191848 1.729436 0.0984 

X3 -1.365968 3.579623 -0.381595 0.7066 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.976992     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.970418     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 5.623774     Akaike info criterion 6.504201 

Sum squared resid 664.1635     Schwarz criterion 6.837252 

Log likelihood -84.05881     Hannan-Quinn criter. 6.606018 

F-statistic 148.6214     Durbin-Watson stat 1.038334 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 Sumber: diolah Eviews 7.0 
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c. Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Pendekatan efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode 

efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Berbeda dari FEM yang menggunakan variabel semu, metode 

efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar 

waktu dan antar objek. Setelah dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan E-views 7.0 pada pendekatan Random Effect Model, maka 

akan didapatkan hasil tampilan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Regresi Random Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/05/18   Time: 09:19   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1179.406 67.30939 17.52216 0.0000 

X1 0.043034 0.039163 1.098830 0.2827 

X2 -0.329042 0.035332 -9.312875 0.0000 

X3 5.754021 0.450759 12.76517 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 5.623774 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.941188     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 7.929583     Sum squared resid 1509.079 

F-statistic 145.0296     Durbin-Watson stat 0.875957 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Sum squared resid 1509.079     Durbin-Watson stat 0.875957 

     
     

 Sumber: diolah Eviews 7.0 
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2. Memilih Metode Data Panel 

a. Uji Chow 

Uji chow test ialah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model 

pooled least square (PLS) atau fixed effect model (FEM) yang akan dipilih 

untuk mengolah data. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan uji restricted F 

test atau uji chow-test. Setelah dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan E-views 7.0 pada Fixed Effect Model, maka hasil yang akan 

didapatkan dalam pengolahannya sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tabel Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 8.905047 (3,21) 0.0005 

Cross-section Chi-square 22.980336 3 0.0000 

     
     

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan tampilan di atas yang diperhatikan ialah tabel yang paling 

atas saja, perhatikan nilai dari probabilitas (Prob) untuk Cross-section F. Jika 

nilainya > 0,05 (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) 

maka model yang terpilih adalah CE, tetapi jika < 0,05 maka model yang 

terpilih adalah FE. 

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 

0,0005 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE 

lebih tepat jika dibandingkan dengan model common effect. Selanjutnya akan 
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dibandingkan dengan model random effect untuk menentukan model mana 

yang lebih tepat. 

b. Uji Hausman Test 

Uji hausman test ialah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model fixed effect model (FEM) atau model random effect (REM), yang akan 

dipilih untuk mengolah data. Setelah dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan E-views 7.0 pada random effect model, maka hasil yang akan 

didapatkan dalam pengolahannya sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tabel Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

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

     
     Cross-section random 26.715141 3 0.0000 

     
     

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan tampilan di atas yang diperhatikan ialah tabel yang paling 

atas saja, perhatikan nilai dari probabilitas (Prob) untuk Cross-section 

random. Jika nilainya > 0,05 (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi 

atau alpha) maka model yang terpilih adalah RE, tetapi jika < 0,05 maka 

model yang terpilih adalah FE. 

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section random 

sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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model FE lebih tepat jika dibandingkan dengan model random effect. Model 

terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah fixed effect model. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam analisis regresi 

inimetode yang digunakan ialah histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera 

ialah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan 

apabila bersifat normal. Uji normalitas data dapat dilihat dari gambar 

histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, 

sehingga sulit disimpulkan dan lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-

Bera dan Probabilitas-nya kedua angka ini bersifat saling mendukung. Setelah 

dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0, maka akan 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas 

 

Sumber: diolah Eviews 7.0 
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Jarque-Bera  0.209422

Probability  0.900585
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Jika Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi 

normal dan sebaliknya, jika nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk 

menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Pada gambar 4.2 Nilai Prob. 

JB hitungnya sebesar 0,9005 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

residual pada penelitian ini terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik 

tentang kenormalan telah dipenuhi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, ialah adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi ialah tidak adanya 

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang 

bisa digunakan diantaranya yaitu uji park, uji glejser, melihat pola grafik 

regresi dan uji koefisien korelasi spearmean. Untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan ujiGlejser Heteroskedasticity yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 15:12   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -306.6422 201.7043 -1.520256 0.1434 

X1 0.211160 0.162910 1.296177 0.2090 

X2 -0.130823 0.076959 -1.699899 0.1039 

X3 1.975765 1.435951 1.375928 0.1833 

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan pada tabel 4.10 variabel X1 PDRB (independen) Prob. 

sebesar 0,2090 > 0,05 X2 UMK (independen) Prob. sebesar 0,1039 > 0,05 

dan X3 IPM (independen) Prob. sebesar 0,1833 > 0,05 dari ketiga variabel 

diatas nilai Probability nya diatas 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadinya heteroskedastisitas yang artinya lolos uji heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ialah bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji asumsi klasik 

multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel 

independen dalam model regresi. Berikut ini ialah hasil uji multikolinieritas 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 X3 

X1 1 0.1973220570218309 0.0867916765637625 

X2 0.1973220570218309 1 0.2846979577024809 

X3 0.0867916765637625 0.2846979577024809 1 

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

variabel bebas dengan nilai lebih dari 0,8. Data dapat dikatakan teridentifikasi 

multikolinieritas apabila koefisien antar variabel bebas lebih dari 0,8. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa data X1 (PDRB), X2 (UMK), X3 (IPM) dalam 

penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas karena nilai yang diperoleh 

kurang dari 0,8. 

d. Uji Linieritas 

Salah satu variabel dari analisis regresi ialah linieritas. Hal ini 

dimaksudkan apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier 

atau tidak. Uji ini ditentukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linier atau tidak 

dengan variabel terikat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan Eviews 7.0, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Linieritas 

 Value Probability 

t-statistic 1,338572 0,1950 

f-statistik 3,772590 0,060492 

Fixed Effect 8,905047 0,0005 

Sumber: diolah Eviews 7.0 
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Pada tabel diatas nilai Prob. F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic 

kolom Probability, nilainya 0,060492 lebih besar dari 0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi asumsi linieritas atau lulus uji 

linieritas.  

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi ialah mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari regresi pengaruh 

PDRB, UMK dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. 

Dapat dilihat pada tabel 4.6 koefisien determinasi adalah sebesar 0,976992. 

Bila dipersenkan maka akan menjadi 97 persen, yang berarti bahwa 97 persen 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, 

UMK dan IPM. Sedangkan sisanya yaitu 3 persen dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model atau faktor lain. 

b. Uji t-statistik (uji parsial) 

Uji t-Statistik pada dasarnya ialah untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Apakah variabel bebas (PDRB, UMK dan IPM) 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan). 

Pada persamaannya, digunakan tingkat kepercayaan α = 5%, dengan df = 28 

maka diperoleh t-tabel 1,70113 hasil uji dari persamaan dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13 

Uji Tparsial 

Variabel t-statistic Prob. 

C 4.789500 0.0001 

X1 -2.307187 0.0313 

X2 1.729436 0.0984 

X3 -0.381595 0.7066 

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa hasil regresi 

pengaruh PDRB, UMK, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di provinsi 

Sumatera Selatan diperoleh nilai t-hitung variabel PDRB sebesar -2.00, 

variabel UMK sebesar 1.72 dan variabel IPM sebesar -0.38 dengan df = 28 

taraf signifikan 0,05 maka pada t-tabel sebesar 1.70113. dengan 

mempeerhatikan hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa menerima 

H1 dan menolak H0 serta menerima H0 dan menolak Ha: 

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan karena 

t-hitung -2.30 < t-tabel 1.70113 

2. Variabel UMK berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan karena t-

hitung 1.72 > t-tabel 1.70113 

3. Variabel IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan karena t-

hitung -0.38 < t-tabel 1.70113 

 



76 
 

 
 

c. Uji f-statistik (uji simultan) 

Uji f ini dilakukan ialah untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel PDRB, UMK dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0 mengenai uji F, maka akan 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Uji F Simultan 

F-statistic 148.6214 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: diolah Eviews 7.0 

Berdasarkan dari persamaan di atas menunjukkan bahwa hasil uji F 

pada penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 148.6214 dengan Prob F-

statistik sebesar 0.000000 < 0,05. Hasil ini yang berarti bahwa variabel bebas 

yaitu PDRB, UMK, dan IPM secara simultan / bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Produk Domestik Regional Bruto 

Hasil dari pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari PDRB 

sebesar -0.936974 dengan t-statistik sebesar -2.307187 < t-tabel sebesar -

1.70113, dan angka signifikannya sebesar 0.0313 yang berarti bahwa PDRB 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera 
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Selatan. Angka signifikan sebesar 0.0313 < 0,05 yang menunjukkan adanya 

taraf signifikan sebuah hubungan. Berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 

PDRB sebesar Rp. 10.000 maka akan menyebabkan penurunan terhadap 

tingkat kemiskinan sebesar 0,05 persen dengan asumsi variabel lain tetap. 

Apabila nilai PDRB mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan yang ada 

di Sumatera Selatan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. 

PDRB ialah indikator pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat 

keberhasilan suatu negara atau daerah dalam pembangunan ekonomi yang 

merupakan suatu syarat atau keharusan bagi pengurangan kemiskinan. PDRB 

sebagai nilai total pendapatan diberbagai sektor seperti pertanian, 

pertambangan, industri, listrik, perdagangan, pengangkutan, bank dan jasa 

memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 

hendaknya harus menyebar disetiap lapisan golongan pendapatan masyarakat 

termasuk kedalam golongan masyarakat penduduk miskin. Apabila 

pendapatan secara perkapita yang dihasilkan oleh Sumatera Selatan 

meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. PDRB akan memiliki peran bagi masyarakat miskin apabila 

penyalurannya merata hingga kelini-lini masyarakat miskin. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menemukan bahwa, Produk 

Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Sumatera Selatan. Penelitian ini ialah melengkapi penelitian 

yang telah dilakukan oleh Himawan Yudistira Dama, dkk dalam jurnalnya 

(2016). Menemukan bahwa pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan 
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berpengaruh negatif. Sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah diajukan, 

maka hipotesis dapat diterima. 

b. Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

Hasil dari pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari UMK 

sebesar 0.331790 dengan t-statistik sebesar 1.729436 > t-tabel 1.70113. 

Dengan angka signifikannya sebesar 0.0984 yang berarti bahwa UMK 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Sumatera Selatan. Angka signifikan sebesar 0.0984 > 0,05 yang menunjukkan 

tidak adanya taraf signifikan sebuah hubungan. Berarti bahwa setiap kenaikan 

upah minimum sebesar Rp. 10.000 akan menyebabkan kenaikan tingkat 

kemiskinan sebesar 0.09 persen dengan asumsi variabel lain tetap. 

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat 

kemiskinan. Dimana kenaikan upah minimum ini akan mendorong terjadinya 

peningkatan penawaran tenaga kerja dan pengurangan penyerapan tenaga 

kerja, peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh 

penyerapan tenaga kerja ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga 

kerja dan ini akan dapat meningkatkan tingkat pengangguran yang pada 

akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Semakin tinggi UMK yang 

diperoleh maka perusahaan akan memanfatkan tenaga atau keahlian yang 

dimilki tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan tanpa batas tanpa menambah 

tenaga kerja baru sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. 
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Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secaralangsung Upah 

minimum berhubungan positif terhadap kemiskinan. hal ini terjadi karena 

sektor terbesaryang mendukung perekonomian di Sumatera Selatan adalah 

sektor pertanian, pertambangan dandiikuti oleh industri pengolahan, dimana 

sektor pertanian dan jasaadalah sektor informal.Pada sektor informal masih 

belum bisa mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan,padahal di 

Sumatera Selatan rata-ratapekerjaannya adalah sektor informal.Karena 

upahminimum berlaku di sektor formal, hubungan antara upah minimumdan 

kemiskinan di penelitian ini berhubungan tidak signifikan wajarkarena 

ratarata penduduk di Sumatera Selatanialah pekerja di sektorinformal. Jadi 

hubungan yang positif antara upah minimum dan kemiskinan adalah hal yang 

wajar karena mayoritas pekerjaan yang dilakukan masyarakat Sumatera 

Selatan ialah pekerja di sektor informal. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menemukan bahwa, Upah 

Minimum Kabupaten/ Kota ialah berpengaruh positif secara tidak signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Penelitian ini ialah 

melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Okta Ryan Pranata Yudha 

(2013) dalam skripsinya bahwa UMK berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum 

Kabupaten/ Kota berpengaruh positif terhadap kemiskinan. 
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c. Indeks Pembangunan Manusia 

Hasil dari pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari IPM sebesar 

-1.365968 dengan t-statistik sebesar -0.381595 < t-tabel sebesar -1.70113. 

dan angka signifikannya sebesar 0.7066 yang berarti bahwa IPM berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

Angka signifikan sebesar 0.7066 > 0,05 yang menunjukkan tidak adanya taraf 

signifikan sebuah hubungan. Berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 

terhadap IPM sebesar 1 (satu) maka menurunkan kemiskinan sebesar 381 

orang.  Akan tetapi dalam penelitian ini, hasil pengujiannya menunjukkan 

pengaruh yang tidak signifikan, artinya IPM tidak terlalu mempengaruhi 

tingkat kemiskinan. 

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, 

kesehatan dan harapan hidup/ gizi) diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

dari sumber daya manusia yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari 

kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang 

berpendidikan, berwawasan luas, memiliki keterampilan yang bagus, sehat 

secara jasmani dan rohani akan lebih kuat dan mampu berinovasi dan berdaya 

saing dalam dunia kerja sehingga produktivitas, pemerataan, kesinambungan 

dan pemberdayaan yang akan meningkat dan akhirnya dapat menurunkan 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.  Apabila terjadi peningkatan IPM 

maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, dalam penelitian ini hasil 

pengujiannya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, artinya IPM tidak 

terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian ini menemukan bahwa, Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Penelitian ini ialah melengkapi 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sussy Susanti dalam jurnalnya (2013). 

Menemukan bahwa pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh 

negatif. Sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah diajukan, maka 

hipotesis dapat diterima. 

d. Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota, 

Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama 

Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ 

Kota, Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal ini berarti tingkat 

kemiskinan dipengaruhi oleh tiga faktor atau tiga variabel tersebut.  Hasil dari 

pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari PDRB, UMK dan IPM 

secara  simultan atau bersama-sama sebesar 148.6214 dengan prob. F-statistik 

sebesar 0.000000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Kabupaten/ Kota dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat 

kemiskinan yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang 

signifikan dan negatif  terhadap tingkat kemiskinan  di Sumatera Selatan 

dari tahun 2010-2016. Artinya kenaikan nilai PDRB akan menurunkan 

tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal ini berarti peningkatan PDRB 

diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

2. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan 

periode tahun 2010-2016. Artinya setiap terjadinya kenaikan upah 

minimum maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan upah minimum dapat menyebabkan tingkat 

kemiskinan di Sumatera Selatan. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan dan negatif tehadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan 

periode tahun 2010-2016. Artinya setiap terjadinya kenaikan indeks 
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pembangunan manusia maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan. Hal ini berarti bahwa berapapun peningkatan yang terjadi 

pada indeks pembangunan manusia, maka tidak akan berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. 

4. Dari hasil regresi yang telah dilakukan bersama-sama dengan pendekatan 

FEM, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Kabupaten/ Kota dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat 

Kemiskinan periode tahun 2010-2016. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel independen (PDRB, UMK, dan IPM) berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama  terhadap variabel dependen (TK). 

B. Keterbatasan 

Setiap penelitian tidak mungkin memiliki kesempurnaan, dalam 

penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan. Berikut ini beberapa 

keterbatasan yang dihadapi oleh penulis: 

1. Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti hanya sebatas Produk 

Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Indeks 

Pembangunan  Manusia saja, sedangkan masih banyak variabel bebas lain 

yang tidak penulis teliti sebagai bahan penelitian. 

2. Periode penelitian yang diambil hanya pada periode tahun 2010 sampai 

2016 dikarenakan kurangnya data yang disediakan oleh BPS. 
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3. Kabupaten yang diteliti hanya empat kabupaten saja dikarenakan 

keterbatasan data dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 

hanya empat kabupaten saja yang telah memiliki SK untuk UMK. 

C. Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat 

kekurangan, serta hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, beberapa 

saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga 

melakukan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif demi penguatan daya saing perekonomian daerah. 

Pertumbuhan ekonomi dari hasil PDRB yang meningkat seharusnya 

tingkat kemiskinan dapat berkurang. 

2. Diharapkan untuk DISNAKERTRANS sumsel dapat memberikan data 

yang lengkap terhadap UMK agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dan tidak ada perbedaan serta persaingan dalam mengeluarkan kebijakan 

penetapan UMK pada setiap kabupaten/kota. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih merinci jenis Indeks 

Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan serta dapat menjelaskan 

secara khusus mengenai analisis ekonominya. 
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Lamipran 1 

Data Sampel PBRB di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Kabupaten/ 

Kota 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara 

Enim 

21.696.0

29 

24.359.

396 

26.374.7

51 

28.158.7

61 

29.041.8

05 

31.254.

503 

32.892.4

47 

Musi 

Banyuasin 

31.753.9

29 

32.904.

809 

35.290.9

36 

36.683.3

09 

38.397.5

25 

39.278.

559 

40.225.8

91 

Banyuasin 12.313.1

84 

12.980.

038 

13.777.7

63 

14.628.9

60 

15.380.5

89 

16.236.

002 

17.190.4

58 

Palembang 61.145.1

36 

65.049.

466 

70.090.3

14 

74.193.3

70 

78.091.0

91 

82.345.

067 

87.088.3

54 

Sumatera 

Selatan 

194.012.

974 

206.360

.699 

220.459.

198 

232.175.

048 

243.297.

772 

254.04

4.876 

266.815.

412 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 
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Lampiran 2 

Data Sampel Upah Minimum Kabupaten/ Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara Enim 927.825 1.048.44

0 

1.195.220 1.630.0

00 

1.825.600 1.974.346 2.289.491 

Musi 

Banyuasin 

927.825 1.048.44

0 

1.195.220 1.630.0

00 

1.825.600 1.974.346 2.281.300 

Banyuasin 927.825 1.048.44

0 

1.195.220 1.630.0

00 

1.825.600 1.974.346 2.241.396 

Palembang 927.825 1.095.83

1 

1.271.000 1.450.0

00 

1.850.000 2.053.000 2.294.000 

Sumatera 

Selatan 

927.825 1.048.44

0 

1.195.220 1.630.0

00 

1.825.600 1.974.346 2.206.000 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 
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Lampiran 3 

Data Sampel Indeks Pembangunan Manusia 

di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara 

Enim 

62,12 62,82 63,34 64,34 65,02 65,82 66,71 

Musi 

Banyuasin 

61,79 62,56 63,27 64,18 64,93 65,76 66,45 

Banyuasin 60,31 61,04 61,69 62,42 63,21 64,15 65,01 

Palembang 73,33 74,08 74,74 75,49 76,02 76,29 76,59 

Sumatera 

Selatan 

64,44 65,12 65,79 66,16 66,75 67,46 68,24 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 
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Lampiran 4 

Data Sampel Tingkat Kemiskinan 

di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Muara 

Enim 

104.400 100.390 98.630 108.200 106.050 86.950 82.350 

Musi 

Banyuasin 

113.400 108.940 107.030 107.170 105.080 111.900 106.780 

Banyuasin 93.000 89.350 87.870 97.140 95.380 100.640 95.990 

Palembang 218.500 210.010 206.490 205.990 202.310 203.120 191.950 

SumateraS

elatan 

1.105.000 1.061.870 1.043.620 1.104.570 1.085.800 1.145.630 1.101.20

0 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 

 

  



94 
 

 
 

Lampiran 5 

Hasil dari input data pada eviews 7 

Regresi Common Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 09:17   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 1179.406 94.90698 12.42697 0.0000 

X1 0.043034 0.055221 0.779306 0.4434 

X2 -0.329042 0.049818 -6.604825 0.0000 

X3 5.754021 0.635576 9.053242 0.0000 

     
     

R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.941188     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 7.929583     Akaike info criterion 7.110641 

Sum squared resid 1509.079     Schwarz criterion 7.300956 

Log likelihood -95.54898     Hannan-Quinn criter. 7.168823 

F-statistic 145.0296     Durbin-Watson stat 0.875957 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Regresi Fixed Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 09:18   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 2408.257 502.8202 4.789500 0.0001 

X1 -0.936974 0.406111 -2.307187 0.0313 

X2 0.331790 0.191848 1.729436 0.0984 

X3 -1.365968 3.579623 -0.381595 0.7066 

     

     
 Effects Specification   

     

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     

     
R-squared 0.976992     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.970418     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 5.623774     Akaike info criterion 6.504201 

Sum squared resid 664.1635     Schwarz criterion 6.837252 

Log likelihood -84.05881     Hannan-Quinn criter. 6.606018 

F-statistic 148.6214     Durbin-Watson stat 1.038334 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Regresi Random Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/05/18   Time: 09:19   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1179.406 67.30939 17.52216 0.0000 

X1 0.043034 0.039163 1.098830 0.2827 

X2 -0.329042 0.035332 -9.312875 0.0000 

X3 5.754021 0.450759 12.76517 0.0000 

     

      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     

     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 5.623774 1.0000 

     

      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Adjusted R-squared 0.941188     S.D. dependent var 32.69767 

S.E. of regression 7.929583     Sum squared resid 1509.079 

F-statistic 145.0296     Durbin-Watson stat 0.875957 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.947723     Mean dependent var 1169.214 

Sum squared resid 1509.079     Durbin-Watson stat 0.875957 

     
     

 

Tabel Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 8.905047 (3,21) 0.0005 

Cross-section Chi-square 22.980336 3 0.0000 

     
     

 

Tabel Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

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

     
     Cross-section random 26.715141 3 0.0000 
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Uji Normalitas 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/05/18   Time: 15:12   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 4   

Total panel (balanced) observations: 28  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -306.6422 201.7043 -1.520256 0.1434 

X1 0.211160 0.162910 1.296177 0.2090 

X2 -0.130823 0.076959 -1.699899 0.1039 

X3 1.975765 1.435951 1.375928 0.1833 

 

Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 X3 

X1 1 0.1973220570218309 0.0867916765637625 

X2 0.1973220570218309 1 0.2846979577024809 

X3 0.0867916765637625 0.2846979577024809 1 

 

Uji Linieritas 

 Value Probability 

t-statistic 1,338572 0,1950 

f-statistik 3,772590 0,060492 

Fixed Effect 8,905047 0,0005 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-12.5 -10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2016

Observations 28

Mean      -3.08e-15

Median   0.826750

Maximum  9.140256

Minimum -10.95019

Std. Dev.   4.959702

Skewness  -0.044373

Kurtosis   2.585720

Jarque-Bera  0.209422

Probability  0.900585
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