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ABSTRAK 

Muhammad Iqbal Fauzan. “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Bekasi Dari Tahun 2000-2013”. Skripsi. 

Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 2015. Dosen Pembimbing: Dr. Saparuddin M, M.Si dan Dra. Rd. 

Tuty Sariwulan, M.Si  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Bekasi Adapun data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data rata-rata lama sekolah penduduk usia 

15 tahun keatas, data PDRB Kota Bekasi dan data tingkat kemiskinan. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post 

facto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji persyaratan data, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, analisis koefisien korelasi dan 

analisis koefisien determinasi, pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Hasil 

analisis data diketahui bahwa: 1) Tidak terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan 

terhadap kemiskinan berdasarkan perolehan nilai thitung > ttabel (4,507 > 2,20099 ). 2) Terdapat 

pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan berdasarkan perolehan nilai 

thitung < ttabel (0,613 < 2,20099). 3) Terdapat pengaruh  antara tingkat pendidikan dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap prestasi belajar ekonomi berdasarkan perolehan nilai Fhitung > 

Ftabel (50,835 > 3,7388). 4) Sumbangan pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 88,5% dan sisanya sebesar 11,5% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Iqbal Fauzan. "Effect of Education and Economic Growth Rate Against 

Poverty in Bekasi City Of The Year 2000-2013". Thesis. Economics Education Cooperative. 

Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State University of 

Jakarta. 2015. Supervisor: Dr. Saparuddin M, M.Si and Dra. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si 

 

 

 

This study aimed to investigate the effect of educational level and rate of economic growth on 

poverty in Bekasi The data used in this research is secondary data, the average length of 

schooling of the population aged 15 years and above, the data of GRDP Kota Bekasi and the 

data rate of poverty. Variables used in this study are poverty, education level and economic 

growth. The method used in this research is the method of ex post facto. The data analysis 

technique used in this study is to test the data requirements, the classic assumption test, 

multiple linear regression analysis, hypothesis testing, analysis of the correlation coefficient 

and coefficient of determination, processing using SPSS version 16. The results of the data 

analysis found that: 1) There is no the influence of education on poverty level is based on the 

acquisition value of t count >t table (4,507 > 2,20099). 2) There is the influence of economic 

growth on poverty based on the acquisition value of t count < t table (0,613 < 2,20099). 3) 

There is influence between level of education and economic growth to the achievement of 

economic study based on the acquisition value of F count> F table (50,835 > 3.7388). 4) 

Contribution influence the level of education and economic growth on poverty 88,5% and the 

remaining 11,5% is influenced by other factors. 
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