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ABSTRAK 

 

AHMAD FATHUDDIN. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Per 

Kapita Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2006-2010. Konsentrasi 

Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dan 

pendapata per kapita memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat. 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

panel yang merupakan gabungan antara data time series (runtun waktu) dari tahun 

2007 – 2011 dan data cross section (silang) berjumlah 25 kabupaten/kota di Jawa 

Barat dengan menggunakan analisis data Eviews 6.0. metode ini disajikan setiap 

tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hasil dari analisis data 

menunjukan bahwa: tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Dengan persamaa 

regresi K = 112,4579 – 22,42683 LnTP – 6,240747 LnPP, hal ini memiliki makna 

bahwa jika terjadi kenaikan pada tingkat pendidikan sebesar satu persen akan 

menyebabkan kemiskinan menurun sebesar 22,42683, dan jika terjadi kenaikan 

pada pendapatan perkapita satu trilliun rupiah akan menyebabkan kemiskinan 

menurun sebesar 6,240747. Nilai R
2
 sebesar 0,869 menandakan bahwa 86,9% 

kemiskinan di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan dan 

pendapatan perkapita. 
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ABSTRAK 

 

AHMAD FATHUDDIN. The Effect of Education and Income Per capita on 

Poverty in West Java, 2007-2011. Concentration of Economic and Cooperative 

Education, Economics Education Program, Department  of  Economics and 

Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta in 2015. 

 

This research is aimed to determine whether the level of education and income per 

capita has an influence on poverty in West Java. The technic of  analysis data used 

in this research is the analysis of panel data which is a combination of time series 

data (time series) from the year 2007 to 2011 and cross section data (cross) are 25 

districts / cities in West Java by using data analysis Eviews 6.0. This method is 

presented each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics). The results 

of the analysis of the data showed that: the level of education and income per 

capita is negative and significant effect on poverty in West Java. With the 

regression equation K = 112,4579 to 22,42683 LnTP – 6,240747 LnPP, it has a 

meaning that if there is an increase in the education level of one per cent would 

lead to poverty decreased by 22,42683 and if there is an increase in the per capita 

income of the trillion rupiah will cause poverty decreased by 6,240747. R2 value 

of 0,869 indicates that 86,9% of poverty in West Java can be explained by the 

level of education and income per capita. 
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Lembar Motto dan Persembahan 

 

Semangat, tindakan, dan doa’mu lah yang akan membawamu kepada ‘KESUKSESAN” 

 

Sungguh bersam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika kamu telah 

selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas laindengan sungguh- sungguh dan hanya kepada 

Tuhan hendaknya kamu memohon dan mengharap. (QS. Al-Insyirah: 6-8) 

 

 

“ Jika kamu percaya bahwa kamu mampu meraih semua impianmu maka teruslah 

berusaha... 

Keberhasilan akan memberimu kebahagian yang tak ternilai.” 

 

 

 

Dengan mengucapkan syukur kepada 

ALLAH SWT, shalawat serta salam teruntuk 

kepada junjungan Rasulullah MUHAMMAD 

SAW. Kupersembahkan skripsi ini untuk 

kedua orang tua saya, serta orang-orang yang 

saya sayangi dan menyayangi saya. 

Doa restu, perhatian dan kasih sayang 

mereka adalah motivasi terbesar bagi peneliti 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 



 Kata Pengantar 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan 

Perkapita terhadap Kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2007-2011” ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu Pada Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penulisan Sripsi ini penulis 

mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun 

tidak langsung.  

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda 

tercinta Drs. H. A. Fathy Bunyamin dan Ibunda yang kusayangi Hj. Latifah yang 

telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun 

materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan 

keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada 

penulis. Ucapan terima ksih juga penulis sampaikan kepada: 
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memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penilisan ini. 
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telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penilisan ini. 
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jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang 
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