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ABSTRAK 

 
 
EVI NOVIYANTI. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan 
dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Pembangunan Manusia di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2012”. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2014.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 
pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan melalui 
pembangunan manusia.  Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder, gabungan dari data tahunan dan 21 kabupaten kota periode 2009-
2012 yang    diperoleh dari DPJK dan BPS. Penelitian ini menggunakan analisi 
jalur. Dengan Metode penelitian ini menggunakan metode expose facto. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Dengan menggunakan model analisis regresi berganda, output menunjukkan 
bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan (X1) berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap kemiskinan (Y). Pengeluaran pemerintah pada sektor 
kesehatan  (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y). 
Pengaluaran pemerintah pada sektor pendidikan (X1) dan kesehatan (X2) 
berpengaruh positif dan signfikan terhadap  IPM (X3) dan IPM (X3) berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y). Dari hasil Uji F dengan 
memperhatikan nilai signifikansinya = 0.004 < 0.05 maka dapat dikatakan secara 
simultan pengeluaan pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta IPM 
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (R2) 
diperoleh sebesar 0,536 memiliki pengertian bahwa perubahan kemiskinan dapat 
dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan 
serta IPM sebesar 53,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak ada dalam model penelitian ini. 
 
Kata Kunci: kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan dan IPM 
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ABSTRACT 

 
 
EVI NOVIYANTI. “The Effect Of Government Expenditure On Education and 
Health Sectors To Poverty Through Human Development In East Nusa Tenggara 
Province In The Year of 2009-2012 ”. Cooperative Economic Education. 
Departement Of Economic and Administration. State University Of Jakarta. 2014.  
 
This study conducted to analyze the effect of government expenditure on 
education and health sector on poverty through human development . The data 
that used in this research is secondary data , a combination of annual data and the 
21 districts of the city from 2009-2012 were obtained DPJK and BPS . This study 
uses the path analysis . With this study method using facto expose . The data 
analysis technique used in this study is multiple regression analysis . By using 
multiple regression analysis model , the output shows that government 
expenditure on education (X1) is a significant negative effect on poverty (Y) . 
Government expenditure on the health sector (X2) significant negative effect on 
poverty (Y) . Government expenditure on the education (X1) and health (X2) 
sectors were significant positive effect on the HDI (X3) and HDI (X3) and a 
significant negative effect on poverty (Y) . From the results of the F test with 
regard significance value = 0.004 <0.05 , it can be said simultaneously 
government expenditure on education and health sectors as well as HDI negative 
effect on poverty . The coefficient of determination ( R2) of 0.536 obtained has the 
notion that poverty can be explained by changes in government expenditure on 
education and health sectors as well as HDI 53.6 % while the rest is explained by 
other factors that do not exist in this research model . 
 
Keyword : poverty, government expenditure on education sector, government 
expenditure on health sector and HDI 
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PERNYATAAN ORSINILITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumka dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, serta sanksi lainnya 
sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 

 

 

 

Jakarta, Desember 2014   

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 Evi Noviyanti   
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what 

happens.  

Never be afraid to try something new. Read, understand and just do it ! 

And remember “Theres Allah”... 

         

 

 

“Semua  ini  aku  lakukan  hanya  untuk  mu  Mama,  yang  tak  henti‐hentinya  memberiku 

kesempatan  untuk  bisa  sampai  pada  titik  ini.  Untuk  mu  Papa,    ku  ingin  kau  tersenyum 

melihatku dari sana” 

                           

 

“ Dan untuk kalian yang ku sayangi dan ku ucapkan terima kasih : kakak‐kakakku, Ouresthe 

Ewang C, 8 sahabat ku, Citra, Resti, Sulast dan semua teman‐teman Ekop 2010” 
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tiada henti. Kalian merupakan alasan terbesar untukku dalam 

menyelesaikan studi ini. 

 



ix 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

         

 

 

Jakarta, Desember 2014  

         

 

               

Evi Noviyanti  


	2. COVER in English
	3. ABSTRAK
	4. ABSTRACTdoc
	5. lembar pengesahan
	6. PERNYATAAN ORSINILITAS
	7. LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	8. KATA PENGANTAR

