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ABSTRAK 

 

IIS ARYANTIH. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pendidikan 
terhadap Kemiskinan di Indonesia.  Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-
variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan PDRB, jumlah 
lulusan perguruan tinggi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Khususnya 
jangka waktu 2008-1010 dengan metode ex post facto. Jenis data yang digunakan 
adalah time series dan cross section dengan datasekunder yang dipublikasikan 
oleh BPS. Pengolahan data menggunakan program SPSS 19.0.  

 Dari Uji F pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan 
terhadap kemiskinan di Indonesia,  Fhitung adalah sebesar 13.382 sedangkan Ftabel 
sebesar 3,15 maka F hitung>Ftabel. Artinya terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi 
dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan secara serempak. Kesimpulan yang 
sama terjadi pada uji Signifikansi dan nilai sig yang didapat adalah 0,000 dari 
hasil tersebut bahwa sig. lebih kecil dari α maka Ho ditolak artinya terdapat 
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di 
Indonesia. Nilai R2 yang didapat adalah 0,218. Artinya variable pertumbuhan 
ekonomi dan ingkat pendidikan dapat menerangkan variabilitas sebesar 21,8% 
dari variable tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable 
lain. Adapun persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ= 57.489 – 4,682LnX1 - 
2,719X2. Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu uji heterokedastisitas, uji 
multikolinearitas dan uji autokorelasi, maka data yang digunakan adalah bersifat 
BLUE, sehingga hasil perhitungan yang dicapai tidak bias. 
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ABSTRACT 

 

IIS ARYANTIH. Thesis. Jakarta. The Influence of Economic Growth and Level of 
Education to Poverty in Indonesia. Economics Education Studies Program, 
Concentration on Economic Education Cooperative, Economic and 
Administration Departemen, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
2012. 

The purpose of writing this thesis is intended to investigate the influence 
of economic growth and level of education towards poverty in Indonesia. This 
study was carried out by regarding to the development of PDRB, average lenghth 
of the school population aged 15 years and over, and percentage of poor people in 
Indonesia, particulary during the period of 2008-2010 with the method of ex post 
de facto. Type of data used is the time series and cross section with secondary 
data published by BPS and  data processing is used SPSS 19.0. 

From the F test, the effect of economic growth and level of education to 
poverty, F calculated is counted for about 13.382 while the F table is equal to 
3,15them Fcalculated > F table. It means that there is the effect of economi 
growth and level of education to poverty simultaniosly. The same conclution 
occurs is tests of significance and value sig. the point that can we get is about 
0,000 from the these result is means that the sig is smaller than α and then Ho is 
rejected, means that there are some influences of economic growth an level 
education to poverty in Indonesia. R2 value is obtained is equal to 0,218. It means 
that the variable economic growth and level of education can explained variability 
about 21,8% from poverty variable. Meanwhile, the rest is explained by other 
variables. And then the regression equation which is obtained is Ŷ= 57.489 – 
4,682LnX1-2,719X2. Based on the classic assumption test is heterokeastisitas 
test, multikolinearity test and autocorrelation test ts used then the data already is 
BLUE, so that the calculation results achieved are not biased 
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penulisan skripsi dengan judul “pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
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PERNYATAAN ORIGINALITAS 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan 

jelas dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 

serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 

Negeri Jakarta. 
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