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ABSTRAK 

SULISTIAWAN RIZKI. Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2015-2017. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas fiskal dan 

pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan dari BPS 

provinsi dan laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan. Maka, didapatkan 34 provinsi yang memenuhi syarat 

dengan periode 3 tahun, yaitu dari tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini, metode 

yang dipakai adalah metode regresi data panel. 

Kemiskinan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, diproksikan dengan 

(KMN). Sedang variabel independen ini adalah kapasitas fiskal yang diproksikan 

dengan (KF), pengeluaran pemerintah yang diproksikan dengan (PP), pengaruh 

ketiga variabel tersebut diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan dari uji F 

menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan 

demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan 
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ABSTRACT 

SULISTIAWAN RIZKI. The Effect of Fiscal Capacity and Government Expenditure 

on Poverty in Indonesia in 2015-2017. Faculty of Economics, State University of 

Jakarta. 2019. 

This study aims to determine how the effect of fiscal capacity and government 

expenditure on poverty in Indonesia. This study uses secondary data obtained from 

annual reports from the provincial BPS and annual reports from the Directorate 

General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance. In taking a sample, it is done 

by purposive sampling. Then, there were 34 provinces that were eligible for a 

period of 3 years, namely from 2015-2017. So that the total data examined is 102 

data. 

Poverty as the dependent variable in this study, is proxied by (KMN). While this 

independent variable is fiscal capacity proxied by (KF), government expenditure 

proxied by (PP), the effect of these three variables is tested using multiple 

regression analysis. 

T test results show that fiscal capacity has a negative and significant effect on 

poverty in Indonesia. Government expenditure has a negative and significant effect 

on poverty in Indonesia. While the F test shows that the fiscal capacity and 

government expenditure simultaneously have positive and significant effect on 

poverty in Indonesia. Thus, the hypothesis in this study is proven. 

Keywords: Fiscal Capacity, Government Expenditures, Poverty 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

(Q.S Al-Insyirah 6-7) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk: 

 Ibu dan Bapakku, yang telah mendukungku, memberiku 
motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih 
sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku 
balas dengan apapun. 

 Untuk teman-teman seperjuangan, ini lah hasil 
bantuan kalian yang sudah susah payah selalu berada 
di belakangku. 

 Dan untuk Indonesia tercinta, semoga ini menjadi 
gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa.  
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peneliti mengenai sabar dan ikhlas dalam perjuangan; 
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BPM FE yang telah mengajarkan peneliti arti dari kebermanfaatan; 
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kebersamaan dan selalu memberikan semangat. 

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari 
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peneliti harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal penelitian 
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