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ABSTRACT 

ANALYSIS OF SPATIAL LINKAGES OF INCLUSIVE ECONOMIC 

DEVELOPMENT ON THE ISLAND OF JAVA 

By 

Della Kurnia Sari 

 

This study aims to analyze the spatial relationship of inclusive economic development 

between provinces in Java and how the open unemployment rate, inflation and 

average length of schooling affect the inclusive economic development index. The 

analysis was carried out using spatial concepts or not by using the value of the 

inclusive economic development index as the dependent variable and the open 

unemployment rate, inflation and average length of schooling as independent 

variables. The analytical methods and tools used in this study include Moran index 

analysis to see the spatial relationship of inclusive economic development between 

provinces, and panel data regression analysis to see the effect of the open 

unemployment rate, inflation and average length of schooling on the inclusive 

economic development index. . Based on the results of the study, it shows that there is 

no spatial linkage of inclusive economic development between provinces in Java. The 

open unemployment rate, inflation and the average length of schooling have a 

significant effect on the inclusive economic development index. 

 

Keyword : Economic growth, inclusive economy, spatial regression 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS KETERKAITAN SPASIAL PEMBANGUNAN EKONOMI 

INKLUSIF PULAU JAWA 

 

Oleh 

Della Kurnia Sari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan spasial pembangunan 

ekonomi inklusif antar provinsi di Pulau Jawa dan bagaimana tingkat pengangguran 

terbuka, inflasi dan rata-rata lama sekolah mempengaruhi indeks pembangunan 

ekonomi inklusif. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep spasial maupun 

tidak dengan menggunakan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif sebagai 

variabel terikat dan tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan rata-rata lama sekolah 

sebagai variabel bebas. Metode dan alat analisis yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain yaitu analisis indeks moran untuk melihat hubungan pembangunan 

ekonomi inklusif antar provinsi secara spasial, dan analisis regresi data panel untuk 

melihat pengaruh tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan rata-rata lama sekolah 

pada indeks pembangunan ekonomi inklusif. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa tidak ada keterkaitan spasial pembangunan ekonomi inklusif 

antar provinsi di Pulau Jawa. Tingkat pengangguran terbuka , inflasi dan rata-rata 

lama sekolah berpengaruh signifikan pada indeks pembangunan ekonomi inklusif. 

 

Kata Kunci : Ekonomi inklusif, pertumbuhan ekonomi, regresi spasial 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ialah suatu proses menuju perubahan yang diupayakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan yaitu ditunjukan dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tercermin dari peningkatan nilai pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh  

dari laju pertumbuhan PDRB (BAPPEDA DI Yogyakarta & Badan Pusat Statistik DI 

Yogyakarta, 2016). 

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia 

adalah memajukan kepentingan umum berdasarkan keadilan sosial. Kesejahteraan 

umum ngengandung makna kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan 

kesejahteraan bagi manusia seutuhnya. Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan ini tergantung pada sisi mana yang akan diukur keberhasilan 

pembangunannya. UUD 1945 juga menjamin hak setiap warga negara atas 

kemerdekaan, kesempatan yang sama dan perlindungan dari segala bentuk 

diskriminasi (Renie, 2020). 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah selalu berupaya 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya untuk mencapai kondisi yang 

lebih baik dari pada masa lalu dan masa sekarang. Dengan menggunakan sumber 



2 
 

daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing dan peningkatan 

pembangunan manusia. Melalui serangkaian strategi pembangunan, pemerintah telah 

merumuskan dan melaksanakan rencana dalam bentuk kegiatan pembangunan 

nasional di berbagai sektor untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara. 

Arah kebijakan pembangunan nasional lebih banyak difokuskan pada pencapaian 

target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi perekonomian Indonesia dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi kebijakan pembangunan nasional 

berasumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi secara otomatis mengarah pada 

pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai dengan teori trickle-down effect (BAPPEDA 

DI Yogyakarta & Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2016). 

Teori tersebut menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh kelompok 

masyarakat menengah atas dengan sendirinya akan memberi dampak positif kepada 

masyarakat menengah ke bawah dengan penciptaan lapangan kerja dan berbagai 

peluang ekonomi lainnya. Namun pada kenyataannya, aliran kekayaan dari 

masyarakat menengah atas yang diharapkan dapat mengalir ke masyarakat menengah 

bawah tidak terjadi secara optimal, karena lebih terkonsentrasi pada masyarakat 

golongan kaya. Kesenjangan antar kelompok semakin tinggi. Orang miskin dengan 

akses terbatas terhadap modal dan teknologi semakin tertinggal. Meskipin kinerja 

ekonomi Indonesia terlihat baik, namun kesejahteraan tidak merata di semua kelas 

sosial. 

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang 

menciptakan akses, kesempatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan meningkatkan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan 

dapat dikatakan inklusif apabila pembangunan tersebut mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar masyarakat (Shaleh, 2021). 
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Indeks pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar utama yaitu: pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 

dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar pertama membahas tentang pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi,  pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi 

merupakan landasan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, sehingga akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi 

ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, 

maka pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. 

Kesempatan kerja yang luas secara langsung dapat meningkatkan tingkat 

produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Indikator 

pembangun pilar pertama yaitu: Pertumbuhan PDRB riil per kapita, Share 

manufaktur terhadap PDRB, Rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, 

Tingkat kesempatan kerja, Persentase penduduk bekerja penuh, Persentase tenaga 

kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, Persentase rumah tangga yang 

menggunakan listrik/PLN, Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, 

Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang (Renie, 2020). 

Pilar kedua membahas tentang pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 

karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus memastikan pemerataan ekonomi 

ke seluruh lapisan masyarakat, maka ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, 

maupun wilayah harus dihapuskan. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan syarat 

untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang 

disertai angka kemiskinan yang tinggi akan membuat pertumbuhan itu sendiri tidak 

berkelanjutan. Indikator pembangun pilar kedua yaitu: Rasio pendapatan gini, 

Sumbangan pendapatan perempuan, Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa 

dan kota, Persentase penduduk miskin, Rata-rata konsumsi protein per kapita perhari. 

Serta pilar ketiga yang membahas perluasan akses dan kesempatan, seluruh 

masyarakat harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama terhadap 

pemanfaatan infrastruktur dasar dan keuangan inklusif dan memberikan kesempatan 
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pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan adil. Akses yang lebih luas 

terhadap infrastruktur menunjukkan pembangunan yang lebih merata dan 

memudahkan kelompok penduduk yang relatif terbelakang untuk mengikuti 

pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur 

dasar yang baik. Indikator pembangun pilar ketiga yaitu: Angka harapan lama 

sekolah, Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, Persentasi 

penduduk yang memiliki jainan kesehatan, Persentase rumah tangga dengan sumber 

air minum layak, Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri, 

Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif, Rasio kredit 

perbankan UMKM. 

Sumber : Bappenas, November 2020. 

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia 2015-2019 

Data diatas diperoleh dari rata-rata penjumlahan ketiga pilar indeks pembangunan 

ekonomi inklusif (pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan 

dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan). Dapat dilihat 

dari data tersebut, indeks pembangunan ekonomi inklusif Indonesia setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, yang berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. 

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hanya sebagai sarana dalam 

5,41%

5,64%

5,75% 5,75%

5,89%

2015 2016 2017 2018 2019
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mencapai kesejahteraan. Karena dengan pertumbuhan saja belum cukup untuk 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi 

biasanya hanya mementingkan pertumbuhan nilai produk domestik bruto (PDB) 

suatu negara tetapi kurang memperhatikan penyerapan tenaga kerja, pengurangan 

kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional (Renie, 

2020). 

Indonesia dinilai cukup sukses dalam menciptakan stabilitas ekonomi sejak dilanda 

krisis keuangan dan ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Namun, 

disamping keberhasilannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi, Indonesia juga 

dipandang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. 

Berkualitas yang dimaksud yaitu dalam hal mengurangi angka kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Indonesia masih menghadapi 

banyak tantangan untuk lebih meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonominya di 

masa depan (Negara, 2013). 

Masalah kemiskinan antar individu dan antar wilayah serta ketimpangan sosial 

ekonomi masih terasa di Indonesia dan beberapa negara lain. Kemiskinan dan 

ketimpangan muncul dari perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi suatu 

daerah. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan faktor produksi yang 

baik umumnya memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan 

sumber daya alam yang kurang baik (Harianto, 2017). 

Pemerintah menginginkan agar masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi 

segera terselesaikan agar tidak merembet ke masalah sosial dan stabilitas nasional.  

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Pemerintah telah berupaya agar perekonomian Indonesia tumbuh tidak hanya tumbuh 

dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif 
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diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan inklusif yang dapat menciptakan 

lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Karena pembangunan 

inklusif merupakan pembangunan yang berkualitas yang memperhitungkan 

pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job), mengurangi 

kemiskinan (pro-poor) dan memperhatikan lingkungan (pro-environment) (Harianto, 

2017). 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar, yaitu 

Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku 

dan Papua. Berikut merupakan Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif setiap 

Pulau di Indonesia tahun 2019. 

Sumber : Bappenas 2020, data diolah. 

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia Setiap Pulau tahun 

2019 

Dari grafik diatas dapat dilihat data indeks pembangunan ekonomi Inklusif setiap 

Pulau di Indonesia yaitu dengan rata-rata sebesar 5.77%.  Pulau Jawa merupakan 

5,95%
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Pulau dengan nilai tertinggi dibanding dengan pulau lainnya yaitu sebesar  6.25%. 

Terbesar kedua yaitu Pulau Kalimantan sebesar 6.01%. Dan Pulau Maluku dan Papua 

merupakan pulau dengan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif terendah yaitu 

sebesar 4.81% dan berada dibawah rata-rata nasional.  

 

Sumber: data diolah 

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Setiap Pulau tahun 2019 

Berdasarkan grafik diatas tingkat pengangguran terbuka Pulau Jawa tahun 2019 

merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pulau lainnya. Nilai tingkat 

pengangguran terbuka di Pulau Jawa sebesar 5.68% dan nilai tersebut berada diatas 

rata-rata yaitu sebesar 4.52%. Pulau dengan tingkat pengangguran terbuka terendah 

yaitu Pulau Bali dengan nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 2.6%. 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tinggi tetapi tidak diimbangi 

dengan tingginya penyerapan tenaga kerja maka hal tersebut menyebabkan tingkat 

pengangguran terbuka yang tinggi. Pulau Jawa dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif 

4,9%

5,68%
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4,6%

4%

5,39%

4,52%

Sumatera Jawa Bali dan Nusa
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terbesar di Indonesia yaitu sebesar 6.25%, tetapi tingkat pengangguran terbuka di 

Pulau Jawa juga merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak 

sejalan dengan makna dari pembangunan inklusif yaitu pembangunan yang 

berkualitas dengan memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menurut Provinsi di Pulau 

Jawa tahun 2015-2019 

Provinsi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (persen) Rata-

Rata 2015 2016 2017 2018 2019 

Dki Jakarta 7 7,26 7,36 7,65 7,82 7,41 

Jawa Barat 5,65 5,85 5,93 6,01 6,08 5,90 

Jawa Tengah 5,89 6,08 6,27 6,25 6,44 6,18 

Di Yogyakarta 6,15 6,32 6,44 6,49 6,61 6,40 

Jawa Timur 5,67 5,94 6,06 6,12 6,28 6,01 

Banten 5,34 5,58 5,6 5,56 5,87 5,59 

Sumber: Bappenas, November 2020. 

Dari data diatas dapat dilihat indeks pembangunan ekonomi Inklusif Pulau Jawa 

setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indeks pembangunan 

ekonomi inklusif paling tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 7.00% 

pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga 7,82% ditahun 2019. Besarnya 

persentase pembangunan ekonomi inklusif di DKI Jakarta karena ia merupakan 

Ibukota Negara Indonesia sehingga sarana yang ada di ibukota sangat memadai dan 

akses terhadap sarana tersebut membuat DKI Jakarta lebih unggul dari wilayah 

disekitarnya. Provinsi yang paling rendah berada di Provinsi Banten yaitu sebesar 

5,87% ditahun 2019. Data indeks pembangunan ekonomi inklusif Pulau Jawa 

merupakan data yang akan digunakan untuk melihat apakah ada unsur spasial 

terhadap pembangunan ekonomi inklusif antar provinsi di Pulau Jawa. 

Capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif setiap provinsi memiliki perbedaan 

yang cukup signifikan. Kemajuan beberapa provinsi disebabkan antara lain karena 

faktor sumber daya alam yang dimiliki masing-masing provinsi berbeda. 
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Ketersediaan infrastruktur, tingkat pendidikan penduduk, dan kebijakan pemerintah 

daerah yang berbeda juga menjadi salah satu faktornya. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Ji Long & Pasaribu, 2020) terdapat keterkaitan spasial pada 

pertumbuhan inklusif. Sehingga diduga pada penelitian ini juga terdapat keterkaitan 

spasial pada pembangunan ekonomi inklusif antar provinsi di Pulau Jawa. 

 

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa tahun 2015-2019 

Provinsi 
Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa (persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 

DKI Jakarta 7,23 6,12 7,14 6,65 6,54 

Jawa Barat 8,72 8,89 8,22 8,23 8,04 

Jawa Tengah 4,99 4,63 4,57 4,47 4,44 

DI Yogyakarta 4,07 2,72 3,02 3,37 3,18 

Jawa Timur 4,47 4,21 4,00 3,91 3,82 

Banten 9,55 8,92 9,28 8,47 8,11 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa 

dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 tingkat pengangguran 

terbuka provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 1,02% nilai tersebut 

paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peningkatan tersebut terjadi 

karena jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 

2016 (BPS, 2015). Jika dilihat dari data diatas, data tingkat pengangguran terbuka 

yang tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, ketiga provinsi 

tersebut merupakan provinsi yang bertetanggaan. Serta tingkat pengangguran terbuka 

yang rendah berada di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, ketiga 

provinsi tersebut juga merupakan provinsi yang bertetanggaan. Sehingga diduga 

tingkat pengangguran terbuka suatu provinsi mempengaruhi provinsi di sekitarnya. 

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan industri yang memiliki jumlah tenaga 

kerja yang besar dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja yang 
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masih kurang karena tingkat pengangguran di Pulau Jawa masih cukup tinggi. 

Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja tidak 

diimbangi dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja yang ada. Sehingga hal 

tersebut menyebabkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (Amrullah et al., 

2019). 

 

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi di Pulau Jawa tahun 2015-2019 

Provinsi Inflasi (persen)  

2015 2016 2017 2018 2019 

DKI Jakarta 3,30 2,37 3,72 3,27 3,23 

Jawa Barat 2,73 2,75 3,63 3,54 3,21 

Jawa Tengah 2,73 2,36 3,71 2,28 2,81 

DI Yogyakarta 3,09 2,29 4,20 2,66 2,77 

Jawa Timur 3,08 2,74 4,04 2,86 2,12 

Banten 4,29 2,94 3,98 3,42 3,30 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat tingkat inflasi di Pulau Jawa dari tahun 2015-

2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 setiap provinsi mengalami peningkatan nilai 

inflasi. Nilai inflasi Provinsi DI Yogyakarta tahun 2016 sebesar 2,29% dan 

mengalami peningkatan sebesar 1,91% pada tahun 2017 yaitu menjadi 4,20%, nilai 

tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut terjadi 

karena naiknya nilai indek harga konsumen menurut kelompok pengeluaran. 

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan perekonomian yang 

berakibat pada naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan 

dapat berakibat pada naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena saat harga 

barang dan jasa naik tetapi pendapatan masyarakat tetap atau tidak berubah. Sehingga 

masyarakat yang awalnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dah hal tersebut dapat menimbulkan 

kemiskinan (Ningsih & Andiny, 2018).  
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Tabel 1.4 Tingkat Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Jawa tahun 2015-2019 

Provinsi Rata-rata lama sekolah (tahun) 

2015 2016 2017 2018 2019 

DKI Jakarta 10,7 10,88 11,02 11,05 11,6 

Jawa Barat 7,86 7,95 8,14 8,15 8,37 

Jawa Tengah 7,03 7,15 7,27 7,35 7,53 

DI Yogyakarta 9,00 9,12 9,19 9,32 9,38 

Jawa Timur 7,14 7,23 7,34 7,39 7,59 

Banten 8,27 8,37 8,53 8,62 8,74 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat tingkat rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah paling tinggi berada 

di provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai 10.7 tahun pada tahun 2015 dan terus 

meningkat hingga 11.6 tahun pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2019 rata-rata 

penduduk DKI Jakarta telah menamatkan pendidikan selama 11.6 tahun atau hampir 

menamatkan kelas 12 SMA. Sedangkan provinsi dengan rata-rata lama sekolah paling 

rendah berada di Provinsi Jawa Tengah dimana pada tahun 2019 rata-rata penduduk 

Jawa Tengah menamatkan pendidikan 7.3 tahun atau menamatkan pendidikan sampai 

kelas 7 SMP. Hal ini berarti menunjukan kualitas pendidikan di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pendidikan berperan penting bagi pembangunan negara, 

karena dengan meningkatnya pendidikan seseorang maka pengetahuan dan 

keterapilan yang dimiliki juga semakin meningkat. Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Namun pada kenyataannya tingkat pendidikan juga tidak selalu berdampak positif 

pada pembangunan. Dimana semakin banyak masyarakat yang menyelesaikan 

pendidikannya sampai jenjang SMA maupun perguruan tinggi tetapi belum atau tidak 

bekerja maka dapat berpengaruh kepada peningkatan jumlah pengangguran terbuka, 

dimana jumlah angkatan kerja meningkat tetapi jumlah lapangan kerjanya sedikit. 

Tetapi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan sampai jenjang SMA atau 

perguruan tinggi dapat dikatakan lebih unggul dibanding dengan masyarakat yang 

tidak menyelesaikan pendidikan sampai SMA, dan kemungkinan mereka untuk 
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mendapatkan pekerjaan lebih besar dibanding dengan masyarakat yang 

pendidikannya rendah. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga 

memiliki pengetahuan dan keterapilan lebih sehingga apabila mereka tidak bekerja di 

suatu perusahaan maka mereka dapat berwirausaha dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. 

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki beberapa provinsi di dalamnya. Sumber 

daya yang berbeda pada setiap wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

di suatu wilayah. Faktor spasial juga dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan indeks pembangunan ekonomi inklusif antar wilayah 

satu dengan wilayah lainnya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya angka partisipasi sekolah (pendidikan) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur 

Indonesia. Pendidikan dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam 

jangka panjang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan 

keterampilannya akan meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan 

produktivitas seseorang. Pendidikan merupakan peranan penting suatu negara dalam 

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Ihsan & Azwar, 2018). 

Sedangkan menurut (Ji Long & Pasaribu, 2020), inflasi dan pengeluaran pemerintah 

fungsi pendidikan berpengaruh negatif dalam menurunkan pertumbuhan inklusif. 

Terdapat keterkaitan spasial terhadap pertumbuhan inklusif. Persamaan model spasial 

tingkat pertumbuhan inklusif yang terbentuk adalah berbeda untuk setiap Provinsi. 

Perbedaan ini terjadi karena besaran pengaruh provinsi tetangganya yang berbeda-

beda. Secara umum, daerah yang memiliki pertumbuhan inklusif tinggi cenderung 

dikelilingi oleh daerah yang juga memiliki tingkat pertumbuhan inklusif tinggi, 

begitu pula sebaiknya. 

Efek spasial berasal dari ketergantungan spasial, ketergantungan lintas bagian, atau 

dari heterogenitas spasial. Struktur ketergantungan dapat dikaitkan dengan lokasi dan 
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jarak, baik dalam ruang geografis maupun dalam ruang jaringan sosial atau ekonomi 

yang lebih umum. Awalnya, sebagian besar pekerjaan dalam ekonometrik spasial 

terinspirasi oleh pertanyaan penelitian yang timbul dalam ilmu pengetahuan regional 

dan geography ekonomi. Metode ekonometrika spasial dapat digunakan untuk 

mendapatkan spesifikasi model, mengestimasi, dan menguji hipoteses (Anselin et al., 

2008). 

Melalui analisis  keterkaitan spasial pembangunan ekonomi inklusif antar provinsi di 

Pulau Jawa ini, diharapkan pembangunan ekonomi inklusif tersebut tidak hanya dapat 

dikembangkan di masing-masing provinsi saja. Tetapi juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap provinsi disekitarnya. Sehingga tujuan dari pembangunan 

ekonomi yang inklusif dapat dilakukan lebih merata dan seluruh masyarakat dapat 

merasakan hasil dari pembangunan ekonomi inklusif tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif 

diantaranya yaitu tingkat pengangguran. Pengangguran berpengaruh pada tingkat 

kemiskinan. Terdapat hubungan erat antara tingginya jumlah pengangguran dan 

jumlah penduduk miskin. Apabila seseorang menganggur maka mereka tidak dapat 

memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pengangguran di 

suatu negara sangat tinggi maka dapat menimbulkan efek buruk bagi kesejahteraan 

masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat 

pengangguran juga dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

(Ihsan & Azwar, 2018). Tingkat inflasi juga mempengaruhi nilai indekspembangunan 

ekonomi inklusif, semakin tinggi tinggakt inflasi maka masyarakat yang memiliki 

pendapatan rendah dan masuk dalam kelompok miskin akan sulit mendapatkan akses 

dari hasil-hasil pertumbuhan, sehingga tingkat inflasi dapat mempengaruhi nilai 

indeks pembangunan ekonomi inklusif. 

Faktor lainnya yaitu rata-rata lama sekolah. Tingkat rata-rata lama sekolah juga dapat 

mempengaruhi nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilannya akan meningkat 
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sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Pendidikan 

merupakan peranan penting suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan 

untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan 

modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui 

pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi 

publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa 

keberadan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan 

pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma’ruf & Wihastuti, 2008a). 

Penelitian ini membahas analisis spasial pembangunan ekonomi inklusif dan mencari 

tahu sejauh mana perbedaan spasial di Pulau Jawa, dengan melakukan perbandingan 

indeks pembangunan ekonomi inklusif tingkat provinsi, dan melihat pengaruh faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yang akan dikaji sebagai 

berikut: 

1. Apakah terjadi keterkaitan spasial  terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif 

antar Provinsi di Pulau Jawa?  

2. Seberapa besarkah pengaruh tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan rata-rata 

lama sekolah mempengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bagaimana keterkaitan spasial dari tingkat Pembangunan Ekonomi 

Inklusif antar Provinsi di Pulau Jawa. 
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2. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan 

rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu:  

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah 

didapat selama proses perkuliahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah dalam membuat 

kebijakan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dan 

menjadi bahan informasi dan referensi pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen 

Menurut (Jhingan, 1997) teori pertumbuhan endogen adalah teori baru yang 

menjelaskan tingkat pertumbuhan jangka panjang suatu perekonomian berdasarkan 

faktor-faktor endogen dibandingkan dengan faktor-faktor eksogen dari teori 

pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan baru tidak hanya mengkritik teori 

pertumbuhan neoklasik, melainkan memperluas teori pertumbuhan neoklasik dengan 

memperkenalkan kemajuan teknis endogen dalam model pertumbuhan. Model 

pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Arrow, Romer dan Lucas. Model 

pertumbuhan endogen menekankan kemajuan teknis yang dihasilkan dari tingkat 

investasi, ukuran stok modal, dan stok modal manusia. 

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan 

modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui 

pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi 

publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa 

keberadan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan 

pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma’ruf & Wihastuti, 2008b).  
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2.1.2 The Philips Curve (Kurva Philips) 

Kurva Philips memperlihatkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat 

pengangguran. Secara umum, semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin 

rendah tingkat inflasi dan sebaliknya. Kurva Philips menggambarkan tradeoff antara 

inflasi dan pengangguran. Untuk menurunkan tingkat inflasi maka kita harus 

menerima tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan untuk menurunkan tingkat 

pengangguran maka kita harus menerima tingkat inflasi yang tinggi (Case & Fair, 

2007). 

Tujuan utama dari pembuatan kebijakan ekonomi adalah untuk menurunkan inflasi 

dan pengangguran. Namun hal tersebut sering menjadi permasalahan. Penerapan 

kebijakan moneter dan fiskal menyebabkan perekonomian mengikuti kurva 

penawaran agregat jangka pendek dengan tingkat harga yang lebih tinggi dan 

kemudian pengangguran yang lebih rendah, karena perusahaan membutuhkan lebih 

banyak pekerja ketika mereka menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan 

sebaliknya. Tradeoff antara inflasi dan pengangguran digambarkan sebagai kurva 

Phillips. Penemuan empiris oleh Phillips menunjukkan hubungan terbalik antara 

tingkat upah dan pengangguran. Penemuan ini diperkuat oleh fakta bahwa pergerakan 

dalam upah dapat dijelaskan oleh tingkat dan perubahan pengangguran. Salah satu 

argumen yang mendukung kurva Phillips adalah ekstensi yang menetapkan hubungan 

antara harga dan pengangguran. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa upah dan 

harga bergerak dalam arah yang sama. Kekuatan kurva Phillips adalah hubungan 

antara inflasi dan pengangguran (Simanungkalit, 2020).  

2.1.3 Hukum Okun 

Okun berusaha menghubungkan tingkat pengangguran dengan output riil yang 

kemudian dikenal sebagai Hukum Okun. Menurut Okun, pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran sangat erat hubungannya. Ini karena penduduk yang bekerja 

berkontribusi pada produksi barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak. Okun 

menemukan bukti adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi, 
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kesenjangan antara output riil dan potensial, dan pengangguran. Semakin tinggi 

tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukanto, 

2015). 

2.1.4 Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah kelompok penduduk 

yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mendirikan usaha baru, atau 

penduduk yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran 

(unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak hanya negara berkembang 

saja, tetapi juga oleh negara maju. Pengangguran secara umum didefinisikan sebagai 

seseorang dalam kategori angkatan kerja yang menganggur dan aktif mencari 

pekerjaan. . Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan dapat 

digolongkan sebagai pengangguran (Septiatin et al., 2020). 

2.1.5 Inflasi 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali 

jika kenaikan tersebut meluas atau dapat menyebabkan kenaikan harga pada barang 

lainnya. Inflasi yang berlanjut terjadi ketika tingkat harga konsumsi terus naik selama 

periode waktu yang cukup lama. Inflasi timbul karna adanya tekanan dari sisi supply 

(inflasi cost-push) dan dari sisi permintaan (inflasi demand-pull) (Case & Fair, 2007). 

Inflasi ialah salah satu indikator ekonomi yang penting. Laju pertumbuhan inflasi 

selalu diusahakan agar nilainya tetap rendah dan stabil agar tidak menimbulkan efek 

destabilisasi terhadap perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif 

pada perekonomian. Jika perekonomian suatu negara mengalami penurunan maka 

bank sentral dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan menurunkan 

tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil adalah cerminan dari ketidak 

stabilan ekonomi yang dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan meningkatnya 
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angka kemiskinan di Indonesia. Karena meningkatnya inflasi, menyebabkan 

masyarakat yang semula mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sulit 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring dengan melonjaknya harga barang dan 

jasa  (Salim et al., 2021).  

2.1.6 Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin tinggi pula kualitas seseorang baik dalam berpikir maupun berperilaku. 

Orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan 

mendapatkan gaji yang lebih baik daripada orang yang berpendidikan rendah. Rata-

rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan seseorang yang 

berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah 

dijalani (Mahrany, 2012).  

 

2.2 Hubungan antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 

Salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi inklusif yaitu tingkat 

pengangguran. Apabila pembangunan ekonomi yang dibarengi dengan 

penurunan tingkat pengangguran, maka pembangunan tersebut dapat 

dikatakan inklusif. Yang berarti pembangunan ekonomi tersebut mampu 

memperluas akses terhadap pemerataan pembangunan. Pengangguran itu 

sendiri adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang 

mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari dala seminggu, atau seseorang 

yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran 

dapat disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Hartati, 2020). 
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2.2.2 Hubungan Inflasi dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus menerus. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang 

penting. Laju pertumbuhan inflasi selalu diusahakan agar nilainya tetap 

rendah dan stabil agar tidak menimbulkan efek destabilisasi terhadap 

perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif pada 

perekonomian. Inflasi yang rendah dan stabil dapat mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinabungan yang pada akhirnya memberikan manfaat 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika nilai inflasi tinggi dan 

tidak stabil maka hal tersebut juga dapat membuat perekonomian menjadi 

tidak stabil dan dapat menyebabkan kemiskinan (Salim et al., 2021). 

 

2.2.3 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dengan Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif 

Rata-rata Lama Sekolah memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. 

Pendidikan dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. 

Pembangunan ekonomi tidak hanya membutuhkan modal fisik tetapi juga 

modal manusia. Semakin banyak orang berhasil menyelesaikan pendidikan 

sekolah menengah dan universitas, ini menunjukkan peningkatan kualitas 

penduduk. (Asih, 2015). 

 

2.3 Analisis Data Panel 

Data panel merupakan kombinasi dari data cross-section dan data time-series, dengan 

unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis regresi data 

panel adalah analisis regresi berdasarkan data panel untuk mengamati hubungan 

antara variabel terikat (dependent variable) dengan satu atau lebih variabel bebas 

(independen variabel). 
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2.4 Analisis Data Spasial 

Data spasial adalah data yang berisi informasi tentang letak atau geografi suatu 

wilayah. Analisis spasial umumnya membutuhkan data berbasis lokasi dan spesifik 

lokasi. Analisis spasial terdiri dari tiga kelompok: visualisasi, eksplorasi, dan 

pemodelan. Visualisasi membantu menginformasikan hasil analisis spasial. 

Eksplorasi adalah pengolahan data spasial dengan menggunakan teknik statistik. 

Pemodelan menunjukkan konsep hubungan sebab akibat dengan memprediksi 

keberadaan pola spasial menggunakan metode dari sumber data spasial dan 

nonspasial. Lokasi pada data spasial harus diukur agar dapat mengetahui adanya efek 

spasial yang terjadi (Wuryandari et al., 2014). 

 

2.5 Matrik Pembobot Spasial 

Hal yang sangat penting dalam analisis spasial adalah adanya pembobot atau sering 

disebut sebagai matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial digunakan untuk 

menentukan bobot antar lokasi yang diamati berdasarkan hubungan ketetanggaan 

antar lokasi (Wuryandari et al., 2014).  

Unsur ketetanggaan dapat didefinisikan dalam beberapa cara, yaitu: 

a. Rook contiguity  

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sisi-sisi yang saling 

bersinggungan dan sudut tidak diperhitungkan. Ilustrasi rook contiguity dilihat 

pada gambar dibawah, dimana unit B1, B2, B3, dan B4 merupakan tetangga dari 

unit A. 

 

     

  Unit B2   

 Unit B1 Unit A Unit B3  

  Unit B4   

     

Gambar 2.1 Rook contiguity 
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b. Bishop contiguity 

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sudut-sudut yang saling 

bersinggungan dan sisi tidak diperhitungkan. Ilustrasi untuk bishop contiguity 

dapat dilihat pada gambar dibawah, dimana unit C1, C2, C3, dan C4 merupakan 

tetangga dari unit A. 

 

     

 Unit C1  Unit C2  

  Unit A   

 Unit C4  Unit C3  

     

Gambar 2.2 Bishop contiguity  

c. Queen contiguity 

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sisi-sisi yang saling 

bersinggungan dan sudut juga diperhitungkan. Ilustrasi untuk queen contiguity 

dapat dilihat pada gambar dibawah, dimana unit B1, B2, B3, dan B4 serta C1, 

C2, C3, dan C4 merupakan tetangga dari unit A. 

 

     

 Unit C1 Unit B2 Unit C2  

 Unit B1 Unit A Unit B3  

 Unit C4 Unit B4 Unit C3  

     

Gambar 2.3 Queen contiguity 

 

2.6 Indeks Moran 

Indeks Moran merupakan metode yang banyak digunakan untuk menghitung 

autokorelasi spasial secara global. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi 
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permulaan dari keacakan spasial. Keacakan spasial ini dapat mengindikasikan adanya 

pola-pola yang mengelompok atau membentuk tren terhadap ruang. Perhitungan 

indeks moran dapat dilakukan sebagai berikut (Yuriantari et al., 2017): 

 

 

𝐼 =  
𝑛 ∑ ∑  𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 – �̅�) (𝑥𝑗 – �̅�)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 – �̅� )
𝑛
𝑖=1

 

 

Keterangan: 

n : banyaknya daerah pengamatan 

xj : nilai pada lokasi ke-i 

xi : nilai pada lokasi ke-j 

�̅�  : rata-rata observasi 

Wij  : penimbang keterkaitan antara wilayah i dan j. 

 

Dalam melakukan pengujian terhadap output Indeks Moran I yang dihasilkan, dapat 

digunakan hipotesis sebagai berikut :  

H0 = Tidak ada Autokorelasi Spasial  

Ha = Terdapat Autokorelasi Spasial  

Tolak H0 pada taraf signifikasi α jika Z(I)  Z1-α  yang berarti (terdapat autokorelasi 

spasial positif).  

 

2.7 Tinjauan Empiris 

Penelitian Sebelumnya 

 

Peneliti Judul Variabel Metode Hasil 

Shaleh, M 

Mujahid (2021) 

Pembangunan 

Ekonomi Inklusif 

Nasional, 

Dependent : 

Indeks 

Pembangunan 

Poverty-

Equivalent 

Growth 

Indeks 

pembangunan 

ekonomi 
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Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

Se-Sulawesi 

Selatan 

Ekonomi 

Inklusif 

Independent : 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi, PDRB 

Perkapira, TPT, 

Tingkat 

Kemiskinan, 

Gini Ratio, IPM. 

Rate 

(PEGR). 

inklusif 

menunjukan 

pertumbuhan 

inklusif 

Sulawesi 

Selatan sudah 

termasuk 

kedalam 

kategori 

memuaskan 

dengan 

capaian indeks 

6,00 namun 

masih pada 

level 

menengah 

dengan 

menempati 

posisi ke 15 

dari 34 

Provinsi Se-

Indonesia. 

Amalina, Dyah 

Hapsari. 

Hutagaol, 

M.Parulian. 

Asmara, Alla 

(2013) 

Pertumbuhan 

Ekonomi Inklusif  

Di Kawasan 

Indonesia Bagian 

Barat Dan 

Indonesia Bagian 

Timur 

Dependent : 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Inklusif 

Independent : 

Pendapatan 

Perkapita, 

Poverty-

Equivalent 

Growth 

Rate 

(PEGR). 

Pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia pada 

tahun 2008-

2012 belum 

inklusif dalam 

menurunkan 
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Jumlah 

Penduduk 

Miskin, 

Koefisien Gini, 

Jumlah Orang 

yang Bekerja, 

Angkatan Kerja 

dan Pendapatan 

Domestik Bruto 

Atas Dasar 

Harga Konstan 

(PDRB ADHK). 

kemiskinan, 

menurunkan 

ketimpangan, 

dan 

meningkatkan 

penyerapan 

tenaga kerja. 

Fenomena 

pertumbuhan 

inklusif lebih 

banyak terjadi 

di wilayah 

Indonesia 

Bagian Barat 

(IBB) 

Ji Long, Tju. 

Pasaribu, 

Ernawati (2019) 

Analisis Spasial 

Determinan 

Pertumbuhan 

Inklusif 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2017. 

Dependent : 

Pertumbuhan 

Inklusif 

Independent : 

Inflasi, UMK, 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Fungsi 

Pendidikan, 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto. 

Model 

Regresi 

Spasial : 

Spatial 

Autoregress

ive (SAR), 

Spatial 

Error 

Models 

(SEM). 

Rata-rata 

capaian indeks 

komposit 

pertumbuhan 

inklusif 

seluruh 

kabupaten/kota 

di Provinsi 

Jawa Tengah 

sebesar 5,51 

poin dengan 3 

daerah 

pertumbuhan 

inklusif 
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rendah, 15 

daerah dengan 

pertumbuhan 

inklusif 

sedang, dan 17 

daerah dengan 

pertumbuhan 

inklusif tinggi. 

Dan terdapat 

keterkaitan 

spasial pada 

pertumbuhan 

inklusif. 

Hapsari, Wulan 

Retno (2019) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Ekonomi Inklusif 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa 

Tengah 

Dependent : 

Asian 

Development 

Bank (ADB) 

Independent : 

PDRB, 

Persentase 

Penduduk 

Miskin, Angka 

Harapan Hidup, 

Persentase 

Penduduk 15+ 

yang melek 

huruf, Rata-rata 

lama sekolah 

penduduk usia 

Inclusive 

Growth 

Index (IGI) 

Hasil dari 

penelitian ini 

membagi 

kabupaten/kota 

di Provinsi 

Jawa Tengah 

ke dalam 3 

kelompok 

kategori, yaitu 

kelompok 

kategori sangat 

memuaskan 

yang terdiri 

dari 4 kota dan 

2 kabupaten, 

kategori 
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25+, 

Pengangguran 

Terbuka. 

memuaskan 

terdiri dari 2 

kota dan 23 

kabupaten, 

sementara 4 

kabupaten 

masuk ke 

dalam kategori 

kurang 

memuaskan. 

Nalle, Frederic 

Wiston (2018) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Ekonomi Inklusif 

Kabupaten Timor 

Tengah Utara 

Dependent : 

PDRB 

Independent : 

Sektor 

Pertanian, 

Tenaga Kerja 

Sektoral 

Tipologi  

Klasen 

Ada indikasi 

bahwa 

pertumbuhan 

sektor 

pertanian 

walaupun 

meningkatkan 

penyediaan 

lapangan 

pekerjaan yang 

cukup besar, 

namun ada 

kecenderungan 

makin 

meningkatkan 

kemiskinan. 

Hal ini 

mengindikasik

an bahwa 
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pembangunan 

pengembangan 

sektor 

pertanian 

memiliki 

tantangan yang 

cukup berat 

untuk 

membuat 

sektor ini 

benar-benar 

inklusif. 

Kusumaningru

m, Saputri dan 

Yuhan, Risni 

Julaeni  (2019) 

Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi 

di Indonesia 

Berdasarkan 

Indeks Komposit 

Pertumbuhan 

Inklusif dan 

Faktor yang  

Mempengaruhiny

a 

Dependent : 

Indeks 

Komposit 

Pertumbuhan 

Inklusif (IKPI) 

Independent : 

Keterbukaan 

perdagangan, 

rasio kredit 

UMKM 

terhadap PDRB, 

dan 

Pembentukan 

Modal Tetap 

Bruto (PMTB) 

Indeks 

Komposit 

Pertumbuha

n Inklusif 

(IKPI), 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Indeks 

komposit 

pertumbuhan 

inklusif (IKPI) 

menunjukkan 

bahwa belum 

ada provinsi di 

Indonesia yang 

telah mencapai 

pertumbuhan 

inklusif dalam 

kategori 

unggul (IKPI = 

8-10) pada 

tahun 2016. 

Terdapat 31 

provinsi di 
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Indonesia telah 

mencapai 

kategori 

memuasakan 

(IKPI = 4-7) 

dan terdapat 

dua provinsi 

pada kategori 

tidak 

memuaskan 

(IKPI < 4), 

yaitu Provinsi 

Papua dan 

NTT. 

Kristyanto, Visi 

Saujaningati 

(2015) 

Analisis Sektor 

Produksi 

Pendorong 

Terwujudnya  

Pertumbuhan 

Inklusif di Jawa 

Timur 

 

- 

Metode 

Analisis 

Input-

Ouput, 

Metode 

Analisis 

Dampak 

(Simulasi) 

Hasil dari 

pembahasan 

ini yaitu Sektor 

pendorong 

terwujudnya 

pertumbuhan 

inklusif yaitu 

sektor berbasis 

pertanian, 

industri 

berbasis 

pertanian atau 

industri agro 

dan sektor 

bangunan. 
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Triastuti, dkk 

(2014) 

Identifikasi 

Aautokorelasi 

Spasial Pada 

Jumlah 

Pengangguran di  

Jawa Tengah 

Menggunakan  

Indeks Moran 

Dependent : 

Jumlah 

Pengangguran 

Independent : 

Sektor dengan 

angkatan kerja 

terbanyak, 

Tingkat 

Prtisipasi 

Angkatan Kerja, 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka, 

Autokorelas

i Spasial, 

Indeks 

Moran, 

Moran 

Scatterplot 

Berdasarkan 

pengujian 

signifikansi 

Indeks Moran 

dengan taraf 

signifikansi 

5% dapat 

diperoleh 

kesimpulan 

bahwa antar 

kabupaten satu 

dengan yang 

lainnya tidak 

memiliki 

kemiripan nilai 

atau 

mengindikasik

an bahwa 

pengangguran 

antar 

Kabupaten di 

Jawa Tengah 

tidak saling 

berkorelasi. 

Azwar (2016) Pertumbuhan 

Inklusif di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan dan 

Faktor-Faktor 

Dependent : 

Pertumbuhan 

Inklusif  

Independent : 

pertumbuhan 

Regresi 

Data Panel, 

Analisis 

Social 

Mobilty 

Melalui 

metode Social 

Mobility 

Curve, 

pertumbuhan 
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yang 

Mempengaruhiny

a 

ekonomi, 

pengangguran, 

kesehatan, 

pendidikan, 

belanja daerah 

dan jumlah 

penduduk 

miskin 

Curve, 

analisis 

Poverty-

Equivalent 

Growth 

Rate 

(PEGR), 

secara total 

(agrergat) di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan belum 

mencapai 

pertumbuhan 

inklusif yang 

sempurna, 

Melalui 

metode 

(PEGR), nilai 

total koefisien 

pertumbuhan 

inklusif untuk 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan tidak 

pernah 

mencapai 

tingkat 

pertumbuhan 

yang inklusif. 

Panjaitan, 

Hendra Andy 

Mulia, dkk 

(2019) 

Analisis Dampak 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Inklusif 

Dependent : 

PDRB 

Independent : 

Penduduk 

bekerja, 

penduduk 

metode 

least square 

(ILS) atau 

metode 

twostage 

least square 

Estimasi 

model 

persamaan 

simultan 

memperlihatka

n bahwa 
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Provinsi Sumatera 

Utara 

miskin, dana 

alokasi khusus, 

penabahan 

modal tetap 

bruto, jumlah 

panjang jalan, 

persentase 

rumah tangga 

yang mengakses 

listrik, 

persentase 

rumah tangga 

yang mengakses 

air ledeng. 

(2SLS), 

order 

condition 

dan rank 

condition. 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Sumatera 

Utara sudah 

mampu 

mengurangi 

kemiskinan 

(pro-poor). 

Namun 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

terjadi belum 

mampu 

menciptakan 

kesempatan 

kerja yang 

lebih luas dan 

memperburuk 

ketimpangan. 

Hasil tersebut 

menyimpulkan 

bahwa 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Sumatera 

Utara tidak 

inklusif. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis yang dibangun dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Diduga bahwa terdapat keterkaitan spasial pada Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif Provinsi di Pulau Jawa. 

b. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan rata-rata lama 

sekolah berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Provinsi di Pulau Jawa. 

 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

Inflasi Rata-rata Lama 

Sekolah 

Keterkaitan Spasial 

Ada Keterkaitan 

Regresi Spasial 

Tidak Ada Keterkaitan 

Regresi Data Panel 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Penelitian 

Pada penelitiaan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran atau penjelasan tentang kejadian yang terjadi pada masa 

sekarang secara faktual dan akurat. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk 

menjelaskan suatu kejadiaan dengan menggunakan angka yang menggambarkan 

suatu subjek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

sampel populasi yang sesuai dengan metode analisis statistik.  

b. Sumber Data Penelitian 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu badan atau instansi. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas tahun 

2015-2019 di Pulau Jawa. Data yang diambil berupa data indeks pembangunan 

ekonomi inklusif, tingkat pengangguran terbuka, infalsi, dan rata-rata lama sekolah 

provinsi di Pulau Jawa. Analisis data menggunakan cross section di 6 provinsi di 

Pulau Jawa. 

 

3.2 Definisi dan Oprasional Variabel 

a. Variabel Dependent  

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (dalam persen) 
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Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai variabel terikat yang 

digunakan berupa data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif antar Provinsi di 

Pulau Jawa tahun 2015-2019. Data tersebut diperoleh dari  Bappenas. 

 

b. Variabel Independent 

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen) 

Data tingkat pengangguran sebagai variabel bebas yang digunakan berupa 

persentase tingkat pengangguran terbuka antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 

2015-2019. Data tersebut diperoleh dari  Badan Pusat Statistik (BPS). 

2. Inflasi (dalam persen) 

Data inflasi sebagai variabel bebas yang digunakan yaitu data inflasi umum 

tahunan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2019. Data tersebut diperoleh dari  

Badan Pusat Statistik (BPS). 

3. Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun) 

Data rata-rata lama sekolah sebagai varisabel bebas yang digunakan yaitu data 

tahun rata-rata lama sekolah antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2019. Data 

tersebut diperoleh dari  Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

3.3 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat batasan penelitian yaitu dilakukan dengan 

menggunakan data Provinsi di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data 

indeks pembangunan ekonomi inklusif, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, 

dan rata-rata lama sekolah antar Provinsi di Pulau Jawa. Menggunakan tahun 

penelitian yaitu tahun 2015 sampai 2019. Kendala pada penelitian ini adalah 

sedikitnya penelitian sebelumnya. 
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3.4 Metode Analisis 

1. Analisis Keterkaitan Spasial 

Analisis keterkaitan spasial pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

unsur ketetanggaan dari 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa dan pengaruh 

ketetanggan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif suatu wilayah 

provinsi. Pada penelitian ini untuk menentukan keterkaitan spasial akan 

dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Penentu Penimbang Spasial W (Lokasi) 

Dalam penimbang spasial dilambangkan dengan W, ditentukan berdasarkan pada 

dua pendekatan yaitu persinggungan batas wilayah dan jarak. Matriks pembobot 

spasial merupakan matriks yang menyatakan hubungan dari wilayah pengamatan 

yang berukuran n x n dan disimbolkan dengan w. Dalam matrik akan 

menggunakan penimbang spasial yang didasari pendekatan wilayah tetangga 

karena berbatasan wilayah dengan kriteria tetangga. Dalam analisis Indeks 

Moran terdapat persinggungan batas wilayah (ketetanggan), pada kabupaten/kota 

di Pulau Jawa menggunakan Queen Contiguity, yaitu daerah pengamatan 

ditentukan berdasarkan sisi dan sudut yang saling bersinggungan. Berikut 

merupakan gambar pembagian wilayah provinsi yang ada di Pulau Jawa. 

 

 

 

Sumber : Geography-Quizizz 

Gambar 3.1 Pembagian Wilayah Provinsi di Pulau Jawa 
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Berdasarkan Gambar 3.1, dibuatlah ketetanggaan wilayah tiap Provinsi di Pulau 

Jawa, sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Ketetanggaan tiap Provinsi di Pulau Jawa 

Wilayah Provinsi Tetangga 

A Banten B dan C 

B DKI Jakarta A dan C 

C Jawa Barat A, B, dan D 

D Jawa Tengah C, E, dan F 

E DI Yogyakarta D 

F Jawa Timur  D 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat ketetanggaan antar provinsi yang ada di Pulau 

Jawa. Pembagian tersebut bertujuan untuk menghitung indeks moran, pada 

penelitian ini untuk melihat ketetanggaan antar wilayah menggunakan Queen 

Contiguity, Berikut merupakan matriks dari pembobot W* berdasarkan wilayah 

provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan ordo 6x6 sebagai berikut: 

 

𝑤∗  =  

{
 
 

 
 
0 1/2 1/2 0 0 0
1/2 0 1/2 0 0 0
1/3 1/3 0 1/3 0 0
0 0 1/3 0 1/3 1/3
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 }

 
 

 
 

 

 

 

b. Indeks Moran 

Indeks Moran merupakan metode yang banyak digunakan untuk menghitung 

autokorelasi spasial secara global. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi 

permulaan dari keacakan spasial. Keacakan spasial ini dapat mengindikasikan 

adanya pola-pola yang mengelompok atau membentuk tren terhadap ruang. 
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Perhitungan indeks moran dapat dilakukan sebagai berikut (Yuriantari et al., 

2017): 

 

𝐼 =  
𝑛 ∑ ∑  𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 – �̅�) (𝑥𝑗 – �̅�)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 – �̅� )
𝑛
𝑖=1

 

 

 

Keterangan: 

n : banyaknya daerah pengamatan (6 Provinsi di Pulau Jawa) 

xj : nilai pada lokasi ke-i 

xi : nilai pada lokasi ke-j 

�̅�  : rata-rata observasi 

Wij : penimbang keterkaitan antara wilayah i dan j. 

  

Dalam melakukan pengujian terhadap output Indeks Moran I yang dihasilkan, 

dapat digunakan hipotesis sebagai berikut :  

H0 = Tidak ada Autokorelasi Spasial  

Ha = Terdapat Autokorelasi Spasial  

Ketika Z(I) > Z1-α maka H0 ditolak yang berarti (terdapat autokorelasi spasial 

positif).  

 

c. Moran Scatterplot 

Moran Scatterplot merupakan alat yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara nilai pengamatan yang terstandarisasi dengan nilai rata-rata tetangga yang 

sudah terstandarisasi. Jika digabungkan dengan garis regresi maka hal ini dapat 

digunakan untuk mengetahui derajat kecocokan dan mengidentifikasi adanya 

outlier. Moran Scatterplot dapat digunakan untuk mengidentifikasi keseimbangan 

atau pengaruh spasial (Wuryandari et al., 2014). 
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Kuadran I atau HH (High-High) Kuadran IV atau HL (High-Low) 

Kuadran II atau LH (Low-High) Kuadran III atau LL (Low-Low) 

 

Keterangan : 

1. Kuadran I (High-High), menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai 

pengamatan tinggi di kelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan 

tinggi. 

2. Kuadran II (Low-High), menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai 

pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan 

tinggi. 

3. Kuadran III (Low-Low), menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai 

pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan 

rendah. 

4. Kuadran IV (High-Low) menunjukkan lokasi yang mempunyai nilai 

pengamatan tinggi di kelilingi oleh lokasi yang memiliki nilai pengamatan 

rendah. 

 

  

d. Local Indicator of Spatial Associations (LISA) 

Local Indicator of Spatial Associations (LISA) merupakan statistik yang 

digunakan untuk mengetahui keterkaitan wilayah secara khusus. Anselin (1995) 

menyarankan LISA sebaiknya memenuhi dua persyaratan yaitu : 

1. LISA untuk setiap pengamatan selalu memberikan indikasi adanya 

pengelompokan spasial yang signifikan disekitar pengamatan.  

2. Penjumlahan LISA untuk setiap observasi sebanding dengan indikator 

terhadap ukuran global. 
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2.  Pengaruh Variabel Independent Tanpa Konsep Spasial 

1) Spesifikasi Model 

Pada penelitian ini variabel dependent yang digunakan yaitu indeks 

pembangunan ekonomi inklusif antar provinsi dan variabel independent yang 

digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan rata-rata lama sekolah 

antar provinsi, dengan model sebagai berikut : 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝑆𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 

Dimana : 

i   = unit data cross section 

t   = unit data time series 

𝑌𝑖𝑡   = Indeks pembangunan ekonomi inklusif provinsi i Pada Tahun 

t 

TPT  = Tingkat pengangguran terbuka provinsi i Pada Tahun t 

INFLASI  = Inflasi provinsi i Pada Tahun t 

EDUCATION = Rata-rata lama sekolah provinsi i Pada Tahun t 

𝛼   = konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien 

𝜀𝑡   = Error term 

 

2) Model Regresi Data Panel 

Model ini menggunakan analisis data panel yang merupakan kombinasi dari data 

cross section dengan data runtut waktu (time series). Dalam metode estimasi 

model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan, antara lain: 

a. Common Effect Model (CEM) 
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Common Effect Model (CEM) adalah pendekatan model data panel paling 

sederhana yang hanya menggabungkan data time series dan data cross-section. 

Model ini mengasumsikan bahwa data perusahaan berperilaku sama selama 

periode waktu yang berbeda, karena tidak memperhitungkan dimensi waktu atau 

individu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Model 

common effect dapat dinyatakan sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

𝑦𝑖𝑡    = Variabel dependent pada observasi ke-I dan waktu ke-t 

𝑋𝑖𝑡  = Variabel independent ke-k pada observasi ke-i dan waktu ke-t 

𝛽    = Koefisien regresi 

𝛼  = Intersep model regresi 

𝑒𝑡  = Galat atau komponen error pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t 

 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Pada model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model 

Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk melihat perbedaan 

intersep. Model fixed effect dapat dinyatakan sebaga berikut : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼1 +∑𝑎𝑘

𝑛

𝑘=2

 𝐷𝑘𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑒𝑡 

 

Dimana : 

Yit  = Variabel dependent pada observasi ke-I dan waktu ke-t 
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Xkit = Variabel independent ke-k pada observasi ke-i dan waktu ke-t 

Dki  = Peubah boneka ke-k unit cross section ke-i 

ak  = Rata-rata peubah respon jika peubah boneka ke-k bernilai 1 dan 

peubah penjelas bernilai nol 

n  = Banyaknya observasi 

k  = Banyak variabel 

𝛼  = Intersep model regresi 

β  = Koefisien regresi 

𝑒𝑡  = Error term 

c. Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan  mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model random effect adalah 

variasi dari estimasi generalized least squares. Pendekatan ini mengasumsikan 

efek individu yang tidak terobservasi tidak berkorelasi dengan regressor atau 

dengan kata lain bersifat random. 

𝑌𝑛 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡;     𝜀𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑡 +𝑤𝑖𝑡 

 

Dimana : 

𝑢𝑖  = Komponen  error cross section 

𝑣𝑡  = Komponen error time series 

𝑤𝑖𝑡 = Komponen error gabungan 

  

3) Pemilihan Model Panel 

Untuk menentukan model yang digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian. Alat uji yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Uji Chow 
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Uji Chow merupakan uji yang dilakukan untuk memilih permodelan terbaik 

antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) 

(Widarjono, 2013). Dalam pengujian ini dilakukan dengan Hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H0 : Menggunakan pendekatan Model Common Effect. 

Ha : Menggunakan pendekatan Model Fixed Effect. 

 

Dalam perhitungan Uji Chow apabila Chi Square lebih besar dari 0,05 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak, maka model yang digunakan adalah Model 

Common Effect, dan jika Chi Square kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, 

maka model yang digunakan adalah Model Fixed Effect. 

 

b. Uji Hausman 

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara Fixed Effect 

Model (FEM) atau Random Effect Model (REM), digunakan metode yang 

dikembangkan oleh Hausman. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi 

statistik chi-square dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel 

independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari pada nilai kritisnya 

maka model yang tepat adalah model fixed effect dan sebaliknya (Gujarati, 

2011).  Adapun hipotesisnya sebagai berikut : 

 

H0 : Menggunakan pendekatan Model Random Effect.  

Ha : Menggunakan pendekatan Model Fixed Effect. 

 

Dalam perhitungan Uji Hausman apabila Chi Square lebih dari 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima, maka model yang digunakan adalah Model fixed 

effect, dan jika Chi Square > 0,05 maka H0 diterima, maka model yang 

digunakan adalah Model Random Effects. 
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4) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas 

dalam persamaan regresi tidak saling berkorelasi. Untuk menguji 

multikolinieritas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika 

koefisien korelasi lebih dari 0.8 maka terdapat masalah multikolinieritas 

(Gujarati, 2011).  

 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu metode yg digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat ragam yang sama pada galat. Asumsi yang dibentuk pada 

pengujian ini adalah, varians pada galat bersifat homoskedastisitas. Dengan 

hipotesis :   

 

Ho = Homoskedastisitas 

Ha = Heteroskedastisitas 

 

5) Efek Individual 

Efek individual adalah nilai intersep individu dari tiap cross-section. Nilai efek 

individual berasal dari penjumlahan anatar nilai konstanta (c) dengan nilai cross-

effect. Semakin besar nilai efek indifidualnya, maka semakin besar nilai 

intersepnya. 

 

6) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah koefisien regresi yang telah diuji 

membuktikan kebenaran hipotesis secara statistik terhadap masing-masing 

koefisien regresi berganda. 

a. Uji t-Statistik (parsial) 

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah variable independent (Tingkat 

pengangguran terbuka, Inflasi, dan Rata-rata lama sekolah) secara individu 
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mempengaruhi variabel dependent (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif). 

Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti yaitu hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (Ha). Uji t statistik merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependent dengan menganggap variabel independent lainnya konstan (Telussa et 

al., 2013). Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh secara 

individu terhadap variabel terikat, maka diuji dengan menggunakan uji-t dengan 

hipotesis sebagai berikut : 

Langkah- langkah pengujiannya: 

Menentukan formulasi hipotesis  

H0 : βi = 0, artinya variabel bebas X1 (tingkat pengangguran terbuka), X2 (inflasi) 

dan X3 (rata-rata lama sekolah) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat Y (indeks pembangunan ekonomi 

inklusif). 

Ha : βi ≠ 0, artinya variabel bebas bebas X1 (tingkat pengangguran terbuka), X2 

(inflasi) dan X3 (rata-rata lama sekolah) mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat Y (indeks pembangunan ekonomi 

inklusif). 

 Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05) 

 Menentukan signifikansi  

- Nilai signifikansi Tstat < Ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

- Nilai signifikansi Tstat > Ttabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 Kesimpulan 

- Jika Tstat < Ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas secara 

parsial mempengaruhi variabel terikat. 

- Jika Tstat > Ttabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas secara 

parsial tidak mempengaruhi variabel terikat. 
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b. Uji f-Statistik 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel independent (Tingkat 

pengangguran terbuka, Inflasi, dan Rata-rata lama sekolah) terhadap variabel 

dependent (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif). Pengujian terhadap 

pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap perubahan nilai 

variabel dependent dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan 

nilai variabel dependent yang dapat dijelaskan (explained) oleh perubahan nilai 

semua variabel independent (Widarjono, 2013). Dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

Berikut langkah-langkah pengujianya: 

 Menentukan formulasi hipotesis 

- H0 : βi = 0, artinya variabel bebas X1 (tingkat pengangguran terbuka), X2 

(inflasi) dan X3 (rata-rata lama sekolah) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikat Y (indeks pembangunan 

ekonomi inklusif). 

- Ha : βi ≠ 0, artinya variabel bebas X1 (tingkat pengangguran terbuka), X2 

(inflasi) dan X3 (rata-rata lama sekolah) mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat  Y (indeks pembangunan ekonomi 

inklusif). 

 Menentukan derajat kepercayaan 95 % (α = 0,05) 

 Menentukan signifikasi 

- Nilai signifikasi Fstat < Ftabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

- Nilai signifikansi Fstat > Ftabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 Membuat kesimpulan 

- Jika Fstat < Ftabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel terikat. 
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- Jika Fstat > Ftabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) tidak mempengaruhi variabel terikat. 

 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol sampai dengan 1. Ketika nilai R2
  kecil, artinya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen mampu 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen (Widarjono, 2013). 

 

3. Pengaruh Variabel Independent dengan Konsep Spasial 

a. Model Umum Regresi Spasial SARMA 

(Anselin, 1988) mengembangkan model regresi spasial dengan menggunakan 

data spasial cross section. Model umum regresi spasial atau juga bisa disebut 

Spatial Autoregressive Moving Average (SARMA) dapat disajikan sebagaimana 

berikut: 

 

y = pWy + Xβ + u ……………………………………………………. (1) 

u = λWu + e …………………………………………………………... (2) 

 

Keterangan : 

y : Vektor variabel dependen (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) 

p : Parameter koefisien otokorelasi spasial variabel dependen 

W : Matriks pembobot 

x : Matriks variabel independen (Tingkat pengangguran terbuka, inflasi, rata-rata 

lama sekolah) 



49 
 

β : Vektor koefisien parameter regresi 

λ : Parameter koefisien otokorelasi spasial galat 

e : Vektor error 

 

b. Model Otoregresif Spasial SAR 

Anselin (1998) mengambarkan Model Otoregresif Spasial (SAR) dalam 

persamaan (3) Jika ρ ≠ 0 dan λ ≠ 0, maka persamaan menjadi : 

y = pWy + βX + u ……………………………………………………. (3) 

e ~ N (0, o2 I) 

 

Keterangan : 

y : Vektor variabel dependen (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) 

p : Parameter koefisien otokorelasi spasial variabel dependen 

W : Matriks pembobot 

x : Matriks variabel independen (Tingkat pengangguran terbuka, inflasi, rata-rata 

lama sekolah) 

β : Vektor koefisien parameter regresi 

e : Vektor error 

Hipotesis yang digunakan dalam uji signifikan regresi spasial autoregressive 

adalah sebagai berikut:  

H0 : ρ = 0 (Parameter tidak signifikan)  

Ha : ρ ≠ 0 (Parameter signifikan) 

 

Pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut: 

 H0 ditolak yang artinya Ha diterima, jika Z hitung > Z tabel atau p-value < Z 

tabel atau p-value >α =5 persen, bahwa koefisien regresi tidak signifikan 

sehingga tidak layak digunakan pada model. 
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 H0 diterima yang artinya Ha ditolak, jika Z hitung < Z tabel atau p-value >α 

=5 persen, bahwa koefisien regresi tidak signifikan sehingga tidak layak 

digunakan pada model. 

 

c. Model Galat Spasial SEM 

Anselin (1998) mengambarkan Model Galat Spasial (SEM) dalam persamaan (4) 

Jika ρ = 0 dan λ ≠ 0 , maka persamaan sebagai berikut : 

 

y = Xβ + u …………………………………………………..…………(4) 

u = λWu + e, dengan e ~ N (0, o2 I) 

 

Keterangan : 

y : Vektor variabel dependen 

p : Parameter koefisien otokorelasi spasial variabel dependen 

W : Matriks pembobot 

X : Matriks variabel independen 

β : Vektor koefisien parameter regresi 

λ : Parameter koefisien otokorelasi spasial galat 

e : Vektor error 

 

Hipotesis yang digunakan dalam uji signifikan regresi spasial error adalah 

sebagai berikut: 

 

H0 : λ = 0 (Parameter tidak signifikan)  

Ha : λ ≠ 0 (Parameter signifikan) 

 

Pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut:  
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a) H0 ditolak yang artinya Ha diterima, jika Z hitung > Z tabel atau p-value < Z 

tabel atau p-value >α =5 persen, bahwa koefisien regresi tidak signifikan 

sehingga tidak layak digunakan pada model 

b) H0 diterima yang artinya Ha ditolak, jika Z hitung < Z tabel atau p-value >α 

=5 persen, bahwa koefisien regresi tidak signifikan sehingga tidak layak 

digunakan pada model. 

 

4. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Efek spasial yaitu ketergantungan spasial yang terjadi akibat adanya korelasi 

antar wilayah. Efek ketergantungan spasial, yaitu ketergantungan lag dan sisaan 

spasial dapat diuji dengan menggunakan uji LM. Hasil yang diperoleh dari uji 

LM akan dijadikan dasar dalam pembentukan model regresi spasial. Hipotesis 

yang digunakan pada uji LM adalah sebagai berikut: Pada Uji Lagrange 

Multiplier (LM), terdapat dua hipotesis yang dilakukan, yaitu: 

a. Untuk SAR  

H0 : λ = 0 (tidak ada ketergantungan spasial antar variabel dependent) 

Ha : λ ≠ 0 (ada ketergantungan spasial variabel dependent) 

 

b. Untuk SEM 

H0 :ρ = 0 (tidak ada ketergantungan spasial antar error)  

Ha : ρ ≠ 0 ( ada ketergantungan spasial antar error) 

 

Pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut:  

1) H0 ditolak yang artinya Ha diterima, jika nilai Lagrange Multiplier (LM) > 

χ2 atau p-value < α = 0,5 bahwa terdapat ketergantungan spasial pada model 

tersebut, sehingga diperlukan pembentukkan model spasial tersebut.  

2) H0 diterima yang artinya Ha ditolak, jika nilai Lagrange Multiplier (LM) < 

χ2 atau p-value > α = 0,05%, bahwa tidak terdapat ketergantungan spasial 

pada model tersebut, sehingga tidak diperlukan pembentukkan model spasial 

tersebut. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian dan pembahasan ini, 

maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian, didapat hasil tidak adanya keterkaitan spasial indeks 

pembangunan ekonomi inklusif antar provinsi di Pulau Jawa. Yang berarti bahwa 

capaian nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di suatu wilayah tidak 

mempengaruhi nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di wilayah 

sekitarnya/tetangganya. 

2. Berdasarkan pengujian, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh 

negatif signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Yang berarti 

jika tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan maka akan berpengaruh 

terhadap penurunan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Variabel inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi 

inklusif. Yang berarti bahwa jika Inflasi mengalami kenaikan maka akan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Variabel rata–rata 

lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan 

ekonomi inklusif. Yang berarti jika rata–rata lama sekolah mengalami kenaikan 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan ekonomi 

inklusif. 
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5.2 Saran 

1. Pengangguran merupakan kondisi yang memprihatinkan bagi suatu negara. 

Maka harus dilakukan pencegahan untuk mengurangi angka pengangguran 

yang ada. Diharapkan pemerintah dapat menangani masalah pengangguran 

tersebut dengan beberapa cara diantaranya dengan membuka lapangan 

pekerjaan, memberikan pelatihan wirausaha kepada pada pencari kerja, 

memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yang rendah, dan 

sebagainya. 

2. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Hal 

tersebut terjadi karena adanya perbedaan pada kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Untuk meningkatkan kualitas SDM pemerintah diharapkan lebih 

memperhatiakan kualitas pendidikan di Indonesia. Agar pendidikan di 

Indonesia bisa lebih merata sehingga bisa menciptakan SDM yang unggul. 

3. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan 

infrastruktur baik di kota maupun di desa. Hendaknya pembangunan 

infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menunjang 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan pembangunan 

tersebut dapat dilakukan dengan merata dan tidak hanya terfokus di kota saja. 
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