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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang kemiskinan ini hanya terbatas pada kemiskinan di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Variabel yang digunakan dalam 

menganalisis kemiskinan di Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, pendidikan, dan pengangguran. Untukalat analisis yang digunakan 

adalah regresi panel data. Sehingga judul skripsi ini adalah ”Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Dan Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. 

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  berupa data sekunder yaitu

data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya 

diambil dari Badan Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat 

kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder 

yang digunakan adalah data deret waktu (time-series data) untuk kurun waktu 

tahun 2007-2011 serta data kerat lintang (cross-section data) yang meliputi 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Secara umum data-data dalam penelitian ini 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. 

Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan 

buku-buku teks. 
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C.   Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data 

Penelitian  mengenai  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  upah  minimum 

pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di 

Jawa Tengah, menggunakan data time-series selama 5 (empat) tahun terakhir yang 

diwakili data tahunan dari 2007-2011 dan data cross-section sebanyak 35 data 

mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kombinasi atau pooling menghasilkan 

175 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

K it    α 0   α1Yit   α 2U it   α 3 PDit   α 4 Pit   uit   .............................. (3.1) 
 
dimana : 

 

K           =  tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 
Y           =  pertumbuhan emonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah  

 

U                = upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PD              = pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah 

P                 = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah 

α0                =  intersep 

α1, α2, α3     =  koefisien regresi variabel bebas 

µit      =  komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
 
i      =  1, 2, 3, ..., 35 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah) 
 
t                =  1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2007-2011)  
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D.  Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel 

Dummy 

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data 

dengan pendekatan fixed effect tergantung pada asumsi yang digunakan pada 

intersep, koefisien slope, dan error term, dimana ada beberapa kemungkinan 

asumsi yaitu : 

a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (time) 

dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan 

individu.  

b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. 

c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.  

d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.  

e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi bervariasi antar individu dan 

waktu.  

Dalam penelitian ini pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, 

pendidikan, dan pengagguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2007-

2011 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi 

intersep bervariasi antar individu. Dalan hal ini, intersep dari masing-masing 

individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik 

khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model fixed effect 

adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan 

intersep. Ketika variabel dummy digunakan untuk mengestimasi fixed effect, 

maka persamaan tersebut disebut sebagai Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan 
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perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun 

periode penelitian (tahun 2007-2011) dimana Kota Semarang sebagai wilayah 

acuan (benchmark). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai benchmark 

adalah Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota 

terrendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. 

Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada persamaan 3.1 maka 

model persamaannya adalah sebagai berikut : 

      Kit = α0 + α1 Yit + α2 Uit + α3 PDit + α4 Pit + γ1D1 + γ2D2 + γ3D3 + γ4D4 + 
 

γ5D5 + γ6D6 + γ7D7 + γ8D8 + γ9D9+ γ10D10 + γ11D11 + γ12D12 + γ13D13 
 

+ γ14D14+ γ15D15+ γ16D16  + γ17D17  + γ18D18  + γ19D19  + γ20D20  + 
 

         γ21D21 + γ22D22 + γ23D23 + γ24D24  + γ25D25 + γ26D26 + γ27D27 + γ28D28 
 

+ γ29D29 + γ30D30 + γ31D31+ γ32D32 + γ33D33 + γ34D34 + µit  .... (3.2) 
 

dimana : 
 

K =  tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 
Y =  pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah   

U =  upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 

PD =  pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah 
 

P =  tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah  

 

K =  tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 
Y =  pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah   

U =  upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 

PD =  pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah 
 

P =  tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah  
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D1 = dummy Kabupaten Cilacap 

D2 =  dummy Kabupaten Banyumas 

D3 = dummy Kabupaten Purbalingga 

D4 = dummy Kabupaten Banjarnegara 

D5 =  dummy Kabupaten Kebumen 

D6 =  dummy Kabupaten Purworejo 

D7 =  dummy Kabupaten Wonosobo 

D8 =  dummy Kabupaten Magelang 

D9 = dummy Kabupaten Boyolali 

D10 =  dummy Kabupaten Klaten 

D11 = dummy Kabupaten Sukoharjo 

D12 =  dummy Kabupaten Wonogiri 

 

D13 = dummy Kabupaten Karanganyar 

D14 =  dummy Kabupaten Sragen 

D15 =  dummy Kabupaten Grobogan 

D16 =  dummy Kabupaten Blora 

D17 =  dummy Kabupaten Rembang 

D18 = dummy Kabupaten Pati 

D19 =  dummy Kabupaten Kudus 

D20 = dummy Kabupaten Jepara 

D21 =  dummy Kabupaten Demak 

D22 =  dummy Kabupaten Semarang 

D23 =  dummy Kabupaten Temanggung 

D24 =  dummy Kabupaten Kendal 

D25 =  dummy Kabupaten Batang 
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D26 =  dummy Kabupaten Pekalongan 

D27 =  dummy Kabupaten Pemalang 

D28 =  dummy Kabupaten Tegal 

D29 =  dummy Kabupaten Brebes 

D30 =  dummy Kota Magelang 

D31 = dummy Kota Surakarta 

D32 = dummy Kota Salatiga 

D33 =  dummy Kota Pekalongan 

D34 =  dummy Kota Tegal 

α0 = intersep 

 

 

α1, α2, α3 = koefisien regresi variabel bebas 

γ1 - γ34 = koefisien dummy wilayah 

µit = komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
 

i =  1, 2, 3, ..., 35 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah)  

 
t =  1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2007-2011)  

 
Model persamaan 3.2 tersebut akan diregres masing-masing dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). 
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E.  Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika   

terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non 

parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik 

parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut 

harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta 

data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk 

menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila 

nilai R
2
 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi 

terjadinya multikolinearitas (Imam Ghozali, 2005). 

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary 

regressions untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R
2
 

regresi persamaan utama lebih besar dari R regresi auxiliary maka di dalam model 

tidak terdapat multikolinearitas. 
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b. Uji Autokorelasi  

Uji  autokorelasi  digunakan  untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series), (Imam  Ghozali  2005). 

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah 

dengan uji Breusch-Godfrey (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi 

variabel penganggu ui dengan menggunakan model autoregressive dengan orde ρ 

sebagai berikut : 

Ut = ρ1 Ut - 1 + ρ2 Ut - 2 + …ρ ρ Ut-ρ +εt …………………………..   (3.3) 
 

Dengan H0  adalah ρ1 = ρ2 … ρ, ρ = 0, dimana koefisien autoregressive 

 

secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi 

pada setiap orde. Secara manual, apabila χ
2
 tabel lebih kecil dibandingkan dengan 

Obs*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi dalam model dapat ditolak. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi 
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pada data cross section (Imam Ghozali, 2005). 

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji 

White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (ut
2
) 

dengan  variabel  bebas.  Dapatkan  nilai  R
2
,  untuk  menghitung  χ

2
,  dimana 

χ
2
 = n*R

2
. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ

2
 tabel lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak. 

 

d. Uji Normalitas  

Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

berlaku (Imam Ghozali, 2005). 

 Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 

residual antara lain Jarque-Bera (J-B) Test dan metode grafik. Dalam penelitian 

ini akan menggunakan metode J-B Test, apabila J-B hitung < nilai χ
2
 (Chi-Square) 

tabel, maka nilai residual terdistribusi normal. 

 

F.  Pengujian Statistik 

a. Determinasi (Uji R
2
)  

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam  

masalah  yang  berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 

digunakan koefisien determinasi (R
2
). Koefisien deteminasi (R

2
) merupakan 

angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak 
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bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien 

determinasi dirumuskan sebagai berikut : 

 
  

 ˆ 
   

2  
 

  

− Y ) 
 

R 2 = Σ(Yi  (3.4)................................................................................  
     

) 2 
 

   Σ(Y i − Y  
 

          

 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R

2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). 

 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 

dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2000) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H0 : α1 = α2, = α3 = γ1 =…= γ34 = 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel 

Y, U, PD, P dan dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) 

secara bersama-sama terhadap variabel K. 

H1  : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ γ1 ≠ … ≠ γ34 ≠ 0, yaitu terdapat  pengaruh signifikansi variabel 

Y, U, PD, P dan dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) 

secara bersama-sama terhadap variabel K. 
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Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan 

F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut : 

 

F hitung = 
R 

2
 /(k − 1) 

(3.5)..............................................................  
(1 − R 

2
 ) /(n − k ) 

 

  
 

 
dimana : 
 

R
2
    : koefisien determinasi 

 
k : jumlah variabel independen termasuk konstanta 
 
n : jumlah sampel  
 

 

Apabila nilai F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan menerima H1. Artinya 

ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen, dan sebaliknya bila, F hitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

(Imam Ghozali, 2005). 

 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). Untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut : 

(1) H0  :  α1  ≤ 0,  yaitu  tidak  ada  pengaruh  signifikansi  variabel  Y  secara 

individu terhadap variabel K. 

H1  : α1 > 0, yaitu terdapat pengaruh negatif signifikansi variabel Y secara 

individu terhadap variabel K. 
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(2)  H0  :  α2  ≤ 0,  yaitu  tidak  ada  pengaruh  signifikansi  variabel  U  secara 

individu terhadap variabel K. 

H1  : α2 > 0, yaitu terdapat pengaruh negatif signifikansi variabel U secara 

individu terhadap variabel K. 

(3)  H0  : α3  ≤ 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel PD secara 

individu terhadap variabel K. 

H1  : α3  >  0,  yaitu  terdapat  pengaruh  negatif  signifikansi  variabel  PD 

secara individu terhadap variabel K. 

(4)  H0  :  α4  ≤ 0,  yaitu  tidak  ada  pengaruh  signifikansi  variabel  P  secara 

individu terhadap variabel K. 

 

H1  : α4 > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel P secara 

individu terhadap variabel K. 

 

(5)  H0  : γ1,…,γ34 ≤ 0, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel dummy 

wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara individu 

terhadap variabel K. 

H1  : γ1,…,γ34  > 0, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel 

dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara 

individu terhadap variabel K. 
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Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung 

dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut : 

 
 

t hitung = 
b j 

(3.6) 
 

  ............................................................................  

 

se(b j ) 
 

   
 

dimana :  
 

bj = koefisien regresi  
 

 
se(bj) = standar error koefisien regresi 

 

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t 

hitung > t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka variabel independen secara individual 

tidak mempengaruhi variabel dependen. 

 

 

G.  Metode Analisis 

Studi  ini  menggunakan  analisis  panel  data  (pooled  data)  sebagai  alat  

pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis dengan 

menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (time-series data) 

 
dan kerat lintang (cross-section data). Dalam Model data panel persamaan model 

dengan menggunakan data cross-section dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Yi = β0 + β1 Xi + µi ; i = 1, 2, ..., N 

................................................ (3.1) 

dimana N adalah banyaknya data cross-section  

Sedangkan persamaan model dengan time-series adalah : 
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Yt = β0 + β1 Xt + µt ; t = 1, 2, ..., T 

................................................. (3.2) 

dimana T adalah banyaknya data time-series  

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time-series dan cross-section, 

maka model dapat ditulis dengan :  

 

Yit = β0 + β1 Xit + µit  

..................................................................... (3.3) 

 i = 1, 2, ..., N  ; t = 1, 2, ..., T  

dimana :  

N = banyaknya observasi  

T = banyaknya waktu  

N × T = banyaknya data panel  

 

Menurut Hsiao (2003) dan Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data 

panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah : 

a. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap 

individu. 

b. Dengan data panel, data lebih informasif, lebih bervariasi, mengurangi 

kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (degree of 

freedom), dan lebih efisien.  

c. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis 

dibandingkan dengan studi berulang dari cross-section.  

d. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak 

dapat diukur oleh data times series atau cross-section, misalnya efek dari upah 

minimum.  

e. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih komples, 
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misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.  

f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu 

atau perusahaan karena unit data lebih banyak.  

Dalam analisis model data panel dikenal, dua macam pendekatan yang 

terdiri dari pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak (random 

effect). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

1.  Pendekatan efek tetap (Fixed effect) 

Salah satu kesulitan prosedur data panel adalah bahwa asumsi intersep dan 

slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang 

dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka 

(dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter 

yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu (time-

series). 

Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan 

sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable 

(LSDV). 

 

2. Pendekatan efek acak (Random effect)  

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap 

(fixed effect) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade 

off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya 

derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi 
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efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang di dalamnya 

melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena 

berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error 

(error component model) atau disebut juga model efek acak (random effect). 

 

 

H.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Untuk  memperjelas  dan  memudahkan  pemahaman  terhadap  variabel- 

variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi 

operasional sebagai berikut : 

1. Tingkat kemiskinan (K) adalah persentase penduduk yang berada di bawah 

garis kemiskian di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 

2007-2011 (dalam satuan persen), Data diambil dari BPS.  

2. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y), dinyatakan sebagai perubahan PDRB 

atas dasar harga konstan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2007-2011 (dalam satuan persen)  

Upah minimum kabupaten/kota (U) adalah upah minimum yang berlaku di 

daerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2008). 

UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum yang 

berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011. 

yang diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari BPS. 

3. Pendidikan (PD), dinyatakan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas 

yang lulus pendidikan terakhir SMA keatas di masing-masing 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011, yang diukur dalam 
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satuan jiwa. Data diambil dari BPS.  

4. Tingkat pengangguran terbuka (P) adalah persentase penduduk dalam 

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan 

di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011 yang 

diukur dalam satuan persen (BPS, 2008). Data diambil dari BPS. 

 


