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PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN, RASIO
PENDUDUK MISKIN SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI SUMATRA UTARA YANG TERAGLOMERASI TERHADAP
KETIMPANGAN REGIONAL KABUPATEN/KOTA DI SUMATRA UTARA

Sufika Sary
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia
Email : sufikasary6@gmail.com
Abstract

The research to analyze the effect of Economic Growth, Unemployment, Ratio of poor people
and The economic growth of districts/cities in North Sumatra which agglomerated against
Regional Disparity in North Sumatra. The data used in this research is secondary data
obtained from BPS. This research used pooled data from 2008 until 2013 with Ordinary
Least Square (OLS). The result of this research shows that the variable which have the
positive affect against the regional disparity is the ratio of poor people where as the
economic growth, unemployment and dummy have the negative affect against the regional
disparity on the level of trust 95 percent.
Keywords : Economic Growth, Unemployment, Rasio of poor people, Aglomeration,
Regional Disparity.

demikian seringkali dibanyak negara
berkembang
termasuk
di
wilayah
kabupaten/ kota di Indonesia menghadapai
ketidakmerataan
(disparity)
hasil
pembangunan itu sendiri sehingga menjadi
dilema dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi. Hubungan antara disapritas
regional dan tingkat pembangunan
ekonomi pada tahap awal pembangunan,
disparitas regional menjadi lebih besar dan
pembangunan terkonsentrasi di daerahdaerah tertentu. (Kuncoro, 2004).

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi pada dasarnya
merupakan usaha masyarakat secara
keseluruhan
dalam
upaya
untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi dan
mempertinggi
tingkat
kesejahteraan
masyarakatnya. Pembangunan merupakan
suatu proses multidimensional yang
melibatkan perubahan-perubahan besar
dalam struktur sosial, sikap mental yang
sudah terbiasa dan lembaga-lembaga
nasional termasuk pula percepatan atau
akselerasi
pertumbuhan
ekonomi,
pengurangan
ketimpangan
dan
pemberantasan kemiskinan yang absolut.
Artinya adalah indikator pembangunan
ekonomi adalah pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan masalah kemiskinan.
(Todaro,
2000).
Pemerataan
yang
dimaksud adalah hasil-hasil pembangunan
dapat diterima disemua sektor dan untuk
seluruh lapisan masyarakat. Namun

Dari data BPS, pertumbuhan
ekonomi regional kabupaten/ kota di
Sumatera Utara akan memperlihatkan
seberapa besar ketimpangan yang terjadi
dari sisi perekonomian. Data BPS
menunjukkan
pertumbuhan
ekonomi
regional kabupaten/ kota di Sumatera
Utara yang relatif tinggi, namun
pertumbuhan tersebut diiringi dengan
ketimpangan antar wilayah yang semakin
5
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besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
ternyata
seringkali
menyebabkan
bertambah lebarnya ketimpangan antar
golongan masyarakat (yang kaya dan yang
miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan
antar daerah (yang maju dan yang
tertinggal).
Ketimpangan yang makin
tinggi antar golongan dan antar wilayah
ini dapat
memunculkan masalah
kecemburuan
sosial,
kerawanan
disintegrasi wilayah
dan
disparitas
ekonomi yang makin lebar dan tajam.

tercermin pada konsentrasi kegiatan
ekonomi yang terjadi pada daerah tertentu
saja. Daerah-daerah dimana konsentrasi
ekonomi terjadi memperoleh manfaat
disebut dengan ekonomi aglomerasi
(agglomeration economies). (Safrizal,
1997). Oleh karena manfaat tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran dan rasio penduduk miskin
serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/
kota di propinsi Sumatera Utara yang
teraglomerasi
terhadap
ketimpangan
regional kabupaten/ kota di Sumatera
Utara.

Menurut
Suryana
(2000),
ketimpangan
pembangunan
pada
prinsipnya
merupakan
ketimpangan
ekonomi yang mengandung makna
kemiskinan dan kesenjangan. Agar
ketimpangan dan perkembangan antar
suatu daerah dengan daerah lain tidak
menciptakan jurang yang semakin lebar,
maka implikasi kebijaksanaan terhadap
daur perkembangan dari pembangunan
haruslah dirumuskan secara tepat. William
Easterly (2006) dalam salah satu studynya
mengungkapkan
bahwa
tingkat
ketimpangan (disparities) yang tinggi
merupakan penghambat dari kemakmuran,
tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan
berkembangnya pendidikan yang bermutu
tinggi. Selain itu, Tingkat kemiskinan dan
pengangguran yang tinggi di suatu wilayah
merupakan akar permasalahan yang
menyebabkan ketimpangan pembangunan
antara wilayah di Sumatera Utara. Wilayah
yang tidak memiliki sumber daya alam
yang potensi serta sumber daya manusia
yang tidak berkualitas akan menyebabkan
perpindahan (urbanisasi) penduduk dari
wilayah tersebut ke wilayah yang lebih
menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

METODOLOGI
Penelitian ini memfokuskan pada
pertumbuhan
ekonomi,
tingkat
pengangguran dan rasio penduduk miskin
serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/
kota di propinsi Sumatera Utara yang
teraglomerasi serta ketimpangan regional
kabupaten/ kota di Sumatera Utara, selama
kurun waktu 2012-2017. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data
panel (gabungan time series dan cross
section). Dalam menganalisis besarnya
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel
terikat,
penelitian
ini
menggunakan alat analisis ekonometrika,
yaitu meregresikan variabel-variabel yang
ada dengan metode OLS (ordinary least
square). Sedangkan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengolah data dalam
penelitian ini adalah Eviews 6.0.
Dalam penelitian ini digunakan
analisis data panel untuk mengetahui
pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi
(PE), variabel Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), Rasio Penduduk Miskin
(RPM) dan variabel Dummy (DM)
terhadap
ketimpangan
pembangunan
ekonomi antar Kabupaten/ Kota (VW) di

Disamping tingkat kemiskinan dan
pengangguran, ketimpangan yang terjadi
antara wilayah di kabupaten/ kota propinsi
Sumatera Utara adalah disebabkan oleh
persebaran sumber daya yang tidak merata
dalam perekonomian regional antar
daerah. Ketidakmerataan sumber daya ini
2
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Provinsi Sumatera Utara. Model data panel
yaitu :
VWit = βo + β1 PEit + β2 TPTit + β3 RPMit + β4 DMit
+ɛ
Dimana :
PE
TPT
(persen)
RPM
DM
i
t
β

= Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (persen)
= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
= Tingkat Pengangguran Terbuka
= Rasio Penduduk Miskin (persen)
= Dummy Variabel
= Seksi Silang: i=1; ,2,3,......., 25 Kabupaten Kota
= Runtun Waktu t = 2008 – 2013
= Koefisien Variabel Bebas
= Fixed effect atau random effect
= residual atau error

Evaluasi terhadap model ini
dimaksudkan untuk mengetahui apakah
penggunaan model regresi linier dalam
menganalisis telah memenuhi asumsi
klasik yang dipersyaratkan. Asumsi klasik
yang digunakan dalam penelitian ini,
meliputi : (a) uji autokorelasi, (b) uji
multikoleniaritas.
Estimasi terhadap model dilakukan
dengan mengguanakan metode yang
tersedia pada program statistik yaitu
Eviews versi 6. Koefisien yang dihasilkan
dapat dilihat pada output regresi
berdasarkan data yang di analisis untuk
kemudian diinterpretasikan serta dilihat
siginifikansi tiap variabel yang diteliti. R²
(koefisien determinasi) bertujuan untuk
mengetahui kekuatan variabel bebas
(independent
variable)
menjelaskan
variabel terikat (dependent variabel).Uji
serempak (F-test), dimaksudkan untuk
mengetahui signifikansi statistik koefisien
regresi secara serempak. Uji parsial (ttest), dimaksudkan untuk mengetahui
signifikansi statistik
koefisien regresi secara parsial. Jika t
statistik > t tabel maka H0 ditolak dan H1
diterima. Signifikansi koefisien regresi

secara parsial dapat juga diamati dari nilai
probabilitas (p- value). Apabila Nilai
probabilitas lebih kecil dari , maka Ho
ditolak dan sebaliknya apabila nilai
probabilitas lebih besar dari , maka Ho
diterima.
Untuk memudahkan pemahaman
terhadap istilah dan variabel yang
digunakan dalam penelitian ini perlu
diberikan batasan operasinal sebagai
berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi (PE)
adalah peningkatan produksi barangbarang dan jasa-jasa yang berlangsung
dalam kurun waktu tertentu dimana
peningkatan
ini
diukur
dengan
membandingkan tingkat perubahan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas
dasar harga konstan. (2) Ketimpangan/
Disparitas
(VW)
diukur
dengan
menggunakan rumus Indeks Williamson,
dimana pendapatan diukur dengan
menggunakan PDRB per kapita atas dasar
harga konstan tahun 2000 untuk setiap
kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera
Utara dari tahun 2005 sampai tahun 2012.
Sedangkan
Indeks
Ketimpangan
ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1
atau 0 < VW < 1. (3) Aglomerasi diukur
3
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dengan Indeks Balassa (IB) yaitu
perbandingan jumlah tenaga kerja di sektor
industri kabupaten/kota dengan jumlah
tenaga kerja di sektor industri Propinsi
Sumatera
Utara
dibagi
dengan
perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja
kabupaten/kota dengan jumlah seluruh
tenaga kerja Propinsi Sumatera Utara,
dihitung dalam persentase. (4) Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak
bekerja atau sedang mencari pekerjaan
berdasarkan data BPS, dihitung dalam
persen. (5) Rasio Penduduk Miskin (RPM)
adalah jumlah penduduk miskin tahun
berjalan
dikurangi
dengan
jumlah
penduduk miskin tahun sebelumnya dibagi
dengan jumlah penduduk miskin tahun
sebelumnya, berdasarkan data BPS,
dihitun dalam persen.

dengan 0,9942. (Tabel 4.7). hasil regresi
selengkapnya tersedia pada lampiran 7 10.
Dibandingkan
dengan
R2VW(PE,TPT,RPM,DM) sebesar 0,9980 maka
koefisien determinasi variabel-variabel
bebas PE, TPT, RPM dan DM lebih kecil
dari itu. Artinya tidak terdapat masalah
multikolinearitas dari model.
UJI AUTOKORELASI
Model yang mengandung masalah
autokorelasi tidak akan menghasilkan
estimator yang BLUE hanya LUE, dan
sebagai konsekuensinya jika estimator
tidak mempunyai varian yang minimum,
akibatnya (Widarjono, 2005) :
1. Jika varian tidak minimum maka
menyebabkan perhitungan standard
error, metode OLS tidak lagi bisa
dipercaya.
2. Interval estimasi maupun uji
hipotesis yang didasarkan pada
distribusi t maupun F tidak lagi
bisa dipercaya untuk evaluasi hasil
regresi.
Konsekuensi
bila
terdapat
autokorelasi dalam model antara lain
taksiran varian error kelihatannya terlalu
rendah dibandingkan dengan nilai varians
sebenarnya, taksiran koefisien determinasi
terlalu tinggi, pengunaan uji t dan uji F
tidak sahih sehingga menimbulkan
kesimpulan yang salah, dan penaksir yang
diduga menjadi kurang efisien. Mengingat
data yang digunakan adalah data panel,
maka uji autokorelasi tidak diperlukan.
Ditambah lagi, tidak adanya variabel lag
dalam model penelitian, sehingga uji
autokorelasi
tidaklah
kompeten
(Widarjono, 2005).

UJI
PENYIMPANGAN
ASUMSI
KLASIK
UJI MULTIKOLINEARITAS
Dalam penelitian ini untuk uji
multikolinearitas menggunakan korelasi
antar variabel, dimana setiap variabel
independence akan menjadi variabel
dependence dan dibandingkan setiap R2
yang di estimasi.
Dependent
Variabel
PE
TPT
RPM
DM

Independent
Variabel
TPT, RPM,
DM
PE, RPM, DM
PE, TPT, DM
PE, TPT,
RPM

R²
0,7550
0,8460
0,9227
0,9942

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi atas variabel-variabel
bebas menghasilkan koefisien determinasi
(R2) sebagai berikut : R2PE(TPT,RPM,DM) sama
dengan 0,7550; R2TPT(PE,RPM,DM) sama
dengan 0,8460;
R2RPM(PE,TPT,DM) sama
dengan 0,9227 dan R2DM(PE,TPT,RPM) sama

Untuk
mengetahui
pengaruh
pertumbuhan
ekonomi,
tingkat
pengangguran dan rasio penduduk miskin
serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/
24

Jurnal Manajemen Prima
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018

kota di propinsi Sumatera Utara yang
teraglomerasi
terhadap
ketimpangan
regional kabupaten/ kota di Sumatera
Utara maka dilakukan estimasi dari
pengolahan data sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak
signifikan
mempengaruhi
variabel
Ketimpangan (VW); nilai probability tstatistik Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) sama dengan 0.0073 lebih kecil dari
α = 0,05 menunjukkan bahwa variabel
TPT signifikan mempengaruhi variabel
Ketimpangan (VW); nilai probability
Rasio Penduduk Miskin (RPM) sama
dengan 0,0000 lebih kecil dari α = 0,05
menunjukkan bahwa variabel RPM
signifikan
mempengaruhi
variabel
Ketimpangan ( VW) dan nilai probability
Dummy sama dengan 0.0029 lebih kecil
dari α = 0,05 menunjukkan bahwa variabel
DM signifikan mempengaruhi variabel
VW pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jadi, hasil estimasi model telah memenuhi
uji kesesuaian dari aspek uji parsial. Hasil
estimasi model dapat dianalisis.

VWit = βo +
β1 PEit + β2 TPTit
+ β3 RPMit + β4
DMit + ɛ
Berdasarkan hasil estimasi diatas
menunjukkan bahwa estimasi model
menghasilkan R2 sebesar 0,9980. Artinya,
keberadaan
variabel-variabel
bebas
Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio
Penduduk Miskin (RPM) dan Dummy
mampu menjelaskan variabel terikat yaitu
Ketimpangan (VW) sebesar 99,80 persen,
selebihnya yang 0,020 persen dijelaskan
oleh variabel-variabel lain diluar model.
Dengan R2 0,9980, maka hasil estimasi
memenuhi uji kesesuaian dari aspek
koefisien determinasi. Hasil estimasi layak
dianalisis.
Berdasarkan hasil uji serempak
yang dilakukan untuk melihat signifikansi
secara bersama variabel bebas dalam
mempengaruhi variabel terikat maka
didapat hasil Nilai F-hitung sama dengan
2172.999 dengan nilai probabilitu Fstatistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari
α = 0,05 yang berarti secara bersama-sama
(serempak)
variabel-variabel
bebas
Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio
Penduduk Miskin (RPM) dan Dummy
berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu
Ketimpangan (VW). Hasil estimasi telah
memenuhi uji kesesuaian model untuk uji
serempak, sehingga hasil estimasi dapat
digunakan untuk analisis.

KETIMPANGAN
TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
Koefisien regresi Pertumbuhan
Ekonomi (PE) sama dengan -0,000152. Ini
berarti. Ini berarti tidak terdapat pengaruh
antara
pertumbuhan
ekonomi
dan
ketimpangan. Hasil ini dapat dijelaskan
bahwa pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah dapat mencerminkan keberhasilan
pembangunan pada wilayah tersebut.
Apabila
suatu
wilayah
dapat
meningkatkan
laju
pertumbuhan
ekonominya maka wilayah tersebut dapat
dikatakan sudah mampu melaksanankan
pembangunan ekonomi dengan baik.
Namun
permasalahan
sesungguhnya
dalam pembangunan ekonomi ini adalah
apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi
pada suatu wilayah sudah merata diseluruh
lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi akan dapat
meningkatkan pendapatan per kapita
masyarakat dan ketika pendapatan per
kapita meningkat dan merata maka
kesejahteraan masyarakat akan tercipta
dan disparitas pendapatan akan berkurang.
Ada teori yang mengatakan bahwa ada

Uji parsial juga disebut uji tingkatpenting (test of significance). Nilai
probability t-statistik PE sama dengan
0.5746 lebih besar dari α = 0,05
menunjukkan
bahwa
variabel
35
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trade off antara ketidakmeratan dan
pertumbuhan.
Namun
kenyataan
membuktikan ketidakmerataan di Negara
Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade
belakangan ini ternyata berkaitan dengan
pertumbuhan rendah, sehingga di banyak
NSB tidak ada trade off antara
pertumbuhan
dan
ketidakmerataan
(Mudrajad Kuncoro, 2006).

negatif antara tingkat pengangguran
dengan disparitas di Kota Medan.
Meskipun di tahun 2013 terdapat
hubungan
positif
antara
tingkat
pengangguran dengan disparitas di Kota
Medan.

KETIMPANGAN
TERHADAP
TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA

KETIMPANGAN TERHADAP RASIO
PENDUDUK MISKIN

Hasil
estimasi
menunjukkan
koefisien regresi variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar -0,000193.
Berarti tiap peningkatan TPT sebesar 100
persen maka ketimpangan regional akan
turun sebesar 0,019 dan sebaliknya.
Pengaruh variabel TPT terhadap VW
signifikan pada tingkat kepercayaan 90
persen. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan teori dan hipotesis sebelumnya
yang
menyatakan
bahwa
tingkat
pengangguran
berpengaruh
positif
terhadap disparitas. Hasil ini dapat
dijelaskan sebagai berikut : Dari hasil
perhitungan dengan menggunakan Indeks
Williamson sebagai proxi dari disparitas,
diperoleh nilai Indeks Williamson untuk
Kota Medan dari tahun 2012 hingga tahun
2017 terus menigkat, hanya di tahun 2017
nilai Indeks Williamson Kota Medan
terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan
bahwa selama tahun 2012 hingga tahun
2017 terjadi peningkatan disparitas
(ketimpangan) di Kota Medan, sedangkan
di tahun 2017 ketimpangan di Kota Medan
terjadi penurunan. Sementara untuk
tingkat pengangguran di Kota Medan
tahun
2013
terjadi
peningkatan
dibandingkan tahun 2012, namun di tahun
2014 hingga tahun 2017 terjadi penurunan
tingkat pengangguran, sedangkan di tahun
2017 tingkat pengangguran di Kota Medan
meningkat. Dari data dan uraian diatas
menjelaskan bahwa selama tahun 2012 –
2017 secara umum terdapat hubungan

Koefisien regresi variabel Rasio
Penduduk Miskin adalah 0,000685 yang
berarti bahwa bilamana RPM meningkat
100
persen
akan
meningkatkan
ketimpangan regional sebesar 0,069.
Pengaruh RPM terhadap VW ini relatif
tinggi dari variabel bebas lainnya serta
signifikan pada tingkat kepercayaan 90
persen. Variabel RPM berpengaruh positif
dan signifikan terhadap ketimpangan
regional di kabupaten/ kota propinsi
Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sesuai
dan sejalan dengan teori dan hipotesis
serta penelitian sebelumnya. Penduduk
miskin merupakan salah satu bentuk dari
ketimpangan (disparity), yang disebabkan
banyak faktor yang menentukannya
diantaranya adalah pendapatan perkapita.
Pendapatan perkapita akan meningkat
manakala angkatan kerja dalam suatu
wilayah terserap secara maksimal. Jadi,
jika suatu wilayah tidak dapat menyerap
angkatan kerja secara maksimal akan
menyebabkan angkatan kerja tersebut
bermigarsi ke wilayah yang padat kerja
dan padat modal yang dapat lebih
menyerap angkatan kerja. Kondisi ini
menyebabkan ketimpangan, baik dari sisi
tenaga kerja, perekonomian maupun dalam
bidang lainnya. Ketimpangan yang tinggi
akan terjadi pada wilayah-wilayah yang
dianggap tidak potensi secara ekonomi
dibandingkan dengan wilayah-wilayah
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yang memiliki potensi. Jadi, secara
langsung maupun tidak, kemiskinan akan
berpengaruh pada ketimpangan dan
sebaliknya
ketimpangan
akan
mempengaruhi kemiskinan. Semakin
tinggi kemiskinan suatu daerah akan
semakin
tinggi
pula
ketimpangan
(disparity) daerah tersebut, sebaliknya
semakin rendah tingkat kemiskinan suatu
daerah akan semakin rendah ketimpangan
(disparity) daerah tersebut.
Sementara dummy menunjukkan
kondisi regional kabupaten/ kota Propinsi
Sumatera Utara sebelum dan sesudah
terjadinya aglomerasi. Dimana koefisien
regresi variabel DM adalah -0,000433
yang berarti bahwa kabupaten/ kota di
Propinsi
Sumatera
Utara
sesudah
aglomerasi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap ketimpangan regional
di kabupaten/ kota Propinsi Sumatera
Utara pada tingkat kepercayaan 95 persen.

3.

kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera
Utara.
Nilai koefiasien variabel-variabel
yang
menjelaskan
variabel
ketimpangan regional, yang terbesar
adalah variabel rasio penduduk
miskin diikuti berturut-turut oleh
dummy
variabel,
tingkat
pengangguran
terbuka
dan
pertumbuhan ekonomi.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
kesimpulan diatas, maka dapat disarankan
sebagai berikut :
1. Kebijakan yang dapat dilakukan
untuk
mengurangi
ketimpangan
regional antar wilayah adalah melalui
pengembangan pusat pertumbuhan
secara tersebar. Kebijakan ini akan
dapat
mengurangi
ketimpangan
karena
pengembangan
pusat
pertumbuhan
menganut
prinsip
konsentrasi
dan
desentralisasi
sekaligus.
Aspek
konsentrasi
diperlukan agar penyebaran kegiatan
pembangunan dapat dilakukan dengan
tetap
mempertahankan
tingkat
efisiensi usaha sedangkan aspek
desentralisasi
diperlukan
agar
penyebaran kegiatan pembangunan
antar daerah dapat dilakukan sehingga
akan menurunkan ketimpangan itu
sendiri.
2. Selain meminimalisir pemusatan
kegiatan ekonomi pada suatu lokasi
atau daerah, pemerintah sebaiknya
juga menjalankan progran-program
propoor sehingga penduduk miskin
akan berkurang. Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
jumlah
penduduk miskin yang tinggi akan
memperlebar jurang ketimpangan
3. Disamping menjalankan programprogram anti kemiskinan, pemerintah
sebaiknya meningkatkan lapangan
kerja baru untuk mengurangi tingkat
pengangguran. Hasil penelitian ini

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil
yang telah dilakukan diatas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Koefisien determinasi pada hasil
estimasi
variabel
ketimpangan
regional kabupaten/ kota di Sumatera
Utara mampu dijelaskan oleh
variabel-variabel
pertumbuhan
ekonomi,
tingkat
pengangguran
terbuka dan rasio penduduk miskin
dan dummy variabel dengan model
yang digunakan.
2. Variabel-variabel yang digunakan
menjelaskan variabel ketimpangan
regional menunjukkan arah pengaruh
yang sesuai dengan hipotesis. Rasio
rasio penduduk miskin berpengaruh
positif dan signifikan, Tingkat
Pengangguran Terbuka dan Dummy
variabel berpengaruh negatif dan
signifikan sedangkan Pertumbuhan
Ekonomi tidak berpengaruh signifikan
terhadap
ketimpangan
regional
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menunjukkan
bahwa
tingkat
pengangguran akan mempengaruhi
ketimpangan.
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