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ABSTRACT 

 

Poverty is a condition of an individual’s inability to meet his basic needs. The number 

of poor people in Indonesia in September 2019 was 24,79 million people or around 

9,22%. This study uses a geographically weighted negative binomial regression model 

to determine the factors that affect the amount of poverty in Indonesia in 2019. 

Modeling the number of poor people in Indonesia using Poisson regression is 

overdispersed, so to overcome it using geographically weighted negative binomial 

regression. Based on the regression model used, the results show that the significant 

variables are the open unemployment rate, the percentage of households that occupy 

non-private houses, the percentage of illiteracy, and gross regional domestic product at 

current prices per capita. 

Keywords: Poverty, geographically weighted negative binomial regression, Poisson 

regression, overdispersion, negative binomial regression. 

 

ABSTRAK 

 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 

sebesar 24,79 juta orang atau sekitar 9,22%. Penelitian ini menggunakan model 

geographically weighted negative binomial regression untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2019. Pemodelan jumlah 

penduduk miskin di Indonesia menggunakan regresi Poisson mengalami overdispersi 

sehingga mengatasinya menggunakan geographically weighted negative binomial 

regression. Berdasarkan model regresi yang digunakan diperoleh hasil bahwa variabel 

yang signifikan yaitu tingkat pengangguran terbuka, persentase rumah tangga yang 

menempati rumah bukan milik pribadi, persentase buta huruf, dan Produk Domestik 

Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku per kapita. 

Kata Kunci: Kemiskinan, geographically weighted negative binomial regression, 

regresi Poisson, overdispersi, regresi binomial negatif. 
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1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya. Tingkat kemiskinan Indonesia selama periode 2015-2019 

mengalami penurunan, baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk miskin. 

Secara nasional jumlah penduduk miskin pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 

juta orang atau sekitar 9,66%, sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau sekitar 

9,22%, menurun sebanyak 888,7 ribu orang atau sebesar 0,44% terhadap September 

2018 (Badan Pusat Statistik, 2019).  

Penduduk dikatakan miskin apabila angka pengeluarannya di bawah garis 

kemiskinan. Kesejahteraan penduduk Indonesia tidak merata antar provinsi, karena 

penyebab kemiskinannya berbeda antar wilayah (Badan Pusat Statistik, 2019). Provinsi 

di Indonesia memiliki berbagai faktor kemiskinan yang berbeda dari aspek ekonomi, 

pendidikan, lingkungan maupun di bidang kesehatan sehingga pengamatan yang 

dilakukan setiap provinsi memiliki keragaman yang berbeda-beda menyebabkan adanya 

efek spasial (Agustina et al. 2015). Memperhatikan keragaman karakteristik antar 

wilayah pada jumlah kemiskinan di Indonesia maka digunakan metode geographically 

weighted negative binomial regression.  

Model geographically weighted negative binomial regression merupakan salah 

satu metode untuk memodelkan data diskrit yang mempunyai heterogenitas spasial dan 

keadaan overdispersi. Sebelumnya juga telah banyak peneliti yang membahas studi 

kasus tentang faktor-faktor kemiskinan menggunakan geographically weighted 

regression seperti Agustina et al. (2015) dengan hasil penelitian terdapat 9 kelompok 

kabupaten/kota berdasarkan variabel yang mempengaruhi dan model geographically 

weighted regression merupakan model terbaik. Selain itu pemodelan penduduk miskin 

menggunakan geographically weighted negative binomial di Jambi pernah dibahas oleh 

Jasmadi et al. (2016) dimana hasil penelitian yaitu ada dua kelompok kabupaten/kota 

berdasarkan variabel yang mempengaruhi, ini berarti faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan berbeda. 

Dalam penelitian ini dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Indonesia tahun 2019 dengan memperhatikan adanya efek spasial sehingga 

menggunakan geographically weighted negative binomial regression. Dalam 

pelaksanaan dilakukan estimasi model regresi Poisson untuk mengetahui adanya 

overdispersi, untuk mengatasi overdispersi menggunakan regresi binomial negatif, 

selanjutnya menguji adanya aspek spasial menggunaka uji Breusch-Pagan, apabila 

terdapat aspek spasial dilakukan pemodelan menggunakan geographically weighted 

negative binomial regression mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan 

di Indonesia. 

2. REGRESI POISSON, REGRESI BINOMIAL NEGATIF DAN 

GEOGRAPHICALLY WEIGHTED NEGATIVE BINOMIAL   

Regresi Poisson merupakan regresi yang berupa variabel diskrit yang digunakan untuk 

menganalisis dan memodelkan data diskrit. Suatu variabel diskrit   yang berdistribusi 

Poisson dengan parameter     mempunyai fungsi densitas peluang berbentuk: 
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Fungsi      menyatakan fungsi densitas peluang,   menyatakan nilai pengamatan ke- , 
dan   menyatakan rata-rata. Regresi Poisson mempunyai        dan         . 

Regresi Poisson termasuk ke dalam kelompok Generalized Linear Model (GLM) 

dimana terdapat suatu fungsi penghubung yang menghubungkan rata-rata dari variabel 

dependen     dan variabel independen    . Persamaan model regresi Poisson dapat 
ditulis sebagai berikut: 

 

                        ,  
  

dengan     nilai harapan   berdistribusi Poisson.  
Parameter regresi Poisson ditaksir dengan menggunakan metode Maximum 

Likelihood Estimation (MLE). Fungsi likelihood  regresi Poisson dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

       ∑   
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            (1) 

Persamaan (2) dapat dimaksimumkan dengan menurunkan fungsi likelihood ini 

terhadap    dan disamakan dengan nol, namun tidak dapat diperoleh penyelesaian 
eksaknya sehingga dilakukan langkah iterasi dengan menggunakan metode Newton-

Raphson (Cameron & Trivedi, 2013). 

Dalam regresi ditemui rata-rata lebih kecil dari variansi yang disebut overdispersi. 

Mengetahui adanya overdispersi pada data dapat dilihat dari rasio devians atau Pearson 

Chi-square dengan derajat bebasnya. Jika rasio ini lebih besar dari 1 maka data tersebut 
overdispersi pada model regresi Poisson (McCullagh & Nelder, 1989).  

Regresi Poisson yang dalam keadaan overdispersi dapat diatasi menggunakan 

regresi binomial negatif. Menurut Hardin & Hilbe (2007) regresi binomial negatif 

merupakan regresi untuk memodelkan data diskrit berdistribusi binomial negatif. 

Regresi binomial negatif didasarkan pada model Poisson-gamma dengan            

dan            . Fungsi peluang binomial negatif adalah sebagai berikut: 
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dengan              dan         
     

Saat    ,        dan          yang artinya distribusi binomial negatif 

pada persamaan (2) mendekati distribusi Poisson. Persamaan regresi binomial negatif 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

      (                 ).  

Parameter regresi binomial negatif dapat ditaksir menggunakan MLE. Fungsi 
likelihood  regresi binomial negatif diberikan sebagai berikut (Hilbe, 2011): 
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Penaksiran parameter regresi binomial negatif pada persamaan (3) dilakukan dengan 

iterasi Newton-Raphson untuk memaksimumkan fungsi likelihood.  
Salah satu asumsi pembentukan model regresi yang harus dipenuhi yaitu tidak 

adanya kasus multikolinieritas yakni adanya korelasi yang kuat antar variabel 

independen sehingga menyebabkan nilai error yang besar. Variance Inflation Factor 

(VIF) digunakan untuk mengetahui adanya multikolinieritas pada model regresi 

(Gujarati, 2004). VIF dinyatakan sebagai berikut: 

     
 

    
  , (4) 

dengan   
  merupakan koefisien determinasi antara variabel independen yang 

diregresikan terhadap variabel bebas lainnya. Nilai       yang lebih besar dari 10 berarti 

terdapat multikolinieritas pada regresi tersebut. 

Pengamatan yang dilakukan setiap wilayah memiliki keragaman yang berbeda-

beda menyebabkan adanya spasial. Adanya heterogenitas spasial dalam suatu 

pengamatan dapat dilihat menggunakan uji Breusch-Pagan (BP) (Anselin, 2010) dengan 

hipotesis dinyatakan sebagai berikut:  

     
                       (     )    , 

                                , 

dengan statistik sebagai berikut: 

   (
 

 
)               (

 

 
) *
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  , (5) 

dengan   menyatakan vektor dengan elemen    (
  
 

    ),   menyatakan error untuk 

pengamatan ke- ,   menyatakan matriks berdimensi        ,   menyatakan 

banyaknya variabel independen,    menyatakan variansi,    menyatakan trace matriks 

  [     ]  dan W menyatakan matriks pembobot antar lokasi ke-  dan  . Kriteria 

penolakan: Tolak    jika nilai        
  yang artinya adalah variansi antar lokasi 

berbeda. 

Model geographically weighted negative binomial regression merupakan 

gabungkan informasi geografis spasial variabel ke dalam model binomial negatif, yaitu 

variasi spasial dari parameter model diizinkan yang akan menghasilkan pendugaan 

parameter lokal yang berbeda tiap masing-masing lokasi (da Silva & Rodrigues, 2014). 

Persamaan model geographically weighted negative binomial regression sebagai 

berikut: 

     [   (∑            

 

)           ] 
 

dengan,    menyatakan nilai pengamatan respon ke- ,     menyatakan nilai variabel 

independen  ke-  pada pengamatan lokasi        ,           menyatakan parameter 

regresi variabel independen ke-  untuk setiap lokasi        ,           menyatakan 

parameter dispersi setiap lokasi        ,         menyatakan lokasi koordinat lintang 

dan bujur pada titik lokasi ke-  .  
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Metode MLE digunakan untuk menaksir parameter geographically weighted 

negative binomial regression dimana setiap lokasi memiliki nilai yang berbeda-beda 

sehingga menunjukkan sifat lokal pada model (da Silva & Rodrigues, 2014). Fungsi 

likelihood untuk distribusi ini dinyatakan sebagai berikut:  
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   (6) 

Proses penaksiran parameter regresi model geographically weighted negative 

binomial regression pada persamaan (6) dilakukan dengan teknik iterasi numerik 

Newton-Raphson (da Silva & Rodrigues, 2014). Langkah pertama dalam menganalisis 

model ini menghitung fungsi pembobot. Fungsi pembobot digunakan untuk menentukan 

taksiran parameter yang berbeda pada tiap titik lokasi yakni dengan  adaptive bisquare 

kernel function dan fixed Gaussian kernel sebagai berikut (Caraka & Yasin, 2017).  

Adaptive bisquare kernel function diberikan sebagai berikut: 
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sementara fixed Gaussian kernel function 

 































2

2

1
exp,

b

d
vuw

ij
iiij , (8) 

dengan   menyatakan                ,   menyatakan nilai bandwidth optimum dan 

    merupakan jarak Euclidean sedangkan bandwidth optimum ditentukan dengan 

menggunakan cross validation.  

 Model regresi Poisson, regresi binomial negatif, serta geographically weighted 

negative binomial regression  perlu dilakukan pengujian untuk melihat variabel yang 

berpengaruh. Pengujian tersebut dilakukan dengan uji serentak dan uji parsial. 

Pengujian serentak dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari parameter terhadap 

model dengan tingkat signifikan tertentu. Pengujian serentak dilakukan dengan 

menggunakan metode MLE yang hipotesis sebagai berikut: 

                , 

                        , dengan          . 
Statistik ujinya adalah: 

 ( ̂)      
   ̂ 

 ( ̂)
  (   ( ̂)       ̂ ). (9) 

  ( ̂) merupakan devians atau likelihood ratio dari model,  ( ̂) adalah nilai 

likelihood untuk model tanpa variabel independen dan    ̂  merupakan nilai likelihood 
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untuk model dengan variabel independen. Tolak    jika nilai  ( ̂) lebih kecil dari nilai 

      
  (McCullagh & Nelder, 1989). Pengujian parsial digunakan untuk mengetahui 

parameter yang berpengaruh terhadap model tersebut dengan tingkat signifikan tertentu 

dengan hipotesis uji parsial sebagai berikut: 

                   

                        , dengan          . 

Statistik ujinya yaitu: 

        
 ̂ 

  ( ̂ )
. (10) 

Tolak    jika nilai dari           lebih besar dari    ⁄  yang artinya parameter tersebut 

berpengaruh terhadap model.  

Pemilihan model terbaik dapat menggunakan AIC untuk mengindetifikasi faktor-

faktor yang berpengaruh pada kasus yang diamati, dengan formulasi sebagai berikut: 

                , (11) 

dengan        menunjukkan kemungkinan log yang ditentukan dan   jumlah parameter. 

Suatu model terbaik memiliki nilai AIC terkecil serta nilai devians terkecil (Silva & 

Rodrigues, 2014). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Artikel ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 

yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia. Jumlah lokasi 

penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Variabel yang 

digunakan yaitu jumlah penduduk miskin    , kepadatan penduduk     , tingkat 

penggangguran terbuka     , tingkat partisipasi angkatan kerja     , rumah tangga 

yang menempati rumah dengan status bukan milik sendiri     , penduduk buta huruf 
    , Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) per 

kapita     , koordinat lintang     dan koordinat bujur    . Menentukan model terbaik 
pada jumlah kemiskinan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan variabel-variabel independen yang didapatkan dari data Susenas yang 

telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistika Indonesia.  

b. Mendeskripsikan variabel   dan variabel   dari sudut kewilayahannya. 

c. Mendeteksi kasus multikolinieritas berdasarkan kriteria korelasi dan nilai VIF 

sebagai pendeteksi multikolinieritas. Regresi yang bebas multikolinieritas memiliki 

     kurang daripada 10.   

d. Menganalisis model regresi Poisson dengan mencari estimasi parameter, serta 

melakukan pengecekan data apakah terjadi overdipersi pada variabel respon, jika 

terdapat overdispersi maka ditangani dengan membentuk model regresi binomial 

negatif. 

e. Menguji efek heterogenitas spasial dengan uji Breusch-Pagan. 

f. Memodelkan geographically weighted negative binomial regression untuk jumlah 

penduduk miskin di Indonesia dan memetakan wilayah berdasarkan variabel yang 

signifikan. 
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4. JUMLAH PENDUDUK MISKIN  DI INDONESIA MENGGUNAKAN 

GEOGRAPHICALLY WEIGHTED NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION 

 

Salah satu asumsi model regresi yaitu tidak adanya kasus multikolinieritas. Dengan 

menggunakan persamaan (4) didapatkan nilai VIF seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai VIF masing-masing variabel independen 

Variabel Nilai VIF 

   3,41 

   3,39 

   4,10 

   2,72 

   1,81 

   2,04 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai 

VIF yang kurang dari 10, maka artinya variabel yang digunakan tidak terjadi 

multikolinieritas sehingga dapat digunakan dalam pembentukan model regresi. Data 

jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2019 termasuk ke dalam data diskrit 

sehingga untuk menganalisisnya dapat dilakukan menggunakan regresi Poisson. Dengan 

menggunakan software R diperoleh estimasi persamaan regresi Poisson seperti pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Nilai estimasi parameter Regresi Poisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 persamaan model regresi Poisson untuk jumlah 

penduduk miskin se-provinsi di Indonesia sebagai berikut: 

    ̂                                                      
            .  

Dalam pemodelan regresi Poisson, hipotesis uji parameter serentak sebagai 

berikut: 

                      , 

                        , dengan                
Berdasarkan hasil pengujian parameter serentak dengan tingkat signifikan 5% 

didapatkan   
         sebesar 12,591587 dan nilai devians berdasarkan persamaan (9) 

sebesar 9943,8. Hal ini menunjukan   
         lebih kecil dari nilai devians, sehingga    

Parameter Estimasi   P           

 ̂                        

 ̂            19,91        

 ̂  0,412 48,46        

 ̂  0,237 43,89        

 ̂                       

 ̂                       

 ̂            71,89        

D = 9943,8 DF = 27 
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ditolak yang berarti minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengujian parsial selanjutnya dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

                      , 

                        , dengan                
dengan menggunakan persamaan (10) untuk parameter parsial dengan tingkat signifikan 

5% didapatkan       ⁄  sebesar 1,96 dibandingkan dengan nilai           pada masing-

masing variabel independen yang terdapat pada Tabel 2. Hasil perbandingan 

menunjukkan semua variabel independen nilai |       |        ⁄ , sehingga    ditolak 

yang berarti bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

pada model regresi Poisson secara signifikan. 

Diketahui pada Tabel 2 nilai devians 9943,8 dengan derajat bebasnya sebesar 27, 

Nilai rasio antara nilai devians dengan derajat bebas pada data kemiskinan Indonesia 

tahun 2019 sebesar 368,28 yang berarti lebih besar dari 1, sehingga pada model regresi 

Poisson dalam jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2019 terdapat kasus 

overdispersi. Mengatasi overdispersi pada kasus kemiskinan di Indonesia digunakan 

regresi binomial negatif untuk pemodelannya. Hasil estimasi model regresi binomial 

negatif ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil estimasi parameter regresi binomial negatif 

Parameter Estimasi         P           

 ̂  -387,8 -0,679 0,503 

 ̂            0,113 0,911 

 ̂  0,231 1,574 0,127 

 ̂  0,139 1,771 0,088 

 ̂  -0,093 -3,346 0,002 

 ̂  -0,005 -0,117 0,908 

 ̂            4,092 0,0003 

D = 27 DF = 27 

Berdasarkan hasil Tabel 3 persamaan regresi binomial negatif untuk kasus jumlah 

penduduk miskin provinsi di Indonesia tahun 2019 sebagai berikut: 

    ̂                                                     
           .  

Pengujian parameter serentak dalam regresi binomial negatif dilakukan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

                      , 

                        , dengan                
Berdasarkan hasil pengujian parameter serentak berdasarkan persamaan (9) dengan 

tingkat signifikan 5% didapatkan   
                    dan     . Hal ini 

menunjukan   
         lebih kecil dari  , sehingga     ditolak yang berarti ada variabel 

independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian parsial 

selanjutnya dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

                      , 

                        , dengan                
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Hasil pengujian parameter parsial berdasarkan persamaan (10) dengan tingkat 

signifikan 5% didapatkan nilai p-value pada masing-masing variabel yang terdapat pada 

Tabel 5. Hasil perbandingan menunjukkan ada dua variabel yang    ditolak ini  berarti 

bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap model regresi binomial negatif secara 

signifikan. Variabel yang signifikan yaitu    (persentase rumah tangga yang menempati 

rumah bukan milik pribadi) dan     (PDRB ADHB). 
Provinsi di Indonesia memiliki faktor-faktor yang berbeda sehingga pengamatan 

yang dilakukan setiap provinsi memiliki keragaman yang berbeda-beda menyebabkan 

adanya efek spasial. Adanya perbedaan karakteristik antar wilayah dapat dilihat 

menggunakan uji BP untuk pengujian heterogenitas spasial dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

     
    

    
       

  , (varians antarlokasi sama), 

     minimal ada satu   
      (varians antarlokasi berbeda). 

Berdasarkan hasil pengujian berdasarkan persamaan (5) diperoleh BP test sebesar 

17,757 dengan p-value sebesar 0,006869. Hasil pengujian heterogenitas dengan  tingkat 

signifikan 5% didapatkan   
         sebesar 12,591587. Hal ini menunjukkan bahwa 

  
         lebih kecil dari nilai BP test dan p-value lebih kecil dari   sehingga    ditolak 

yang artinya terdapat perbedaan varians antara satu titik pengamatan dengan 

pengamatan lainnya sehingga model geographically weighted negative binomial 

regression dapat digunakan pada data jumlah penduduk miskin se-provinsi di Indonesia 

tahun 2019. 

Menganalisis geographically weighted negative binomial regression digunakan 

pembobot spasial pada setiap parameternya. Pemilihan fungsi pembobot antara Fixed 

Gaussian Kernel dan Adaptive Bisquare kernel berdasarkan persamaan (7) dan 

persamaan (8) yang menghasilkan bandwidth optimum dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4.  Pemilihan fungsi pembobot  

Fungsi Pembobot  CV minimum Bandwidth 

Fixed Gaussian Kernel 317.366.232 9957080 

Adaptive Bisquare kernel 108.101.446 0,7117293 

Berdasarkan hasil perbandingan Tabel 4 diketahui bahwa nilai CV paling 

minimum diperoleh dengan menggunakan fungsi pembobot Adaptive Bisquare Kernel, 

yaitu dengan CV minimum sebesar 10.8101.446 dan bandwidth sebesar 0,7117293, 
sehingga dalam penelitian ini menggunakan fungsi pembobot Adaptive Bisquare 

Kernel. Pengujian parameter serentak pada model geographically weighted negative 

binomial regression dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

                                    , 

    minimal ada satu     , dengan                
Berdasarkan hasil pengujian parameter serentak dengan tingkat signifikan 5% 

didapatkan   
         sebesar 12,591587 dan nilai devians didapatkan sebesar 14186,19. 

Hal ini menunjukan   
         lebih kecil dari nilai nilai devians, sehingga     ditolak 

yang berarti ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen di 

tiap-tiap provinsi.  
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Pengujian parsial selanjutnya dilakukan untuk mengetahui variabel independen 

yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen di tiap pengamatan 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

              , 

    minimal ada satu     , dengan                
Hasil pengujian parameter parsial dengan tingkat signifikan 5% didapatkan 

      ⁄  sebesar 1,96 dibandingkan dengan nilai           pada masing-masing variabel 

independen. Hasil perbandingan menunjukkan beberapa variabel independen nilai 

|       |        ⁄ , sehingga    ditolak yang berarti variabel independen tersebut 

berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasi pengujian didapatkan pengelomppokan 

sebanyak 3 kelompok provinsi berdasarkan variabel yang signifikan. Tabel 5 

merupakan pengelompokkan provinsi berdasarkan variabel independen yang 

berpengaruh secara signifikan. 

 

Tabel 5. Pengelompokkan provinsi berdasarkan variabel yang signifikan  

Kelompok Nama Provinsi Variabel yang Signifikan 

1 Aceh, Sumatera Utara,Sumatera Barat, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan 

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 

Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, 

Papua Barat dan Papua. 

         

2 Bengkulu.             

3 DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur. 

      

Berdasarkan hasil pengujian parsial geographically weighted negative binomial 

regression bahwa nilai parameter yang signifikan berbeda-beda setiap provinsi. 

Kelompok pertama terdiri dari 24 provinsi dengan variabel yang signifikan yaitu 

            . Kelompok kedua terdiri dari 1 provinsi dengan variabel yang signifikan 

yaitu                . Kelompok ketiga terdiri dari 9 provinsi dengan variabel 

signifikan yaitu          . 
Pemilihan model terbaik menggunakan AIC berdasarkan nilai AIC terkecil Nilai 

AIC dari model regresi Poisson, regresi binomial negatif dan geographically weighted 

negative binomial regression dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pemilihan model terbaik dengan kriteria AIC 

Model AIC 

Regresi Poisson   

Regresi Binomial Negatif 495,66 

Geographically weighted negative binomial regression           
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Berdasarkan Tabel 6 bahwa dari ketiga model regresi tersebut, geographically 

weighted negative binomial regression memiliki nilai AIC paling kecil dibandingkan 

dengan regresi Poisson dan regresi binomial negatif, sehingga dalam penulisan ini 

geographically weighted negative binomial regression merupakan model terbaik.   
 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pada 

geographically weighted negative binomial regression yang menggunakan fungsi 

pembobot kernel adaptive bisquare menunjukkan bahwa ada empat faktor yang 

mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia serta terdapat tiga kelompok 

provinsi berdasarkan variabel-variabel yang signifikan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu persentase pengangguran 

terbuka, persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik pribadi, 

persentase penduduk buta huruf dan PDRB ADHB setiap provinsi. Model regresi 

terbaik yaitu geographically weighted negative binomial regression karena memiliki 

nilai AIC terkecil. 
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