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MOTTO 

 

"If you don't want to do something, don't do it" 

But if you want to do something, do it quickly. 

 

“Jika tidak mau melakukan sesuatu jangan kau lakukan 

Tapi jika ingin melakukan sesuatu lakukanlah dengan cepat” 
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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Karya/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun 

di perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai 

acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam 

daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi akademik berupa pencabutan gelar 

yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 

norma yang berlaku di Universitas Siliwangi. 

 

 

Tasikmalaya, November 2021 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Wahyu Agung Laksono 

NPM. 173401137 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY LEVEL 

 IN BOGOR REGENCY 2010-2020 

 

By: 

Wahyu Agung Laksono 

NPM. 173401137 

Advisors: 

Iis Surgawati 
Jumri 

 

The purpose of this research to know: (1) the effect of unemployment rate, dependency 

ratio and investment partially on poverty in Bogor Regency in 2010-2020. (2) the effect of 

unemployment rate, dependency ratio and investment simultaneously on poverty in Bogor 

Regency in 2010-2020. The research method used is ordinary least square (ols) with 

multiple regression analysis models with hypothesis testing using the t test and f test. the 

result of this study indicates that: (1) partially the unemployment rate has a negative 

relationship and does not have a significance on poverty, dependency ratio has a negative 

relationship and does not have a significance on poverty and investment has a negative 

relationship and  has a significant on poverty. (2) simultaneously unemployment rate, 

dependency ratio and investment have a significancef impact on poverty in Bogor Regency. 

 

Keywords: poverty, unemployment rate, dependency ratio and investment. 
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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010-2020 

 

Oleh: 

Wahyu Agung Laksono 

NPM. 173401137 

Pembimbing: 

Iis Surgawati 
Jumri 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh tingkat pengangguran, rasio 

ketergantungan dan investasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Bogor tahun 2010-2020. (2) pengaruh tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan 

investasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 

2010-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah ordinary least square (ols) dengan 

model analisis regresi berganda dan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan 

uji F. hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) secara parsial tingkat pengangguran 

memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Bogor, rasio ketergantungan  memiliki hubungan yang negatif 

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten bogor dan 

investasi memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Bogor. (2) secara bersama-sama tingkat pengangguran dan 

investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor. 

 

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Rasio Ketergantungan dan 

Investasi 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan naskah usulan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2020”. 

 Naskah usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam penulisan skripsi. Penulis sangat menyadari bahwa usulan penelitian ini 

masih sangat jauh dari sempurna, baik dari sistematika penulisan, isi dari naskah 

usulan penelitian maupun tata bahasa. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang sifatnya membangun. Walaupun demikian penulis berharap agar 

naskah usulan penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca. 

 Dalam proses penyusunan naskah usulan penelitian, penulis banyak 

mendapatkan bantuan pengarahan dan dorongan dari berbagai pihak, baik 

pengarahan langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada: 

1. Yang tercinta kedua orang tua saya Ibu Fia Fiana Kusnady serta Bapak Kasdi 

terima kasih tak terhingga yang telah memberikan doa yang tidak pernah putus, 

kepercayaan, pengorbanan materil maupun non materil dan asupan semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 
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2. Apresiasi kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai saat ini dan dapat 

menyelesaikan naskah usulan penelitian yang tidak mudah ini.  

3. Kepada saudara kandung, kakak-kakak tercinta yang telah memberikan doa, 

motivasi serta semangat yang tak bosan sehingga dapat menyelesaikan usulan 

penelitian. 

4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku rektor 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi  

6. Yang terhormat Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan 

Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi  

7. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Iis Surgawati Dra., M.Si. selaku pembimbing I 

yang telah membimbing penulis dengan memberikan bimbingan, arahan, 

saran, koreksi dan motivasi kepada penulis sampai selesainya naskah usulan 

penelitian ini.  

8. Yang terhormat Bapak Jumri S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang telah 

membimbing penulis dengan memberikan bimbingan, arahan, saran, koreksi 

dan motivasi kepada penulis sampai selesainya naskah usulan penelitian ini.  

9. Yang terhormat seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah 

membagi ilmu dengan ikhlas selama masa perkuliahan sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. Yang terhormat seluruh 

jajaran dan staf Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pelayanan secara 

sukarela sehingga dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. 
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10. Rekan-rekan MPA. KHANIWATA yang telah mengizinkan dan mengajarkan 

berproses dalam segala hal untuk pengembangan diri 

11. Angkatan 33 MPA KHANIWATAyang baik hati dengan membantu secara 

materil dan moril Jakob, Niga dan Sima. 

12. Sahabat ARUS yang baik hati dengan membantu secara materil maupun moril 

Muhammad Rifki Rahmat Al kahar, Alvo Ferdinand Alfatta, Aldi Febri 

Maulana, Muhamad Haekal Raka Aryawan, Syahwal Anugrah Putra Permadi, 

Yusmawan Fahmi dan Gunawan Mulya Saputra. 

13. Sahabat Karib yang baik hati dengan membantu secara materil maupun moril 

Syaeful Nur Arifin. 

14. Rekan-rekan BEM UNSIL Kabinet Rona Karsa yang telah mengizinkan dan 

mengajarkan berproses dalam segala hal untuk pengembangan diri 

15. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2017 Universitas Siliwangi 

Permohonan maaf penulis sampaikan seandainya terdapat kesalahan-

kesalahan di dalam penulisan skripsi ini penulis berharap, semoga usulan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua 

pembaca serta dapat berguna bagi kemajuan ilmu pendidikan di Indonesia. 

Tasikmalaya, November 2021 

Penulis 
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