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Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Bojonegoro telah mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, 
diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pula. Dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dimungkinkan jumlah penduduk miskin juga 
mengalami peningkatan. Dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi seharusnya 
dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi pada kenyataanya dengan laju 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan turunnya jumlah penduduk 
miskin. Hal ini dimungkinkan adanya ketimpangan pendapatan di Kabupaten 
Bojonegoro. Dengan adanya ketimpangan pendapatan dapat diartikan bahwa 
pertumbuhan ekonomi belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Pendidikan merupakan aspek penting dalam usaha mengurangi ketimpangan 
pendapatan, karena dengan memperoleh pendidikan seseorang dapat 
meningkatkan skill sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk 
dan pendidikan terhadap pemerataan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro. 
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif diolah dengan Ordinary Least Square 
(OLS) berdasarkan data sekunder time series tahun 1996 sampai 2006. Hasil 
analisis menyimpulkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk serta 
pendidikan yang dicerminkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 
tahun ke atas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemeratan 
pendapatan, sehingga seluruh variabel secara bersama-sama mempengaruhi 
pemerataan pendapatan dan model penelitian ini mendekati kebenaran. 
Pertumbuhan ekonomi secara parsial signifikan dan berpengaruh positif terhadap 
Indeks Gini, dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka 
akan menyebabkan penurunan pemertaan pendapatan. Pertumbuhan penduduk 
secara parsial signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Gini, dengan 
demikian jika pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan maka akan 
menyebabkan kenaikan pemerataan pendapatan. Variabel pendidikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Gini, sehingga jika terjadi perubahan pada 
variabel pendidikan tidak mempengaruhi naik turunnya pemerataan pendapatan.  
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