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ABSTRAK 
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Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di 

bawah Bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, MSi dan Ibu Melti 

Roza Adry, SE, ME 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi wilayah belanja 

modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Barat 

dan klasifikasi wilayah belanja modal terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota 

di Sumatera Barat. Dimana penulis hanya menjelaskan hubungan belanja modal, 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah Kabupaten 

dan Kota di Sumatera Barat.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, penelitian ini didapatkan 

melalui studi kepustakaan dari data yang sudah di publikasikan oleh instansi 

terkait, yaitu BPS provinsi Sumatera Barat, waktu penelitian pada bulan februari 

2017 sampai selesai. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan 

antara data time series dan data cross section. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi, dari tahun 2011-2016. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis Tipolgi Klassen. 

Hasil penelitian klasifikasi wilayah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 
belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dengan 
kemiskinan, penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dideskripsikan dalam 
bentuk tabel kuadran danAnalisis tripologi klassen, dimana pengelompokkan 
berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa 
dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada 
pada kuadran IV kelompok yang paling buruk, dimana belanja modal rendah dan 
pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 
Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten PadangPariaman, Kabupaten 
Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman. 
Selanjutnya pengelompokkan berdasarkan belanja modal dengan kemiskinan 
menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di 
Sumatera Barat berada pada kuadran  I kelompok belum ideal, dimana belanja 
modal yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, 
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. 
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