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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama oleh Septian Jefri Alif Utama, dkk (2015). Yang 

berjudul “ Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia “ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dengan hasil PDRB mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (p-value<5%), Belanja 

Modal juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia yaitu sebesar 0,0105 (p-value < 0,05%), dan kemiskinan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Penelitian kedua oleh Surya Dewi Rustariyuni yang berjudul “ 

Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah 

dan Laju pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012 “. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan, 

Belanja Daerah, dan Laju Pertumbuhan pada Indeks Pembangunan Manusia 

dengan hasil bahwa dengan asumsi cateris paribus Gini Ratio secara 

signifikan berpengaruh positif terhadapa Indeks Pembangunan Manusia 

dengan nilai signifikan sebesar 0,00057% (p-value < 5%), Proporsi 

Pengeluaran Non Makanan juga berpengaruh signifikan Positif terhadap 
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Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi masing-masing juga berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Penelitian ke tiga oleh Rini Sulistiawati yang berjudul “ Pengaruh 

Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 

Masyarakat di Provinsi di Indonesia “ penelitian ini bertujuan untuk 

menegtahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja dan pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat dengan hasil Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Provinsi di Indonesia. 

Penelitian ke empat oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) 

yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau “ penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau dengan hasil Tingkat Kemiskinan 

dan Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia masing-masing sebesar -0,163 dan -0,084. Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 
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positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, masing-masing 

sebesar 0,005 dan 0,953 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian saat ini menggunakan periode tahun terbaru yaitu tahun 2010-2014, 

objek penelitian saat ini adalah wilayah Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa 

Timur. Alat analis untuk penelitian saat ini adalah regresi data panel. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kesejahteraan Masyarakat 

Masyarakat berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang berarti ikut 

serta berpartisipasi atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul. Di dalam 

bahasa  Inggris dipakai istilah “society” yang sebelumnya berasal dari kata 

latin “socius” berarti “kawan”. Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku; 

sosiologi kelompok dan masalah sosial, karangan Abdul Syani dijelaskan 

bahwa “perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab) yang 

artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang 

artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi 

masyarakat”.  

Dalam arti lain, masyarakat sebagai community cukup 

memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan 

kehidupan bersama dan lingkungan alam. “Masyarakat  sebagai suatu 

kesatuan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap anggota-anggotanya 
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sedemikian rupa agar seluruh anggotanya menghormati dan menjalankan 

kegiatan sesuai dengan norma-norma budaya yang diciptakannya sendiri”.  

Menurut ahli sosiologi M, J. Heskovits, “masyarakat adalah 

kelompok individu yang mengorganisasikan dan mengikuti suatu cara 

hidup tertentu”. 

Menurut ahli sosiologi Marck Ever, “masyarakat adalah suatu 

sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling membantu satu 

sama lain, meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, 

sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang 

kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial”.  

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup 

bersama dalam suatu tempat, hidupnya saling membutuhkan satu dengan 

yang lainnya, dan masyarakat itu mempunyai suatu tujuan yang sama 

untuk bisa mencapai suatu kesejahteraan dalam masyarakat tersebut 

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu 

masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, tingkat keamanan 

hidup, dan terpenuhi segala kebutuhan hidup (Segal dan Brzuzy yang 

dikutip dalam suud, 2006 : 5) 

Suatu keadaan sejahtera tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Itu 

adalah, pertama setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, 

seluas apa kebutuhan kebutuhan terpenuhi dan yang terakhir setinggi apa 

kesempatan kesempatan maju tersedia (Midgley dalam Suud, 2006 : 5) 
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Dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat indikator 

yang digunakan adalah indeks pembagunan manusia atau IPM. Human 

Development Index atau IPM merupakan perangkat yang digunakan untu 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antar Negara atau antar daerah 

(Todaro, 2009:57)  

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi 

indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan 

manusia suatu negara, yaitu : 

a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian 

bayi). 

b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot 

dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). 

c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per 

tahun. 

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks 

Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut: 

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 

Dimana: 

 X1 = Indeks harapan hidup 

 X2 = Indeks pendidikan 

 X3 = Indeks standar hidup layak 

a. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia 

1) Indeks Harapan hidup 
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Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup 

yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan 

memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian 

per tahun variabel e0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata 

lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan 

sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun 

waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup 

digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). 

Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak 

lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah 

kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup 

ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks 

Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup 

terhadap nilai maksimum dan minimumnya.  

2) Indeks Pendidikan 

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua 

indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah 

(MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 

tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut 

sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar 

angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat 

penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses 

sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata 
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lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan 

dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan 

(cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk 

yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok 

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS 

merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki 

penduduk. 

3) Indeks Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), 

UNDP mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita 

GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau 

kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per 

kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak 

mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern 

IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di 

Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi 

terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan 

antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing 

Power Parity). 
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2. Upah Minimum Regional 

Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya 

tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih 

sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan 

institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. (Todaro 

2000;327). Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda 

negara – negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah 

dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak 

calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun 

mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk 

membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat pengangguran 

(terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan bertambah buruk  

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 

pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan 

sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional 

seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. 

Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai 

pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-

pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan 

lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran 

keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja 

kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan 
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antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai 

tidak tetap. (Sukirno, 2008:350-351) 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada 

pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-Undang Tenaga 

Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30) 

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi 

pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada 

tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan 

produksi. Upah yang diberikan tergantung pada:  

a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;  

b. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum 

pekerja;  

c. Produktivitas marginal tenaga kerja;  

d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat 

pengusaha; dan  

e. Perbedaan jenis pekerjaan.  

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap 

sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan 
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produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja 

dapat dibedakan dua macam yaitu:  

a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk 

uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;  

b. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para 

pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur 

berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari 

pertukaran tersebut (Sukirno, 2008:351).  

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup 

bagi para pekerja. Undang Undang Repubik Indonesia No. 13/2003 

tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan 

pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai 

”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”. 

Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan 

dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk 

pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah 

pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun 

subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah 

minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima 

persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. 
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Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus 

lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota 

tersebut.  

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia 

berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar 

kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu 

didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan 

pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen 

lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan 

Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003, 

menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak, akan tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, 

sehingga penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM. Pada 

masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada 

kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:  

1. Kebutuhan hidup minimum (KHM);  

2. Index Harga Konsumen (IHK);  

3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya;  

4. Standar upah minimum di daerah sekitar;  

5. Kondisi pasar kerja; dan  

6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.  

masalah dalam penetapan upah minimum regional adalah pada 

metode perhitungannya (Iksan, 2010). Ada perbedaan nyata dari 



 
19 

 

produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik 

umumnya telah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal ini 

mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang 

produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah 

minimum akan memukul sektor ini yang umumnya sektor padat karya 

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur 

dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi 

upah, yaitu : a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; c) 

menyediakan insentip untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja 

(Sumarsono 2009:151). Beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah 

minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok 

ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan 

upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, 

bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi (Sumarsono 

2009:201) 

Adam Smith (1776) dalam Pressman (2002:28-30), melalui The 

Wealth of Nations menganalisis apa yang menyebabkan standar hidup 

meningkat dan menunjukkan bagaimana kepentingan diri dan persaingan 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi (dan pada akhirnya menciptakan 

kesejahteraan). Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena adanya proses 

mekanisasi dan pembagian kerja, selanjutnya pembagian kerja akan 
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membuat produktivitas pekerja meningkat. Visi dari The Wealth of Nations 

adalah : ”--- dari kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dalam 

harmoni yang sempurna akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan 

kemakmuran yang terus menerus”.  

Pemerintah memiliki tanggung dan menjadi mekanisme untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara melalui berbagai 

kebijakan di bidang ekonomi dan sosial  (Bentham, 1948 dalam Pressman, 

2002:37-39),  Marshall (1923) dalam Pressman (2002: 92-97) juga melihat 

ekonomi dari pertimbangan moral untuk membantu yang miskin, selain 

pertimbangan pasar, karena itu ia secara khusus memperhatikan masalah 

distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pasar tenaga kerja. Menururt 

Marshall, persediaan tenaga kerja yang tidak terlatih ditentukan oleh 

prinsip populasi Malthusian. Sebagai reaksi terhadap upah yang tinggi, 

populasi akan meningkat dan persediaan tenaga kerja juga akan 

meningkat. 

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto / PDRB 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola 

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 

2006). sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB 

yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada 

potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya 

keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan 
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besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu 

negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu 

dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah 

maupun hasil akhirnya. Sektor industry memerlukan bahan mentah dari 

sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh 

sektor pertanian dan jasa-jasa. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh 

melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu 

(satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, 

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air 

Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan 

Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa. 

b. Menurut pendekatan pengeluaran, 

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir 

yaitu: 

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 

mencari untung. 

b) Konsumsi pemerintah. 
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c) Pembentukan modal tetap domestik bruto. 

d) Perubahan stok. 

e) Ekspor netto. 

c. Menurut pendekatan pendapatan 

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh factor 

produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam 

jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang 

dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan 

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan 

dan pajak lainnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut didefinisikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. (Badan Pusat 

Statistik BPS. 2015). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional 

Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar 

dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000). 
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Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai 

pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu 

provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). 

(Kuncoro 2001). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua 

pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi 

penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku 

dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah 

yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu 

4. Kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) 

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau 

timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan 

penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerapkali 

mengganjal suatau masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu 

: 1 kesenjangan antar daerah, 2 kesenjangan antar ektor, dan 3 kesenjangan 

distribusi pendapatan masyarakat (Basri, 1995:92). Terdapat berbagai 

kriteria atau tolak ukur untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan, 

yaitu : kurva lorenz, indeks gini, dan kriteria Bank Dunia, Indeks 

Wiliamson. 

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu: 

distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang 

diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi 

kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000). 
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Ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan 

ekonomi dibagi menjadi, ketimpangan pembagian pendapatan antar 

golongan penerima pendapatan (size distribution oncome), ketimpangan 

pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan 

(urban–rural income disparities),dan ketimpangan pembagian pendapatan 

antar daerah (regional income disparities) (Thee Kian Wie dalam hartono 

2008) 

Distribusi pendapatan nasional menunjukkan merata atau tidaknya 

pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. 

(basri dalam sasana, 2008)  Misalnya untuk kasus di indonesia, distribusi 

pendapatan antar provinsi atau antar kabupaten/kota menunjukkan 

kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi (sukamoto, 2006). 

Faktor penentu kesenjangan pendapatan antar wilayah meliputi 

investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastuktur (Fleiher  

2009). Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif 

untuk mengukur tingkat ketimpangan/disparitas pendapatan antar daerah 

adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan oleh (Jeffrey G. 

Wiliamson Arsyad, 2010:294) 

Penelitian Simon Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk 

U terbalik terkait dengan kesenjangan antar wilayah. Pola tersebut 

menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, proses pertumbuhan 

diikuti oelh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah 
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mencapai titik tertentu, pembangunan akan di ikuti oleh membaiknya 

pemerataan (Hartono, 2008) 

 Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi 

pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil 

pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing 

orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan 

penduduknya. 

Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya 

distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang : 

a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 

pendapatan perkapita. 

b. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara 

proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 

c. Tidak meratanya pembangunan antar daerah. 

d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal 

(Capital Insentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja 

tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang 

berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. 

e. Rendahnya mobilitas sosial. 

f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan 

kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-

usaha golongan kapitalis. 
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g. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara Sedang 

Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai 

akibat tidak elastisitasnya permintaan Negara-negara maju terhadap 

barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang. 

h. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga, dan lain-lain (Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris 

dalam Lincoln Arsyad, 1997) 

a. Teknik Perhitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau 

mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat 

digunakan salah satunya koefisien Gini dan Ukuran Bank Dunia. 

a). Indeks atau Rasio Gini 

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio 

dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah 

pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total 

pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan 

mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio 

mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila 

Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. 

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah : 

G = 1 − ∑
Pi (Qi + Qi − 1)

10000

𝑘

𝑖−1
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Keterangan: 

G  = Gini Ratio 

Pi  = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i 

Qi  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i 

Qi-1  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i 

k  = Banyaknya kelas pendapatan 

 Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat 

pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin 

tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. 

 Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan 

menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-

Indikator Makroekonomi,LPEM-FEUI,1995) 

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah 

- 0.4  GR  0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat) 

- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi 

b). Ukuran Bank Dunia 

Bank Dunia yang bekerjasama dengan Institute of Development 

Studies menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, 

apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. 

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa: 

a. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah 

memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara 

tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi. 
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b. Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang 

berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen 

dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan 

sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang. 

c. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih 

dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat 

ketimpangannya termasuk rendah. (Mudjarat Kuncoro, 2003) 

5. Hubungan Upah Minimum Regional dengan Indeks Pembangunan 

Manusia 

Tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standart 

hidup minimum seperti untuk kesehatan, efiseiensi, dan kesejahteraan 

pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat 

pendduduk berpendapatan rendah, terutama masyarakat miskin, semakin 

meningkat tingkat upah minmum akan meningkatkan pandapatan 

masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas 

dari kemiskinan (Kaufaman 2000 dalam Acmad Khabhibi, 2010:49) 

6. Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya 

pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, 

tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah 

menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-
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hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada 

kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan 

penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah 

pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang 

yang berkurang. (Sadono Sukirno, 2000). 

7. Hubungan Gini Ratio dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah ini membawa 

implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah 

ketidakmerataan distribusi pendapatan mempunyai pengaruh buruk 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan berdampak buruk juga 

pada pembangunan manusia suatu daerah (Alesina dan Rodric dalam patta, 

2012) . 

8. Kerangka Pemikiran 

Dari uraian teori di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan 

masyarakat dapat di pengaruhi oleh beberapa variabel yaitu upah 

minimum, PDRB, kesenjangan pendapatan dan hal ini dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

UPAH MINIMUM 

REGIONAL 

PDRB 

 INDEKS GINI 

INDEKS 

PEMBANGUNAN 

MANUSIA 
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A. Hipotesa 

1. Diduga ada pengaruh signifikan antara Upah Minimum Regional 

dengan Indeks Pembangunan Manusia. 

2. Diduga ada pengaruh signifikan antara PDRB dengan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Diduga ada pengaruh signifikan antara Gini Ratio dengan Indeks 

Pembangunan Manusia.. 

 

 

 

 

 


