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KATA PENGANTAR 

PLT DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 

 

 

Puji dan syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Prosiding  hasil Seminar 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) SATIESP 2019 dapat 

diselesaikan dan dipublikasikan. 

Penelitian dan PKM yang dimuat dalam prosiding ini merupakan hasil seminar karya 35 

orang dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura khususnya dalam bidang Ekonomi Publik; 

Ekonomi Sumberdaya Manusia; Ekonomi Pertanian; Ekonomi uang &Bank; Ekonomi 

Regional&Perbatasan; Ekonomi&Bisnis Islam; serta Keuangan&Perbankan Islam. 

Seminar pada tahun 2019 dilaksanakan dengan menghadirkan keynote speaker yaitu Bapak Dr. Teguh 

Dartanto, SE.,MEc.,Ph.D, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia yang bertema “ 

Ketimpangan Antar Wilayah dan Keterbatasan Aksesibilitas: TANTANGAN PERTUMBUHAN 

INKLUSIF INDONESIA” 

Tema yang diangkat pada seminar tahun 2019 ini sangat relevan dengan prioritas pembangunan nasional 

saat ini yang difokuskan pada upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan. Untuk itu pemerintah telah menjadikan penurunan ketimpangan antar wilayah 

sebagai salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah (Barat dan Timur) dan antar kelompok sosial-ekonomi di 

Indonesia masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional kita. Untuk itu 

upaya percepatan pemerataan pembangunan mendesak untuk dilakukan, melalui penetapan tupoksi 

stakeholder yang terlibat dan peningkatan kesiapan kelembagaan masyarakat penerima manfaat. 

Tentunya peran perguruan tinggi melalui hasil penelitian dan PKM yang dilakukan dapat meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendampingan dan  berdampak pada program inovasi yang akan 

dilakukan oleh pemerintah. 

Akhir kata, kami harapkan semoga Prosiding ini bermanfaat bagi semua stakeholder, baik mahasiswa, 

akademisi, maupun pemerintah daerah dalam membangun di tingkat nasional maupun daerah. Semoga 

semua upaya yang dilakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wata’ala. Amiin Ya rabbal Alamiin.  

 

Pontianak, 20 November 2019 

Dr. Barkah, SE.,M.Si 

Plt Dekan FEB 
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KATA PENGANTAR  

KETUA PANITIA SATIESP 2019 

 

 

Puji  dan  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  terus  

mencurahkan  rahmat  dan karunia-Nya  kepada  kita  semua,  serta  dengan  ijinNya  

Seminar  Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak pada bulan November  tahun  2019  ini  

dapat  terlaksana  dengan baik dan akhirnya Prosiding ini dapat diterbitkan.  

Seminar Tahunan ini bermanfaat untuk dosen-dosen di Jurusan IESP dalam 

menghasilkan output berupa publikasi sehingga dapat meningkatkan iklim  akademis  

yang kodusif di FEB Untan. Dengan meningkatnya iklim akademis diharapkan dapat 

menghasilkan penelitian-penelitian yang bermutu yang pada akhirnya akan menghasilkan pubikasi dan 

pengabdian yang bermutu pula.   

Para  dosen di Jurusan IESP   telah  banyak  menghasilkan  penelitian dan pengabdian namun  masih  banyak  

yang  belum  didiseminasikan  dan dipublikasikan  secara  luas,  sehingga  tidak  dapat  diakses  oleh  

masyarakat  yang  membutuhkan.  Atas dasar  tersebut,  Seminar  Tahunan  ini  menjadi  salah  satu  ajang  

bagi  para  dosen  untuk mempresentasikan  penelitian dan pengabdiannya,  sekaligus  bertukar  informasi  

dan  memperdalam  masalah  penelitian, serta mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. 

 Seminar ini diikuti oleh dosen-dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Untan di 

Pontianak dengan  membahas  berbagai bidang kajian  dalam  bidang  ekonomi  dalam  rangka  memberikan  

pemikiran  dan  solusi  untuk  memperkuat  peran Indonesia dalam menghadapi ekonomi global. 

Akhir  kata,  kami  mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Tanjungpura,  Pemakalah, Peserta, Panitia, dan Sponsor yang telah berupaya mensukseskan Seminar 

Tahunan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita. 

 

 

Pontianak, November 2019   

 

Nurul Bariyah, SE, M.Si, Ph.D. 

Ketua Panitia SATIESP 2019 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB 
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Kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, 

Investasi Dalam Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat 
 

 

Helly Suharlina* 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

 

ABSTRAK 

Pembangunan ekonomi daerah yang merupakan proses kerja bagi pemerintah daerah dan masyarakat 

untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah guna membuka lapangan kerja sehingga 

pertumbuhan ekonomi meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan 

Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli Daerah ( PAD ), Belanja Daerah dan Investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat sedangkan Dana Alokasi Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah 

harus lebih optimal dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di setiap daerah guna 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Belanja Daerah, 

Investasi, Pertumbuhan Ekonomi. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi daerah sangat penting dalam proses kerja antara pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah. Untuk itu peran pemerintah 

daerah yang diharapkan mampu untuk membiayai apa saja penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh 

sebab itu pemerintah daerah masing – masing dituntut lebih aktif  lagi dalam mengelola dana 

penerimaam pemerintah. Otonomi daerah harus mampu untuk menggali sumber – sumber keuangan 

daerah sendiri dalam rangka untuk membiayai apa saja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 

Untuk itu ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga daerah harus 

menggali secara optimal potensi yang ada di daerahnya masing – masing. Perimbangan  keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan prinsip kewenangan  dilimpahkan ke 

daerah maka dana untuk mengelola kewenangan harus juga dilimpahkan ke daerah tersebut, 

sehingga daerah mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri.  

Untuk pelaksanaan kewenangan terhadap pemerintah daerah maka pemerintah pusat akan 

mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), disamping itu ada sumber lain dari pendanaan sendiri yaitu 

                                                             
* E-mail : Hellysuharlina2@gmail.com 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada setiap daerah sumber daya yang dimiliki berbeda – beda. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya 

mengalami kenaikan, PAD yang paling besar berada di Kota Pontianak sedangkan yang paling kecil 

pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi. Daerah 

dapat dikatakan mandiri jika semua pengeluaran  pemerintah daerah dapat didanai dengan 

menggunakan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dengan semakin pemerintah daerah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka mengakibatkan semakin kecilnya Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang akan diterima pemerintah daerah. 

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi yang terbesar pada belanja daerah  

Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya. 

Dengan demikian ketergantungan  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih tinggi 

terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih mengharapkan dana Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun  2011 – 2015 setiap 

tahunnya mengalami kenaikan, Belanja daerah yang terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten 

Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang 

dan Kabupaten Kubu Raya sedangkan belanja daerah yang terkecil adalah Kabupaten Kayong Utara, 

Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang. Dana Alokasi Umum (DAU) yang paling besar dalam 

membiayai belanja daerah, kemudian diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Kalau dilihat dari kondisi tersebut bearti Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK), hal ini akan berdampak pada pemerintah daerah yang tidak berusaha 

maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mencerminkan belum 

tercapainya tujuan dari otonomi daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

ada didaerah agar pendapatan daerah meningkat, sehingga akan mengurangi  ketergantungan pada 

pemerintah pusat. Jika Pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pusat maka dampaknya 

adalah daerah tidak akan berusaha secara maksimal dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dimana suatu daerah menggunakan PDRB 

untuk investasi. Dengan tingginya investasi yang ditanamkan akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih cepat. Peran investasi dalam pembangunan salah satunya adalah mengurangi 

jumlah pengangguran karena penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi dapat diartikan pengeluaran yang 

dapat menambah jumlah alat produksi dalam masyarakat sehingga akan menambah pendapatan serta 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

pertumbuhan ekonomi, setiap Negara senantiasa akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat 

menarik atau menggairahkan investasi. Untuk mendorong perkembangan ekonomi maka perlu 

adanya modal yang dapat menaikan tenaga produksi yang semuanya membutuhkan sumber daya 

manusia yang dapat mengolah investasi tersebut. Penanaman modal asing dan penanaman modal 

dalam negeri menjadi sumber pembiayaan bagi wilayah serta mampu untuk memberikan kontribusi 

atau sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi 

alat ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dicapai di suatu daerah atau 

di suatu negara. Pembangunan ekonomi yang merupakan suatu proses bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi juga bearti interaksi setiap kegiatan pembangunan yang akan membuka 
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lapangan pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang. Menurut Bappenas dalam Sulistiowati 

( 2012 ) bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi 

yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih 

banyak pada tingkat upah yang layak. Fakta yang ditemui adalah Indeks Pembangunan Manusia 

secara nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota masih rendah, yaitu masih pada kategori 

Medium Human Development. Relatif rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia tersebut 

bearti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno bahwa 

dalam analisis makro ekonomi istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan 

bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf 

kemakmuran yang lebih tinggi juga dapat menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi 

dalam jangka panjang. Semakin tinggi jumlah PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga 

akan tinggi dan sebaliknya jika jumlah PDRB menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan 

menurun. Dengan semakin meningkatnya PDRB maka merupakan suatu gambaran tingkat 

pendapatan masyarakat semakin baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 – 2015 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif disetiap tahunnya. Adapun pertumbuhan 

tertinggi pada tahun 2015 adalah kabupaten Kubu Raya sebesar 6,21 % sedangkan yang terendah 

adalah Kabupaten Sanggau. Kemudian Kota Pontianak pertumbuhan ekonominya hanya 4,84 % 

kalah saing dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.  

 

2. TINJAUAN TEORITIS 

2.1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Adapun tujuan tersebut adalah untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi 

daerah dan Pendapatan asli Daerah (PAD) selalu diupayakan mengingat hal tersebut adalah 

merupakan penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut 

Atep Adya Barata (2004) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah 

adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan 

saham milik daerah, serta pinjaman lain – lain. 

Komponen tersebut sangat penting dan masing – masing memberikan kontribusi bagi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Koswara menyatakan bahwa pentingnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah sebagai berikut : “ Daerah otonomi 

harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keungan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal 

mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh 

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system 

pemerintahan Negara “. Menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan asli daerah merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dengan 

demikian kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai 

sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk melaksanakan 

pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana ditingkat pusat. 

2.2.Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

Untuk dapat jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka 

penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjadi satu kesatuan dengan penerimaan 

APBD. Dana alokasi Umum  (DAU) digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran 

pemerintah daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) menyatakan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan daerah kabupaten ditetapkan masing-masing 10 % dan 90 

% dari Dana Alokasi Umum (DAU) . 

Dana Alokasi Umum (DAU) bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten dihitung 

berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi seluruh bobot daerah dengan 

bobot seluruh daerah diseluruh Indonesia. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan 

oleh menteri keuangan melalui ditjen anggaran secara berkala dari total Dana Alokasi Umum (DAU) 

perdaerah. 

2.3. Belanja Daerah 

Pengeluaran pemerintah bisa mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah guna 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk 

membeli barang dan jasa. Menurut Idris (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sifatnya antara lain : 

1. Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating (yang mampu memberikan keuntungan), yakni 

pengeluaran Negara berupa pemberian jasa kepada masyarakat sehingga akan mendapat 

pembayaran kembali dari masyarakat dari barang/jasa yang diberikan. 

2. Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif yaitu pengeluaran Negara yang berakibat 

masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. 

3. Pengeluaran uang Negara yang tidak produktif misalnya pengeluaran untuk membuat monument 

yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. 

4. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang. 

5. Pengeluaran dalam rangka pemberian subsidi. 

           Pengeluaran pemerintah serta kegiatannya semakin lama semakin meningkat,   Hal ini ada 

beberapa penyebabnya antara lain : 

a. Meningkatnya fungsi pertahanan keamana dan ketertiban. 

b. Meningkatnya fungsi kesejahteraan. 

c. Meningkatnya fungsi perbankkan. 

d. Meningkatnya fungsi pembangunan. 

Menurut Darise (2008) menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu 

program atau kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu : 

1. Belanja tidak langsung 

Merupakan belanja yang penganggarannya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya 

usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap 
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bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara 

periodik kepada pegawai yang bersifat tetap ( pembayaran gaji dan tunjangan ) dan atau kewajiban 

untuk pengeluaran belanja lainnya yang diperlukan secara periodik. 

2. Belanja langsung 

Merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau 

kegiatan. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa sebagai kewajiban pemerintah dalam 

mengurangi nilai kekayaan bersih. Menurut Yuwono (2005) menyatakan bahwa semua pengeluaran 

kas atau kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun 

periode anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah merupakan 

belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi 

bagian dana yang menjadi kewajiban daerah satu periode tahun anggaran yang pembayarannya tidak 

akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. 

Menurut Sumarsono (2010) Belanja daerah yang dianggaran dalam APBD diprioritaskan untuk : 

- Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemda, terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

- Pelaksanaan urusan wajib daerah digunakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

pada suatu daerah tersebut dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang dilakukan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. 

Teori pengeluaran pemerintah berdasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan 

terhadap pembangunan ekonomi dibeberapa Negara. Teori ini menunjukan tahapan pembangunan 

ekonomi dengan pengeluaran pemerintah terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. 

Jadi kegiatan yang dilakukan pemerintah akan mendorong jumlah pengeluaran daerah sehingga akan 

mengakibatkan terjadinya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  

2.4. Investasi 

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomia suatu Negara dan wilayah. Dalam perekonomian dikenal istilah investasi 

dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut 

Nurkse menyatakan bahwa “Masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas  produktifnya saat ini 

untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tapi menggunakan sebagian saja untuk  pembuatan barang 

modal seperti perkakas, alat-alat mesin, fasilitas angkutan pabrik dan segala macam bentuk modal 

nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif “. Menurut Samuelson dan 

Nordhaus ( 2009 ) “ perusahaan – perusahaan mengadakan investasi agar memperoleh laba dan 

keuntungan “. Karena barang-barang modal berumur lebih dari sekedar satu tahun maka keputusan   

investasi tergantung pada : 

- Tingkat permintaan atas output yang dihasilkan oleh investor baru. 

- Tingkat suku bunga dan pajak yang mempengaruhi biaya investasi. 

- Harapan dan pemikiran kalangan usahawan atas situasi ekonomi di masa depan. 

Menurut Nopirin ( 2007 ) bahwa kedudukan investasi dalam pertumbuhan ekonomi yaitu 

kedudukan penanaman modal ( investasi ) dalam GDB merupakan total dari produksi nasional dalam 

jangka panjang waktu tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan total produksi sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan suatu Negara dalam melaksanakan aktivitas penanaman modal ( investasi ). 

Menurut Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami 

kemajuan dengan adanya investasi yang berperan penting dalam memperbesar kapasitas produksi 
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melalui pembentukan modal, menaikkan pendapatan nasional dan terciptanya lapangan kerja baru 

yang kemudian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi  dengan 

tujuan untuk mengganti serta untuk menambah barang modal dalam perekonomian yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Menurut Sukirno (2013) menyatakan 

bahwa Investasi adalah penanaman modal atau  pengeluaran perusahaan atau penanaman modal 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal atau investor 

bertujuan untuk mencari keuntungan, dengan tingginya tingkat keuntungan yang akan diperolehnya 

maka akan menjadi peran besar dalam penentu  tingkat investasi yang akan ditanamkan. 

2.5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu Negara secara 

kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selamaperiode tertentu, dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikasi untuk keberhasilan pembangunan.  

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran 

masyarakat meningkat. Menurut Todaro (2011:170-173) Ada tiga komponen yang paling penting 

dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut : 

a. Akumulasi Modal (capital accumulation), mencakup semua investasi baru dalam lahan,     

peralatan fisik dan sumber daya manusiamelalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan 

ketrampilan kerja. 

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yaitu bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan 

pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja besar bearti pekerja produktif banyak, 

jumlah penduduk besar secara menyeluruh akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri 

c. Kemampuan teknologi meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru, dalam bentuk temuan 

dan inovasi, berkenaan dengan modal fisik dan modal manusia. 

Menurut Boediono (2012 :1-2) mengemukakan secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah 

proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek dalam pertumbuhan  

ekonomi yaitu pe.tama aspek proses pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu 

gambaran ekonomi pada suatu saat. Oleh karena itu dapat dilihat aspek dinamis dari suatu 

perekonomian yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu 

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi hal ini disebabkan  

pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Boediono (2012) 

mengemukakan secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek dalam pertumbuhan  ekonomi yaitu pe.tama aspek proses 

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. 

Oleh karena itu dapat dilihat  aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu bagaimana suatu  

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.  

Menurut Simon Kuznet dalam Djalil (2014) memberikan definisi pertumbuhan ekonomi 

sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara dalam jangka panjang untuk menyediakan jenis 
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barang-barang ekonomi yang semakin banyak kepada penuduknya, yang tumbuh sesuai dengan 

kemampuan dari kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

dibutuhkan. Menurut Kuncoro (2004) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan 

output perkapita yang terjadi dalam dalam jangka panjang dimana terdapat kecenderungan 

peningkatan output perkapita yang bersumber dari dalam kegiatan perekonomiaan tersebut yaitu 

kemampuan yang berada dalam perekonomian itu sendiri, bukan kemampuan bersifat sementara dan 

dari luar kegiatn perekonomian tersebut. Proses pertumbuhan itu sendiri akan menimbulkan suatu 

peningkatan bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode berikutnya.  

Pertumbuhan ekonomi sebagai interaksi berbagai faktor yang ada antara lain penduduk, 

sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi serta skil. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk itu harus 

diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju 

pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-

sektor dalam  menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui  

berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Pemerintah dapat 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan 

memprioritaskan diantaranya adalah perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan 

kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, 

menyediakan perumahan dengan biaya rendah dan melakukan restorisasi lingkungan serta 

penguatan di sektor pertanian.  Jadi  pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi 

yang berlaku dari waktu ke waktu dan penyebabkan pendapatan riil semakin berkembang. Dengan 

demikian pertumbuhan ekonomi menunjukan kenaikan presentasi pendapatan nasional riil pada 

suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya.  

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang  

menggambarkan dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap  variabel - 

variabel dependen. 

3.2. Data dan Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

publikasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta 

instansi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.  Data yang digunakan adalah data panel 

yaitu gabungan dari data time series dan data cross section. 

3.3.  Analisis data  

1. Regresi Linier Berganda / Regesi Linier Multipel 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

        Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e ........................................................... (1) 

Dimana : 

Y    =  Pertumbuhan Ekonomi  

b0    =  Konstanta / intercept 
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b1, b2, b3, b4  =  Koefisien Regresi 

X1    =  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2    =  Dana Alokasi Umum (DAU) 

X3    =  Belanja Daerah 

X4    =  Investasi 

e       =  Error term 

2. Uji Statistika 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap  variabel dependen 

secara parsial dengan tingkat kepercayaan/Keyakinan 95 %. 

Kreteria pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah : 

- Bila t hitung < t tabel maka H0 diterima H1 ditolak 

- Bila t hitung > t tabel maka H0 ditolak H1 diterima 

Atau : 

- Bila Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

- Bila Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama – sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan/keyakinan 95 %. 

Kreteria pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah : 

- Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima H1 ditolak 

- Bila F hitung > F tabel maka H0 ditolak H1 diterima 

Atau : 

- Bila Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

- Bila Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima 

c. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel 

independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Dengan koefisien determinasi dapat 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen  dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika  nilai 

R2 mendekati 1 maka kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi atau pengaruh 

akan semakin baik dan jika nilai R2 kecil bearti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi dependen amat terbatas.  

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan program E-views maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 

Variabel Coefficient Prob. 

C 6,108455 0,0993 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 0,294749 0,0219 

Dana Alokasi Umum ( DAU )        0,269629 0,1555 

Belanja Daerah        0,090826 0,0229 

Investasi        0,139491 0,0014 

Persamaan Regresi adalah sebagai berikut : 

Y  = 6,108455 + 0,294749 X1 + 0,269629 X2 + 0,090826 X3 + 0,13949X4 .............................. (2) 

Hasil Regresi Linier Berganda dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta (C) 

Nilai koefisien konstanta (C) sebesar 6,108455 artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah dan Investasi tidak mengalami perubahan maka 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,108455 persen.  

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar  0,294749 artinya jika Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,294749 persen dengan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU), belanja daerah, 

investasi tetap (konstan). 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU)  sebesar 0,269629 artinya jika Dana Alokasi Umum 

(DAU) mengalami kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,269629 persen dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan 

investasi tetap (konstan). 

d. Belanja Daerah  

Nilai koefisien Belanja Daerah sebesar 0,090826  artinya jika Belanja Daerah mengalami 

kenaikan satu persen maka pertumbuhan ekonomi  akan mengalami kenaikan sebesar 0,090826 

persen dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan investasi 

tetap (konstan). 

e. Investasi  

Nilai koefisien Investasi sebesar 0,139491 artinya jika Investasi mengalami kenaikan satu persen 

maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0,139491 persen dengn asumsi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah tetap      

(konstan). 

 

Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah dan Investasi masing – masing berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Belanja Daerah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

4. Investasi  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat. 

Tabel 2. Uji t 

Variabel t-statistic Prob. Keputusan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2,363018 0,0219 Signifikan 

Dana Alokasi Umum (DAU) 1,441376 0,1555 Tidak signifikan 

Belanja Daerah 2,344935 0,0229 Signifikan 

Investasi 3,378486 0,0014 Signifikan 
     

Uji  F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi 

Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi berpengaruh secara simultan atau serempak terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai F-Statistik sebesar 9,671353 

dengan probabilitas 0,0000 hal ini berarti bahwa Pendapatan asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi 

Umum ( DAU ), Belanja Daerah dan Investasi secara bersama - sama ( simultan ) berpengaruh dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Untuk mengukur besarnya sumbangan / kontribusi dari variabel bebas terhadap naik 

turunnya variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,759719 artinya sebesar 

75,9719 % dari variabel  Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ) , Belanja 

Daerah dan Investasi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sisanya 24,0281 % di pengaruhi faktor lain diluar 

penelitian ini. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi KabupatenKota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak pada peningkatan PDRB, hal 

ini dikarenakan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka dana yang ada di daerah juga akan 

meningkat sehingga pemerintah daerah akan lebih optimal dalam menggali potensi-potensi yang 

dimiliki daerah. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat maka akan berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

sehingga akan mengakibatkan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat lebih 

mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten/Kota guna meningkatkan Pendaptan Asli Daerah 

(PAD). Salah Satu sumber dari pembelanjaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini 

terjadi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan pula 

dana daerah juga akan meningkat, dengan demikian pemerintah daerah akan lebih giat lagi dalam 

menggali potensi-potensi yang ada disetiap daerah masing-masing. Dengan meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pembangunan juga akan meningkat misalnya membangun 

sarana dan prasarana serta infrastruktur sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.  Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 

akan menambah dana pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan 

untuk membangun sarana dan prasarana pada masing – masing daerah dan sebagai tugas dari 

pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

           Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai pengeluaran daerah tetapi lebih 

banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan setiap daerah berbeda – beda    tergantung 

pada potensi sumber – sumber dan kekayaan alam atau jumlah penduduk yang ada didaerah tersebut. 

Pada umumnya daerah  yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, maka daerah tersebut 

masih mengandalkan penerimaan dari dana perimbangan.  

           Hal ini menunjukan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana 

perimbangan dari pemerintah pusat. Maka kepada setiap daerah dituntut untuk harus dapat 

membiayai daerahnya sendiri melalui sumber – sumber yang ada di daerahnya. Dalam hal ini 

pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.  

            Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dibelanjakan tidak ada batasan sehingga 

daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan yang diperlukan. Masalah yang  muncul 

adalah apakah daerah mampu dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini berakibat 

ketergantungan daerah pada dana perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya dikelola 

dengan selektif sehingga dananya tidak sia-sia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

             Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga akan 

berdampak berkurangnya belanja modal yang berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta 

penanggulangan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak digunaka untuk pembangunan 

misalnya infrastruktur, perluasan lapangan pekerjaan dan lain – lain yang berdampak bagi 

masyarakat dengan adanya pelayanan publik yang lebih baik sehingga akan dapat mengurangi 
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tingkat pengangguran. Dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) teralokasi dengan baik maka 

akan sangat penting bagi suatu daerah sebagai pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai 

salah satu pendapatan daerah yang digunakan sebagai modal guna untuk kebutuhan daerah sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 

4.2.3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Belanja 

daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat, dalam hal ini belanja modal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dengan meningkatnya belanja modal yaitu dengan penyediaan atau perbaikan infrastruktur sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah selain untuk meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga mengurangi 

pengangguran. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan mengakibatkan 

menghambat pencapaian  tujuan pembangunan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

adalah tugas pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat  yang diberikan kewenangan 

fiskal yang didasarkan pada prinsip agar alokasi sumber daya akan lebih efisien dan efektif. Dalam 

suatu kegiatan pemerintah  Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat lebih tahu apa yang 

dibutuhkan daerahnya sehinga alokasi sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah akan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.  

4.2.4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Investasi 

yang ditanamkan tersebut yang digunakan dalam pembelian modal oleh para investor, pada saat 

investor melakukan penanaman modal  maka ada sejumlah  pembelian barang – barang yang 

digunakan untuk produksi misalnya pembangunan pabrik, jembatan serta jalan dengan demikian 

maka akan membuka lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran yang 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hal ini dikarenakan investasi masih 

sangat kurang menggembirakan yang menyebabkan kapasitas perekonomian khususnya sektor 

industri pengolahan yang tumbuh sangat lamban, rendahnya permintaan masyarakat menyebabkan 

tingkat kapasitas produksi belum mengalami peningkatan. Perkembangan di sisi produksi dan 

investasi mengindikasikan bahwa perbaikan beberapa indikator moneter belum direspon secara 

optimal oleh kegiatan di sektor riil.  

Sektor pertanian masih merupakan sebagai komoditi unggulan sebagai penghasil nilai 

tambah bagi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Peranan investasi terhadap 

kapasitas produksi sangatlah besar hal ini dikarenakan investasi sebagai penggerak dalam 

perekonomian yaitu berupa peningkatan kualitas faktor produksi serta penambahan faktor produksi 

antara lain misalnya tenaga kerja. Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam 

perekonomian, dengan hadirnya investasi disuatu daerah dipengaruhi beberapa faktor yaitu utilitas, 

birokrasi, kualitas sumber daya manusia, regulasi, stabilitas politik dan keamanan dan sosial budaya 

sehingga perlu kebijakan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 

diharapkan akan berdampak pada peningkatan terciptanya lapangan pekerjaan. Peran investasi di 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

13 

 

Kalimantan Barat sangatlah besar karena investasi menjadi penggerak perekonomian baik berupa 

penambahan tenaga kerja serta meningkatnya kualitas faktor produksi. Dengan meningkatnya nilai 

investasi di Kalimantan Barat karena para investor merasa aman serta informasi tentang berbagai 

kegiatan investasi di Kalimantan Barat hal ini tidak terlepas dari peran masyarakat di Kalimantan 

Barat. 

Dengan perbaikan kebijakan, menciptakan iklim yang kondusif serta pelayanan yang baik 

maka respon positif oleh para investor sehingga mereka akan menanamkan modalnya di Kalimantan 

Barat. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang akan 

mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat meningkat serta dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 

 

5. KESIMPULAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, peningkatan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) akan berdampak pada peningkatan PDRB hal ini dikarenakan dengan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih optimal dalam 

menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) maka akan berdampak pada masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

diberikan pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai 

pengeluaran daerah akan tetapi Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak digunakan untuk belanja 

pegawai dan tidak digunakan untuk infrastruktur sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 

Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi, tugas pemerintah daerah yang diberikan kewenangan fiskal yang didasarkan pada 

prinsipnya agar efisiensi dan efektif sehinga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Barat.  

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan investasi sebagai penggerak 

perekonomian baik berupa penambahan tenaga kerja serta meningkatkan faktor produksi. Dengan 

perbaikan kebijakan menciptakan iklim yang kondusif serta pelayanan yang baik maka respon 

positif oleh para investor sehingga mereka akan menanamkan modalnya di Kalimantan Barat. Hal 

ini berdampak terjadinya penyediaan lapangan kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran 

sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Kalimantan Barat.  

 

 

 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

14 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ariefianto, MD. (2012).  Ekonometrika (Esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews), Jakarta, 

Erlangga. 

Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, 

Yogyakarta, Penerbit BPFE. 

Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (studi 

Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat) Pekbis Jurnal. 8(1), 1-3. 

Djalil, R. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi,Jakarta, PT 

Semesta Rakyat Merdeka. 

Chalid, P. (2005). Keuangan Daerah, Investasi Dan Desentralisasi, Kemitraan Partnership, Jakarta. 

Davey, K. (1998). Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI, Jakarta. 

Gujarati, D. (2007). Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 3, Jilid 2, Jkarta, Erlangga. 

Halim, A. (2007). Seri Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan Daerah, 

UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 

Husna, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Dalam Mengembangkan Wilayah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau. 

Idris, A, Ekonomi Publik, Deepublish, Yogyakarta. 

Indonesia, R.  (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 

Kaho, J.R. (2010). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

Koswara, E. (2000). Menyongsong pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999, CSIS XXIX No. 1, Jakarta. 

Koswara, E. (1999). Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, 

Jakarta. 

Kuncoro, M. (2003). metode Riset Untuk Bisnia Dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta. 

Mangkoesoebroto, G. (2010). Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, Yogyakarta, BPFE. 

Mankiw, N.G, Euston , Peter W. (2012). Pengentar Ekonomi Makro, Jakarta, JSalemba Empat. 

Putri, .E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. 

Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen. 5(2), 173-186. 

Rahayu, A.S. (2014). Pengantar Kebijakan Fiskal, Jakarta, PT. Bumi Aksara. 

Sidik, M & Robert, S. (2002). Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi 

Daerah, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

15 

 

Setiyawati. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Pembangunan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengengguran, Pendekatan Analisis 

Jalur, jurnal Akuntansi dan Keungan Indonesia, 4(2), 211-228. 

Sukirno, S. (1995). Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga,Raja Grafindo Persada. 

Sukirno, S. (2013). Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada. 

Susanto. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai 

Variabel Moderating (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur). Jurnal 

STIE Semarang, 8(1), 2252-2282. 

Tambunan, T,T.H. (2011). Perekonomian Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia. 

Todaro. (2011). Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas, Jakarta, Erlangga.  

Widjaja, H. (2009). Otonomi Daerah dan daerah  Otonom, PT. Rajawali Pers.   

Widjaja, H. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 

No. 33 tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Yani, A (2013), Hubungan Keungan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, 

Jakarta, Rajawali Pers. 

       

  



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

16 

 

Klasifikasi Jenis Penerimaan Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Kubu Raya 
 

 

Ninuk Dwiastuti* 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

 

ABSTRAK 

Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi 

pembangunan daerah dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, untuk mendorong 

agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka perlu menggali sumber – sumber yang ada di 

daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) gunanya untuk 

membiayai daerahnya sendiri. Jadi pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis Klasifikasi Tipologi Klasen komponen pajak daerah Kabupaten Kubu 

Raya serta prediksi pajak daerah dan penerimaan daerah selama lima tahun mendatang (Tahun 2020 

– 2024). Jenis data yang digunakan  data sekunder, alat analisis yang digunakan adalah Tipologi 

Klasen. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang masuk dalam kategori prima adalah pajak parkir, 

sedangkan yang termasuk dalam kategori potensial adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB dan yang termasuk kategori berkembang 

adalah pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, kemudian yang termasuk dalam 

kategori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah. Pajak daerah dan 

penerimaan daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Prediksi pajak 

daerah dan penerimaan daerah selama lima tahun mendatang  tahun 2020 – 2024 setiap tahun selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Penerimaan Daerah dan Tipologi Klasen. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah pusat yang dapat memberikan dana pada pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan dan akuntabilitas publik hal ini merupakan proses transfer dimana mencakup proses 

seluruh aktivitas finansial pemerintah daerah. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya dimana dana tersebut harus 

dikelola dengan optimal pemanfaatannya secara efektif dan efisien sehingga program – program 

yang telah ditetapkan akan tercapai yaitu peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai sumber 

dana sendiri yaitu Pendapatan asli Daerah (PAD) dan dari sumber dana yang lain. Dalam 

penggunaan dana tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola 

penggunaan dana agar dapat dikelola secara optimal demi kepentingan untuk masyarakat dan sesuai 

sasaran, sehingga program – program yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar.  

Pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengurus daerahnya masing 

– masing intinya adalah daerah harus mandiri dalam mengelola keuangan yang bersumber dari 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber dana yang lain. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah      

(PAD) dapat menjadi indikator yang penting guna menilai kemandirian suatu daerah mengenai 

keuangan daerah. Untuk tiap daerah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berbeda – beda, 

hal ini tergantung dari daerah tersebut apakah daerah itu memiliki suatu kekayaan sumber daya alam 

yang melimpah dan juga mempunyai industri yang berkembang. Jadi dengan hal yang demikian 

maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan daerah 

lainnya yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga akan mengakibatkan 

ketimpangan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian daerah yang 

memiliki kekayaan alam melimpah akan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan 

daerah yang tidak memiliki kekayaan alam maka Pendapatan asli Daerah (PAD) akan rendah. 

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi untuk pembangunan daerah  dimana pertumbuhan 

ekonomi yang semakin meningkat. Untuk mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

meningkat maka perlu menggali sumber – sumber yang ada didaerah tersebut sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) gunanya untuk membiayai daerahnya sendiri. Jadi 

pemerintah daerah dituntut untuk mampu menaikan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang jenis 

pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada 

daerah yang terdiri dari : 

- Pajak hotel 

- Pajak Restoran 

- Pajak Hiburan 

- Pajak Reklame 

- Pajak Penerangan Jalan 

- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

- Pajak Parkir 

- Pajak Air Tanah 

- Pajak Sarang Burung Walet 

- Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ( PBB-P2) 

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu untuk membiayai 

belanja pemerintah daerah. Terjadinya perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah akan 

mengakibatkan perbedaan penerimaan sehingga belanja daerah juga akan berbeda pula dan juga 

perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah tidak selalu mencerminkan potensinya 

karena adanya persaingan pajak antar daerah, sama halnya dengan perbedaan belanja daerah yang 

tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akibat persaingan pengeluaran pengeluaran 

pemerintah daerah. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Ekonomi Pembangunan 

Tujuan dari pembangunan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi 

masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Menurut Teori 

Schumpeter dalam Suryana pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau 
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gradual tetapi merupakan perubahan yang sepontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan 

ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan Nasional. Dalam pengertian 

pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. 

Menurut Jhingan (2000) pembangunan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi 

kepada penduduknya. Kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan 

penyesuaian kelembagaan dan idiologi yang diperlukan. Dalam hal ini ada tiga komponen yaitu : 

a. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan 

barang. 

b. Teknologi maju merupakan factor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat 

pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. 

c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang 

kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat 

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.        

Ada beberapa pendapat tentang pembangunan daerah sebagai berikut : 

a. Menurut Swastha (2002) Konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu 

keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan 

mencapai keseimbangan alamiah jika modal bias mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh 

karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah 

rendah. 

b. Menurut Tarigan (2005) teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah adalah hubungan langsung permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Model 

ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal sehingga akan timbul ketergantungan 

yang sangat tinggi terhadap kekuatan – kekuatan global. 

c. Menurut Swastha (2002) Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah lokasi. 

Pernyataan tersebut masuk akal jika dikaikan dengan pengembangan kawasan industry yaitu 

adanya kecenderungan dari suatu perusahaan untuk meminimumkan biaya – biayanya dengan 

cara memilih lokasi yang dapat memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. 

Jadi pembangunan adalah sebagai proses yang multidimensi dimana akan mengalami 

perubahan yang mendasar antara lain sikap masyarakat, struktur sosial, percepatan pertumbuhan, 

penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dengan pembangunan diharapkan 

dapat mengubah kondisi kehidupan dengan yang lebih baik. Adapun pembangunan daerah  pada 

umumnya akan bersumber pada pembangunan di sektor ekonomi. 

2.2. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi 

Otonomi Daerah dapat memberikan dampak yang positif  bagi pembangunan dengan kata 

lain jika tiap daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing – masing dengan 

demikian akan dapat menciptakan atmosfir yang baik dalam hal pembangunan. Untuk 

memaksimalkan pembangunan di setiap daerah pemerintah menerapkan otonomi daerah sehingga 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan  dalam mengatur daerahnya sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2004) ironis, kendati Undang – Undang telah 

menggaris bawahi otonomi pada Kabupaten/ Kota, namun justru Kabupaten/Kota yang mengalami 

tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Menurut Mangkoesoebroto (1994) 

salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah (Pemda) 
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dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. 

Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan : Pemda kehilangan keleluasaan bertindak           

(local discretion) untuk mengambil keputusan – keputusan penting dan adanya campur tangan 

pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.  

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan 

fiskal antara daerah dengan pusat sebagai dari akibat pembangunan juga semakin besar besar. 

Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan asli Daerah (PAD) dan dominannya 

transfer dari pusat. Dengan otonomi daerah maka diharapkan pembangunan ekonomi akan terwujud 

dalam pengelolaan sumber – sumber  yang ada di daerah. Kewenangan yang luas dan bertanggung 

jawab kepada daerah secara proposional dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber 

daya dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dengan 

diterapkannya otonomi daerah maka setiap daerah dituntut untuk untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) untuk membiayai daerahnya sendiri. Untuk itu perlu dilakukan usaha – usaha 

dalam meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber yang ada di daerah salah satunya adalah 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintah yang semula lebih condong pada sentralisasi 

sekarang menjadi desentralisasi, sehingga dengan perubahan sistem tersebut maka tata aturan juga 

akan mengalami perubahan yang mengarah pada penyempurnaan otonomi daerah dalam 

pelaksanaannya melalui pemberian kewenangan yang seluas – luasnya. Pemberian sumber keuangan 

Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas 

penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas 

serta keseimbangan fiskal. Dengan arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan akan 

menjadi terukur sebagai capaian kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Menurut 

Sarundajang (1999) dalam Ayu (2003) terdapat empat bentuk Desentralisasi yaitu : 

a. Desentralisasi menyeluruh ( comprehensive local government system ) 

Dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah  dilaksanakan oleh aparat – aparat yang 

mempunyai tugas bermacam – macam ( multy purpose local authority ). Aparat – aparat daerah 

melakukan fungsi – fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa 

atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat daerah 

sampai pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas – tugas aparat pusat sehingga terjadi 

pemindahan atau tranformasi tugas – tugas dari pusat ke aparat daerah. 

b. Sistem Kemitraan ( partnership system ) 

Sistem kemitraan yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan 

beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah. 

c. Sistem Ganda ( dual system ) 

Yaitu aparat melakukan pelayanan teknis secara langsung demikian pula aparat daerah. 

d. Sistem administrasi Terpadu ( integrated administrative system ) 

Yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang 

pejabat koordinator. Aparat daerah hanya mempunyai kewenangan kecil didalam melakukan 

kegiatan pemerintah. 

Kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi kewenangan dalam memungut 

pajak dan retribusi serta Pendapatan Asli daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran atau belanja 

pemerintah. Melalui otonomi daerah, desentralisasi fiscal serta pelimpahan kewenangan yang lebih 
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luas dari pemerintah pusat sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu untuk mengoptimalkan 

potensi yang ada gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan  keuangan daerah yang 

diperoleh dari wilayah daerah masing – masing dan sangat baik jika pengeluaran atau belanja 

pemerintah daerah didanai oleh Pendapatan Asli yang sah yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan sehingga daerah benar – benar menjadi 

mandiri. Menurut Yani (2008) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang – 

Undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendaptan daerah yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Menurut Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan asli 

Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos 

retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos 

penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

bersumber dari pungutan yang ditarik  pemerintah daerah berdasarkan peraturan – peraturan yang 

berlaku dan dibebankan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun 

swasta. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain Pendapatan asli Daerah yang sah yang diatur 

berdasarkan Undang – Undang.   

2.4. Pajak Daerah 

Pajak adalah merupakan kewajiban warga Negara dalam upaya pembiayaan  pembangunan 

Nasional, setiap warga Negara mempunyai kewajiban membayar pajak yang diatur dalam Undang 

– Undang dan peraturan pemerintah. Ada beberapa fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Anggaran ( Budgetair ) 

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan 

dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah 

ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

b. Fungsi Mengatur ( Regureled ) 

Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi 

mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

c. Fungsi Stabilisasi 

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan 

antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

d. Fungsi  Redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan 

umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Pajak Daerah  yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan Undang – Undang yang berlaku yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.   

2.5. Retribusi Daerah 

Adapun tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan dengan pemungutan 

pajak   yang dilakukan  Negara atau pemerintah daerah. Menurut  Prakoso (2000) prinsip dasar untuk 

mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan yang disediakan.  Tujuan 

pemungutan Retribusi Daerah adalah : 

a. Tujuan Utama adalah untuk mengisi kas Negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan 

rutinnya. 

b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan 

secara langsung kepada masyarakat. 

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah 

tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan 

kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan bearti bahwa pemerintah daerah tidak boleh 

bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat 

selektif. Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan – badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis 

retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, 

pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.  

Untuk pendanaan daerah membutuhkan sumber dana yang cukup, hal ini dapat diperoleh 

dengan mengumpulkan dana dari pajak daerah, pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank 

dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Adapun jenis pungutan lain adalah retribusi yang 

mempunyai arti lain dibandingkan dengan pajak. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif  kuantitatif  karena hanya menggambarkan   keadaan dan 

kejadian berdasarkan fakta dan data kemudian dianalisis. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam 

bentuk data time series selama empat tahun yaitu tahun 2013 – 2016. 

3.2. Data Dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari instansi   pemerintah 

seperti Badan Pusat Statistik ( BPS ) dan Instansi yang terkait lainnya. 

3.3. Metode Analisis 

1. Analisa Tipologi Klasen 

Menurut Widodo (2006) salah satu metode untuk menganalisis sektor unggulan yaitu 

dengan metode Tipologi Klasen dengan melihat dan mengkombinasikan antara  kontribusi dan 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

22 

 

pertumbuhan dari semua kompone pajak daerah kemudian membuat kriteria sebagai pajak daerah 

yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Perhitungan pertumbuhan dan kontribusi dari 

masing – masing komponen pajak daerah  dengan kategori sebagai berikut :  

Tabel 3.1. Diagram Tipologi Klasen 

      

Tumbuh cepat/tinggi 

      Rij   ≥   Rin  

 

Tumbuh lambat/sedang 

        Rij    ≤   Rin 

            

           Kij   ≥   Kin 

 

             PRIMA 

 

          POTENSIAL 

            

           Kij  ≤   Kin 

 

      BERKEMBANG 

 

     TERBELAKANG 

Sumber : Widodo 

Keterangan : 

Rij    = Rata-Rata pertumbuhan komponen pajak daerah Kabupaten  

Rin   = Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Provinsi 

Kij    = Rata-Rata kontribusi komponen pajak daerah Kabupaten 

Kin   = Rata-Rata kontribusi komponen pajak Provinsi 

 

2. Trend Sekuler 

Untuk memprediksi Lima tahun kedepan maka menggunakan Trend Linier dengan Metode 

Kuadrat Minimum ( Least Square ) dengan formula sebagai berikut : 

Y1  =  a  +   bX ................................................................ (1) 

  Y = Pajak  Daerah dan Penerimaan Daerah 

   X  = Waktu    

   a  = Konstanta 

   b  = Koefisien kemiringan garis fungsi 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 11 komponen, 

adapun komponen – komponen pajak daerah mengalami kontribusi dan pertumbuhan yang berbeda 

– beda dalam periode tahun 2014 – 2016 sebagai berikut. 

4.1.1. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016. 

Komponen Pajak 

Pertumbuhan 

Komponen 

Pajak Daerah 
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Tabel 1. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya  

Tahun 2014 – 2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Pajak Hotel 0,8706 0,8415 0,88837 0,8653 

Pajak Restoran 2,1244 2,9700 3,8908 2,9951 

Pajak Hiburan 0,3261 0,4852 0,5361 0,4491 

Pajak Reklame 1,5714 2,0269 1,4121 1,6701 

Pajak penerangan Jalan 21,6335 31,1876 27,9190 26,9134 

Pajak Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan 

4,8596 6,4978 3,7700 5,0425 

Pajak Parkir 0,9675 2,9097 2,9638 2,2803 

Pajak air Tanah 0 0,0018 0 0,0006 

Pajak sarang Burung wallet 0,0102 0,0346 0,0363 0,0270 

Pajak PBB-P2 12,1687 12,6078 15,2324 13,3363 

Pajak BPHTB 55,4681 40,4371 43,3559 46,4204 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata – rata kontribusi pajak daerah di kabupaten 

Kubu Raya tahun 2014 – 2016 memiliki kontribusi yang masing – masing beragam. Kalau dilihat 

dari rata-rata pajak daerah kontribusi yang paling besar diberikan oleh pajak BPHTB sebesar 

46,4204 % hal ini dikarenakan aktivitas terhadap pengalihan atas hak atas tanah dan banguanan 

sangat tinggi sehingga menyebabkan penerimaan pajak BPHTB tersebut sangat tinggi. Adapun rata-

rata kontribusi penerimaan pajak daerah yang paling besar selain pajak BPHTB adalah Pajak 

penerangan jalan sebesar 26,9134 % dan pajak PBB-P2 sebesar 13,3363 %. Pajak penerangan jalan 

yang bersumber dari penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum serta perbaikan lampu 

jalan, sedangkan pajak PBB-P2 rata-rata kontribusinya juga tinggi hal ini dikarenakan kesadaran 

masyarakat sudah semakin tinggi untuk membayar pajak PBB-P2 sehingga akan meningkatkan 

penerimaan pajak daerah tersebut. 

Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah yang terendah adalah pajak air dan tanah 

sebesar 0,0006 %, pajak sarang burung walet sebesar 0,0270 % dan pajak hiburan sebesar 0,4491 % 

artinya bahwa ketiga pajak tersebut berada dibawah rata-rata semua penerimaan semua jenis pajak 

daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Pajak sarang burung wallet kontribusinya sangat kecil 

hal ini dikarenakan sektor peternakan belum mampu untuk menarik minat para peternak sarang 

burung walet untuk membudidayakan sarang burung walet.    

Untuk pajak air dan tanah belum mampu memanfaatkan secara maksimal hal ini 

dikarenakan belum banyak masyarakat menggunakannya. Sedangkan untuk pajak hiburan rata-rata 

kontribusi juga rendah hal ini dikarenakan masih minimnya obyek hiburan di Kabupaten Kubu Raya, 

terutama tempat-tempat pariwisata sehingga hal ini akan menjadi masukan untuk pemerintah untuk 

mencari tempat yang bias dijadikan tempat hiburan untuk masyarakat. 

Berdasarkan tabel 2 rata-rata kontribusi Kalimantan Barat tahun 2014 – 2016 beragam, 

kontribusi yang terbesar diberikan oleh pajak BPHTB sebesar 38,6257 %, pajak penerangan jalan 

sebesar 23,1672 % dan pajak PBB-P2 sebesar 12,7514 %. Di Kalimantan Barat dan di Kabupaten 

Kubu Raya rata-rata kontribusi yang terbesar sama, sedangkan rata-rata kontribusi yang terendah 

adalah pajak parkir sebesar 0,8471 %, pajak air tanah sebesar 0,0227 % dan pajak sarang burung 

walet sebesar 0,4410 % juga hamper sama dengan rata-rata kontribusi Kabupaten Kubu Raya yang 

hanya berbeda adalah pajak parkir di Kalimantan Barat hal ini dikarenakan belum maksimal dalam 

mengelola lahan parkir dan kurangnya pengawasan. 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

24 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2014 – 2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Pajak Hotel 4,2929 4,4241 4,5897 4,4356 

Pajak Restoran 10,1285 9,9373 11,2894 10,4517 

Pajak Hiburan 2,4825 2,3921 3,4832 2,7859 

Pajak Reklame 3,1195 2,8392 3,3725 3,1104 

Pajak penerangan Jalan 22,6974 23,4922 23,3121 23,1672 

Pajak Mineral Bukan 

Logam Dan Batuan 

3,3418 3,1670 3,5751 3,3613 

Pajak Parkir 0,8616 0,7605 0,9193 0,8471 

Pajak air Tanah 0,0308 0,0188 0,0185 0,0227 

Pajak sarang Burung wallet 0,8727 0,2722 0,1780 0,4410 

Pajak PBB-P2 10,1098 16,3852 11,7592 12,7514 

Pajak BPHTB 42,0626 36,3115 37,5030 38,6257 

 

4.2. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten 

Kubu Raya pada tahun 2014 – 2016 mengalami fluktuatif setiap komponen pajak. Adapun rata – 

rata pertumbuhan pajak yang tertinggi adalah  pajak hiburan sebesar 84,6416 %, pajak parkir sebesar 

61,11778 % dan pajak sarang burung walet sebesar 73,2563 %, hal ini dikarenaka pemerintah daerah 

sedang berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.  sedangkan pertumbuhan pajak yang 

lebih stabil adalah pajak hotel sebesar 17,1594 %,  pajak hiburan sebesar 36,395 %, pajak 

penerangan jalan 17,7467 %, pajak PBB-P2 sebesar 24,1198 % dan pajak BPHTB sebesar 12,6480 

%.  

Tabel 3. Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2014 – 2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Pajak Hotel 41,2317 -19,1920 29,4384 17,1594 

Pajak Restoran 30,8355 16,8681 61,4814 36,395 

Pajak Hiburan 193,3365 24,4028 36,1854 84,6416 

Pajak Reklame 34,9238 7,8245 -14,1233 9,5464 

Pajak penerangan Jalan 22,3812 20,5152 10,3437 17,7467 

Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

19,9379 11,7774 -28,4840 1,0771 

Pajak Parkir 6,3837 151,4181 25,5571 61,1178 

Pajak air Tanah 0 0 -100 -33,3333 

Pajak sarang Burung wallet 7,0288 183,5821 29,1579 73,2563 

Pajak PBB-P2 36,8243 -13,3873 48,9225 24,1198 

Pajak BPHTB 44,8418 -39,0571 32,1594 12,6480 

Rata – rata pertumbuhan pajak yang terendah adalah pajak reklame sebesar 9,5464 % dan 

pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 1,0771 %, hal ini dikarenakan belum maksimal dalam 

pengelolaannya, sedangkan pertumbuhan pajak dibawah rata-rata adalah pajak air tanah sebesar -

33,3333 %. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk meningkatkan 

pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan juga perlu untuk mengetahui efektivitas penerimaan 
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pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data dapat dilihat pertumbuhan di Kalimantan 

Barat pada tahun 2014 – 2016 sebagai berikut. 

Tabel 4. Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat  

Tahun 2014 – 2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Pajak Hotel 11,7098 22,6544 19,4045 17,9229 

Pajak Restoran 31,8552 16,7720 30,7548 26,4607 

Pajak Hiburan 28,6546 14,6857 67,5940 36,9781 

Pajak Reklame 24,4457 8,3241 36,7152 23,1617 

Pajak penerangan Jalan 27,0437 23,1864 14,2129 21,481 

Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan 

12,9668 12,7916 29,9292 18,5625 

Pajak Parkir 65,6598 5,0529 39,1191 36,6106 

Pajak air Tanah 33,4311 -27,1463 12,7377 6,3408 

Pajak sarang Burung wallet -54,4216 -62,8727 -24,7386 -47,3443 

Pajak PBB-P2 100,2522 92,8975 -17,3994 58,5834 

Pajak BPHTB 40,1735 2,7459 18,8715 20,5970 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan di Kalimantan Barat tahun 

2014 - 2016 yang tertinggi adalah pajak PBB-P2 sebesar 58,5834 %, pajak hiburan sebesar 36,9781 

% dan pajak parkir sebesar 36,6106 %. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak yang terendah adalah 

pajak air tanah sebesar 6,3408 % dan dibawah rata-rata pertumbuhan adalah pajak sarang burung 

walet sebesar -47,3443 %.  Rata-rata pertumbuhan pajak yang lainnya lebih stabil. 

4.2.    Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016 

Berdasarkan hasil klasifikasi dari rata – rata pertumbuhan dan kontribusi Kabupaten Kubu 

Raya Tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 5. Klasifikasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016 ( % ) 

Komponen Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Rata-Rata 

Kontribusi 

Klasifikasi Keterangan 

Pajak Hotel 17,1594 0,8653 R/R Terbelakang 

Pajak Restoran 36,395 2,9951 T/R Berkembang 

Pajak Hiburan 84,6416 0,4491 T/R Berkembang 

Pajak Reklame 9,5464 1,6701 R/R Terbelakang 

Pajak Penerangan Jalan 17,7467 26,9134 R/T Potensial 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

1,0771 5,0425 R/T Potensial 

Pajak Parkir 61,1178 2,2803 T/T Prima 

Pajak Air Tanah -33,3333 0,0006 R/R Terbelakang 

Pajak Sarang Burung Walet 73,2563 0,0270 T/R Berkembang 

Pajak PBB-P2 24,1198 13,3363 R/T Potensial 

Pajak BPHTB 12,6480 46,4204 R/T Potensial 
Keterangan : R = Rendah      T = Tinggi 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa klasifikasi pajak daerah Kabupaten Kubu Raya 

tahun 2014 – 2016 dengan pertumbuhan dan kontribusi yang tertinggi adalah pajak parkir dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 61,1178 % serta rata-rata kontribusi sebesar 2,2803 %  hal ini dapat 

dikatakan masuk pada katagori prima, dimana pajak parkir sudah berjalan dengan baik sehingga 
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pemerintah harus dapat mengawas dan mengontrol secara rutin agar tidak terjadi hal – hal yang 

dapat menurunkan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusinya. 

Adapun yang termasuk pada katagori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan 

pajak air tanah, dimana rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi  memiliki tingkat yang rendah 

hal ini perlu untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi dengan semaksimal mungkin agar 

pertumbuhan dan kontribusinya menjadi meningkat. Sedangkan yang termasuk katagori 

berkembang adalah   pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, dimana rata-rata 

pertumbuhannya tinggi dan rata-rata kontribusinya rendah. Kemudian yang termasuk katagori 

potensial adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan 

pajak BPHTB dimana rata-rata pertumbuhannya rendah dan rata-rata kontribusinya tinggi, dalam 

hal ini perlu untuk meningkatkan pertumbuhan pajak dari masing – masing komponen tersebut. 

Jadi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak yang menjalani roda 

pemerintahan dalam hal ini pembangunan dan layanan sosial pada masyarakat, pemerintah bisa 

menilai apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran. Untuk itu 

pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya pajak hanya dapat dipungut 

oleh pemerintah yang merupakan kewajiban bagi masyarakat dan jika diabaikan akan mendapatkan 

sanksi sesuai dengan Undang-Undang. 

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tergantung pengetahuan masyarakat dan 

tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat  maka semakin mudah bagi 

pemerintah untuk  menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. 

4.2.2. Klasifikasi Tipologi Klasen Pajak daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016. 

Berikut ini ditampilkan pada tabel 6 rangkuman katagori komponen jenis pajak daerah tahun 

2014 – 2016 berdasarkan Tipologi Klasen sebagai berikut.  

Tabel 6. Hasil Tipologi Klasen Pajak Daerah Tahun 2014 – 2016 

Jenis Pajak Kontribusi 

Kij (Kabupaten) 

Kontribusi 

Kin (Provinsi) 

Pertumbuhan 

Rij (Kabupaten) 

Pertumbuhan 

Rin (Provinsi) 

Kesimpulan 

Pajak Hotel 0,8653 4,4356 17,1594 17,9229 Terbelakang 

Pajak Restoran 2,9951 10,4517 36,395 26,4607 Berkembang 

Pajak Hiburan 0,4491 2,7859 84,6416 36,9781 Berkembang 

Pajak Reklame 1,6701 3,1104 9,5464 23,1617 Terbelakang 

Pajak Penerangan 

Jalan 

26,9134 23,1672 17,7467 21,481 Potensial 

Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

5,0425 3,3613 1,0771 18,5625 Potensial 

Pajak Parkir 2,2803 0,8471 61,1178 36,6106 Prima 

Pajak Air Tanah 0,0006 0,0227 -33,3333 6,3408 Terbelakang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 

0,0270 0,4410 73,2563 -47,3443 Berkembang 

Pajak PBB-P2 13,3363 12,7514 24,1198 58,5834 Potensial 

Pajak BPHTB 46,4204 38,6257 12,6480 20,5970 Potensial 

Berdasarkan data berikut ini dapat dilihat Klasifikasi empat kuadran Tipologi Klasen 

sebagai berikut. 
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Tabel 7. Klasifikasi Tipologi Klasen 

      

Tumbuh cepat/tinggi 

Rij   ≥   Rin 

 

Tumbuh lambat/sedang 

Rij    ≤   Rin 

            

           Kij   ≥   Kin 

 

             PRIMA 

          (Pajak Parkir) 

 

          POTENSIAL 

(Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan, Pajak PBB-P2, 

Pajak BPHTB) 

            

           Kij  ≤   Kin 

 

      BERKEMBANG 

(Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Sarang Burung  Walet) 

 

TERBELAKANG 

(Pajak Hotel, Pajak Reklame, 

Pajak Air Tanah) 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 – 2016 

terdapat empat katagori dimana pada katagori prima ditempati oleh pajak parkir. Dengan rata-rata 

pertumbuhan yang tinggi dan rata-rata kontribusi tinggi juga hal ini dapat dikatakan pajak parkir 

berjalan dengan baik dan pemungutan parkir sudah berjalan dengan optimal sehingga dapat 

meningkatkan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, untuk mempertahankan kondisi tersebut perlu 

pengawasan dan kontrol secara periodik. Sedangkan yang termasuk pada katagori Potensial adalah 

Pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB 

dimana rata-rata pertumbuhannya rendah sedangkan rata- rata kontribusinya besar, sehingga perlu 

untuk meningkatkan pertumbuhan dari masing – masing pajak tersebut dengan berusaha secara 

optimal untuk meningkatkan pertumbuhannya.  

Kemudian yang termasuk pada katagori Berkembang adalah pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak sarang burung walet hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan tinggi dan rata-rata 

kontribusinya kecil, hal ini perlu untuk meningkatkan masing-masing pajak secara optimal dengan 

jalan membuat tempat-tempat pariwisata serta membuat kafe-kafe yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung, dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah 

kabupaten Kubu Raya untuk dapat meningkatkan kontribusi dari masing-masing pajak tersebut. 

Adapun yang termasuk katagori Terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah 

dimana rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi rendah, untuk itu perlu adanya pemungutan 

secara optimal atau perlunya survey secara langsung dilapangan sehingga tidak terjadi lagi 

pemungutan hanya pada objek yang terdaftar saja tetapi masih ada objek yang belum terdaftar 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kontribusinya.  

Komposisi komponen pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, pada katagori Prima adalah 

pajak parkir dengan persentase sebesar 9,10% kemudian katagori Potensial sebanyak empat jenis 

pajak yang terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-

P2 dan pajak BPHTB dengan persentase sebesar 36,36%. Sedangkan yang termasuk katagori 

Berkembang sebanyak tiga jenis pajak yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan dan pajak 

sarang burung walet dengan persentase sebesar 27,27%. Kemudian yang termasuk katagori 

Komponen Pajak 

Pertumbuhan 

Komponen 

Pajak Daerah 
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Terbelakang sebanyak tiga jenis pajak yang terdiri dari dari pajak hotel, pajak reklame dan pajak air 

tanah dengan persentase sebesar 27,27%. 

Jadi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya belum optimal untuk itu perlu upaya 

untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah     

(PAD). Untuk itu pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk meningkatkan intensitas 

pemungutan pajak yang belum terjaring pajak serta meningkatkan pengawasan serta kontrol 

sehingga dapat mengurangi kebocoran yang ada. Pemerintah daerah harus membuat strategi dalam 

upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan 

Negara yang terbesar, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemungutan 

pajak, pajak daerah sebagai pajak yang potensial yang dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap penerimaan daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak serta perlu adanya pembinaan terhadap   pegawai atau petugas 

pemungut pajak. 

4.2.3. Prediksi Pajak Daerah selama lima tahun  mendatang  Di Kabupaten Kubu Raya  

Untuk melihat gambaran tentang pajak daerah dan penerimaan daerah di Kabupaten Kubu 

Raya sehingga data estimasi dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungan Trend sebagai berikut. 

Tabel 8. Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 – 2017 ( Jutaan Rupiah ) 

Tahun Pajak  Daerah ( Y ) X X2 XY 

2010 3.608,30 -7 49 -25.258,1 

2011 41.811,69 -5 25 -209.058,45 

2012 33.695,09 -3 9 -101.085,27 

2013 48.143,23 -1 1 -48.143,23 

2014 65.632,17 1 1 65.632,17 

2015 54.866,01 3 9 164.598,03 

2016 67.629,09 5 25 338.145,45 

2017 113.686,72 7 49 795.807,04  

Jumlah 429.072,3 0 168 980.637,64 

 

         429.072,3 

a = ----------------   =   53.634,0375  = 53.634,04 

                8 

  

           980.637,64 

b = -------------------     =   5.837,1288 =  5.837,13 

         168 

 

Y1  =  53.634,04   +  5.837,13  X ……………………………………. (2) 

Berdasarkan tabel 8  dapat dilihat bahwa Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun 

mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai 2017. Rata –rata Pajak Daerah setiap tahunnya 

mengalami kenaikan sebesar 5.837,21 Juta Rupiah. Hal ini disebabkan pemungutan pajak daerah 

sudah berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah termotivasi  dalam mengejar target yang 

telah ditetapkan.  Dalam hal ini pemerintah Kabupaten  Kubu Raya terus berupaya meningkatkan 
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penerimaan pajak daerah. Untuk melihat prediksi pajak daerah  Kabupaten Kubu Raya lima tahun 

kedepan ( dari tahun 2020 – 2024 ) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 9. Prediksi Pajak  Daerah Kabupaten Kubu Raya  

Tahun 2020 – 2024 ( Jutaan Rupiah) 

Tahun X Y1 = 53.634,04 + 5.837,13 X 

2020 13 53.634,04 + 5.837,13 ( 13 )  = 129.516,73  

2021 15 53.634,04 + 5.837,13 ( 15 )  = 141.190,99 

2022 17 53.634,04 + 5.837,13 ( 17 )  = 152.865,25 

2023 19 53.634,04 + 5.837,13 ( 19 )  =164.539,51 

2024 21 53.634,04 + 5.837,13 ( 21 )  = 176.213,77 

 

1. Prediksi Pajak  Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebesar 129.516,73 Juta Rupiah. 

2. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebesar 141.190,99 Juta Rupiah. 

3. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebesar 152.865,25 Juta Rupiah. 

4. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2023 sebesar 164,539,51 Juta Rupiah. 

5. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebesar 176.213,77 Juta Rupiah. 

4.2.4. Prediksi Penerimaan Daerah selama lima tahun mendatang di Kabupaten Kubu Raya.                   

Untuk melihat gambaran tentang penerimaan daerah di Kabupaten Kubu Raya sehingga data 

estimasi dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungan 

Trend sebagai berikut. 

Tabel 10. Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya  

Tahun 2008 – 2017 ( Ribuan Rupiah) 

Tahun Penerimaan Daerah (Y) X X2 XY 

2008 33.330,99 -9 81 -299.978,91 

2009 499.895,21 -7 49 -3.499.266,47 

2010 610.507,87 -5 25 -3.052.539,35 

2011 741.570,72 -3 9 -2.224.712,16 

2012 793.415,09 -1 1 -793.415,09 

2013 954.287,22 1 1 954.287,22 

2014 1.092.289,83 3 9 3.276.869,49 

2015 1.293.812,36 5 25 6.469.061,8 

2016 1.386.142,29 7 49 9.702.996,03 

2017 1.404.722,05 9 81 12.642.498,45 

Jumlah 8.809.973,63 0 330 23.175.801,01 

 

       8.809.973,63 

a = ----------------   =   880.997,363  = 880.997,36 

                10 

           

         23.175.801,01 

b = --------------------------     =   70.229,70 

           330 
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Y1  =  880.997,36   +  70.229,70  X ……………………………………….. (3) 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap 

tahun mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai 2017. Rata –rata Penerimaan Daerah setiap 

tahunnya mengalami kenaikan sebesar 70.229,70 (Ribuan Rupiah). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pemerintah daerah telah mengoptimalkan penerimaan daerah terutama meningkatnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) artinya semakin baik kondisi perekonomian maka akan memberikan dampak 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat prediksi penerimaan daerah  

Kabupaten Kubu Raya lima tahun kedepan (dari tahun 2020 – 2024) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 11. Prediksi Penerimaan  Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2020 – 2024 (Ribuan Rupiah) 

Tahun X Y1 = 880.997,36 + 70.229,70 X 

2020 15 880.997,36  +  70.229,70 ( 15 )   = 1.934.442,86  

2021 17 880.997,36  +  70.229,70 ( 1 7 )  = 2.077.902,26 

2022 19 880.997,36  +  70.229,70 ( 19 )   = 2.215.361,66 

2023 21 880.997,36  +  70.229,70 ( 21 )   = 2.355.821,06 

2024 23 880.997,36  +  70.229,70 ( 23 )   = 2.496.280,46 

1. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebesar 1.934.442,86             

(Ribuan Rupiah). 

2. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebesar 2.077.902,26  

(Ribuan Rupiah). 

3. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebesar 2.215.361,66 

(Ribuan Rupiah). 

4. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2023 sebesar 2.355.821,06 

(Ribuan  Rupiah). 

5. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2024 sebesar 2.496.280,46 

(Ribuan Rupiah).  

 

5. KESIMPULAN 

Rata – Rata kontribusi tertinggi adalah pajak BPHTB dan rata-rata kontribusi  yang terendah 

adalah pajak air dan tanah sedangkan rata-rata pertumbuhan yang tertinggi pajak hiburan, pajak 

parkir, pajak sarang burung walet dan rata-rata pertumbuhan yang terendah adalah pajak reklame, 

pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak dibawah rata-rata adalah pajak air dan tanah. Hal 

ini pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sedang berusaha untuk meningkatkan pajak daerah. 

Klasifikasi Tipologi Klasen yang memiliki katagori prima adalah pajak parkir, katagori 

potensial adalah pajak pajak penerangan jalan, pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 

PBB-P2 dan pajak BPHTB kemudian katagori berkembang adalah pajak restoran, pajakhiburan dan 

pajak sarang burung walet sedangkan katagori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan 

pajak air dan tanah.    
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Pajak daerah dan Penerimaan daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan, prediksi pajak 

daerah dan penerimaan daerah untuk tahun yang akan datang tahun 2020 – 2024 menunjukan 

prediksi yang meningkat setiap tahunnya. 
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ABSTRACT 

As a strategic district, PBB-P2 has enough potential to be optimized as a source of PAD in Ketapang 

Regency. Therefore it is necessary to carry out Revaluation and Updating NJOP PBB-P2 data in 

Ketapang Regency in order to exploit the potential of changing price and area of the land and 

buildings which are object to tax. Furthermore, the revaluation and renewal activities will generate 

new potential revenues and potential losses that will be experienced by the Ketapang Regency 

Government. After calculating in this research of 846 samples in Kelurahan Tengah, Delta Pawan 

District, Ketapang Regency, total of Tax Object Sale Value (NJOP) after the revaluation and 

updating  was Rp. 780,266,750,000, increase 94.27% from the previous NJOP data Rp. 

401,630,405,000. The potential revenue of 846 samples in Kelurahan Tengah, Delta Pawan District, 

Ketapang Regency is Rp. 513,063,700 or increase 116.03% from the previous data calculation with 

Rp. 237,489,357. The potential loss incurred by the Ketapang Regional Government if the 

revaluation and renewal activities are not carried out is Rp. 275,565,343, -.The Revaluation and 

Renewal Policy of NJOP PBB-P2 in Ketapang District is very useful because it can measure the 

potential revenue caused by changing price and area of land and building that will effecting final 

data on Rural and Urban Land and Builiding Tax (PBB-P2). 

Keywords : Revaluation and Renewing NJOP PBB-P2, Potential Revenues, Potential Loss. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan pembangunan di era otonomi daerah saat ini telah membawa 

konsekuensi terhadap ketersediaan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan 

pelayanan pemerintah di daerah. Luas wilayah, keadaan geografis, jumlah dan kepadatan penduduk 

sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan untuk pertumbuhan sosial 

ekonomi daerah. Pada tanggal 15 September 2009 pemerintah telah mengesahkan Undang Undang 

Nomor 28 tahun 2009 Tentang PDRD tersebut secara jelas dan tegas  mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2010.   

Pada bagian keenam belas UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sejak dan pada bagian ketujuh belas tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sejak tanggal 1 Januari 2011. Namun demikian 

baru pada 1 Januari 2014 UU No. 28 tentang PDRD tersebut secara penuh telah diarahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan sejak saat itu sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan 
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PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan tahapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana diatur 

dengan peraturan bersama Mentri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 

Adanya pelimpahan kewenangan untuk mengelola PBB-P2, diharapkan dapat memperbesar 

potensi penerimaan daerah otonomi kabupaten/kota berupa pendapatan asli daerah (PAD), 

bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB. Pengalihan hak pengelolaan PPB-P2 ini berarti  semua 

kebijakan terkait dengan PBB-P2 dan BPHTB dieserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

kabupaten/kota dengan rambu-rambu regulasi sebagaimana telah dituangkan dalam UU Nomor 28 

Tahun 2009, yang selanjutnya harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota selambat 

lambatnya 1 Januari 2016. 

Bumi dan Bangunan merupakan Objek Pajak yang dianggap potensial, hal ini terlihat dari 

salah satu pertimbangan yang melandasi lahirnya Undang-Undang dimaksud.  Kegiatan updateting 

pajak PBB-P2Perdesaan dan Perkotaan dianggap sebagai ujung tombak dari serangkaian proses 

pengenaan pajak atas bumi dan atau bangunan. Untuk memenuhi asas keadilan harus dilaksanakan 

secara cermat, agar diperoleh data yang akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga 

diperoleh ketetapan yang benar dalam upaya peningkatkan penerimaan dalam negeri serta 

sumbangannya pada pembiayaan pembangunan daerah. Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunkan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan termasuk dalam kategori objek 

pajak. Sedangkan yang menjadi subjek pajak tersebut mencakup orang pribadi atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Kebijakan Updating dan Revaluasi atau peninjauan ulang merupakan kegiatan yang penting 

sekali untuk dilakukan guna pembaharuan kembali data-data lama yang telah digunakan pada tahun 

sebelumnya serta upaya untuk mengoptimalisasikan realisasi penerimaan daerah. Kegiatan ini 

penting dilakukan karena banyak bangunan yang telah berubah bentuk, ukuran dan fungsi sehingga 

nilai pajaknya juga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.  Tujuan dari dilaksanakan penelitian 

tentang manfaat Revaluasi Nilai Obyek Pajak PBB-P2 ini antara lain dilakukannnya secara 

bersamaan sebuah proses updating data PBB-P2 yang selama ini mungkin telah mengalami 

perubahan kepemilikan, karena adanya proses jual beli, hibah dan lain sebagainya. Disamping itu, 

sekaliguas dapat diperkirakan dan dianalisis besarnya potensi penerimaan PBB-P2 sebagai 

tambahan penerimaan PAD di Kabupaten Ketapang, berlaku sesuai harga pasar wajar (market price)  

maupun karena adanya penyesuaian luas bangunan baru dengan penyesuaian Daftar Biaya 

Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana ditentukan oleh pemerintah yang besarnya berbeda-

beda untuk masing-masing wilayah. 

Seluruh perubahan tersebut akan terakomodasi dalam  proses kegiatan revaluasi ini, baik itu 

perubahan harga tanah yang penawarannya bersifat inelastis maupun perubahan  luas bangunan dan 

harga dari satuan komponen bangunan yang ada (DBKB). Semua perubahan dimaksud akan 

mempengaruhi besanya nilai dari obyek pajak tersebut, akan tetapi semua perubahan yang terjadi 

akan dinetralisir oleh sebuah parameter katalisator kelas tanah dan bangunan yang belum ditentukan 

Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan 100 variasi interpal harga tanah dan 40 variasi 

interpal harga dasar bangunan (DBKB). 

Perubahan yang terjadi setelah kegiatan revaluasi tersebut kemudian akan dapat terhitung 

total potential loss yang akan dialami oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Potential loss atau 

kerugian potensial sendiri merupakan selisih antara data potensi penerimaan PBB-P2 yang lama 
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dengan potensi penerimaan PBB-P2 yang baru setelah revaluasi. Semakin tinggi potential loss 

mengindikasikan tidak efektifnya kegiatan pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Ketapang 

sehingga berkurangnya potensi penerimaan daerah di Kabupaten Ketapang. 

 

2. TEORI DAN METODOLOGI 

2.1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa 

Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan 

atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang 

ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang 

diataur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah 

Dalam literatur pajak, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang 

pemungut dan sifatnya. Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. 

Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya, Pajak Daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak 

pemungutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi: 

1. Pajak Provinsi 

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. 

Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia terdiri dari : (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; (d) Pajak Air 

Permukaan; (e) Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 

kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari : (a) 

Pajak Hotel ; (b)Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan 

Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak 

Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; (k) Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak bumi 

dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB-

P2adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh 

manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Wajib pajak PBB-P2belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau 

badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina, 2006) Pajak bumi dan 

bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut 

menentukan besar pajak (Suandy, 2005). Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, 

besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. 

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994. Ketentuan Umum Pajak 

Bumi dan Bangunan Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985) adalah : Bumi adalah permukaan bumi dan 

tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan peraoran pedalaman 

(termasuk rawa – rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : (a) jalan lingkungan yang terletak dalam suatu 

kompleks bangunan; (b) jalan tol; (c) kolam renang; (d) pagar mewah; (e) tempat olah raga; (f) 

galangan kapal, dermaga; (d) taman mewah; (e) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; (f) fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 

harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 

Berdasarkan penjelasan diatar, secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

2.3.  Metode Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. (Alma, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak NJOP PBB-

P2 di Kabupaten Ketapang. Menurut Sugiyono (2007), sampel merupakan bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang 

digunakan untuk adalah teknik pengambilan sampel acak atau random sampling. Dimana teknik dan 

sampel yang peneliti gunakan secara acak, tanpa memandang sampel atas dasar strata atau status 

sosial dari segi apapun.  Sampel yang akan dijadikan obyek penelitian dalam proposal ini yaitu 

Wajib Pajak (WP) Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan 

menentukan jumlah sampel yang ditentukan, yakni sebanyak 849 sampel WP di Kelurahan tersebut. 

Alat Analisis yang digunakan untuk mengitung potensi PBB-P2 dalam penelitian ini adalah 

dengan perhitungan matematik sederhana tentang dengan mengukur potensi penerimaan dari 

kebijakan revaluasi dan updating PBB-P2 di Kabupaten Ketapang. 

Perhitungan dan analisis yang dilakukan adalah menghitung dan membandingkan indikator-

indikator PBB-P2 sebelum dan Setelah dilakukannya kebijakan revaluasi dan updating sebagai 

berikut : 

1. Jumlah luas bumi (m2) dan harga bumi (Rp) sebelum dan setelah dilakukannya kebijakan 

revaluasi dan updating. 

2. Jumlah luas bangunan (m2) dan harga bangunan (Rp) sebelum dan setelah dilakukannya 

kebijakan revaluasi dan updating. 

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan (Rp) Total dan Rata-Rata sebelum dan 

setelah dilakukannya kebijakan revaluasi dan updating. 

4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan (Rp) per m2 sebelum dan setelah 

dilakukannya kebijakan revaluasi dan updating. 

Perhitungan perbandingan indikator-indikator diatas dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi excel dengan menjumlahkan indikator sampel yang telah didapatkan dengan rumus SUM. 

Selanjutnya akan dihitung perubahan serta potensi penerimaan PBB-P2 dengan rumus sebagai 

berikut: 

Potential Loss = PBB Sesudah Revaluasi - PBB Sebelum Revaluasi 

 

3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas dibanding 14 kabupaten/kota lain di 

Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 31.588 km2 atau sekitar 21,28 persennya luas total 

Kalimantan Barat yang sebesar 146.807 km2. Secara geografis, Kabupaten Ketapang berada pada 

posisi 0019’ 26,51’’ Lintang Selatan (LS) sampai dengan 30 4’16,59’’ Lintang Selatan (LS) dan 

1090 47’36,55’’ Bujur Timur (BT) sampai dengan 1110 21’37,36’’ Bujur Timur (BT), dan posisinya 

paling selatan di Provinsi Kalimantan Barat. 

Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 Kecamatan, dimana 13 kecamatan berada di 

daerah perhuluan dan selebihnya merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang 

sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut/pantai. 
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   Sumber. petatematikindo.wordpress.com 

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Ketapang 

Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Kendawangan dengan luas wilayah 

sebesar 5.859 Km2 atau sekitar 18,55 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Ketapang, 

sedangkan kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Delta Pawan atau sekitar 0,23 

persennya luas wilayah Kabupaten Ketapang. 

 
 Sumber. BPS Kabupaten Ketapang 2019 (Diolah) 

Gambar 3. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ketapang 

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Ketapang, hasil proyeksi penduduk tahun 2018 

jumlah penduduk Kabupaten Ketapang diprediksi sebanyak 504,008 jiwa (260,789 jiwa berjenis 

kelamin laki-laki dan 243,219 jiwa berjenis kelamin perempuan). Kecamatan dengan tingkat 

kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Delta Pawan yaitu sekitar 1,292 jiwa per Km2, 

sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Hulu 

Sungai, yaitu setiap Km2 dihuni oleh sekitar 3 jiwa. 

Pendidikan merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia yang 

bertujuan mengetahui tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Pada tahun 2018/2019, jumlah sekolah di 

Kabupaten Ketapang, seperti sarana SD, MI, SMP, dan SMA, mengalami peningkatan dibanding 
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dengan tahun 2017/2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang adalah sekitar 7,99 persen 

pada tahun 2018. Keadaan pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan 

dengan tahun 2017. Terdapat tiga kategori lapangan usaha yang paling tinggi tingkat 

pertumbuhannya yaitu; kategori pertambangan dan penggalian (13,16 persen), kategori Industri 

pengolahan (10,62 persen), dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang (13,51 persen). 

Struktur perekonomian Kabupaten Ketapang pada tahun 2018 didominasi oleh lima kategori 

ekonomi yang menguasai lebih dari 77,78 persen perekonomian di Kabupaten Ketapang, yang terdiri 

dari: kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (24,17 persen); kategori pertambangan dan 

penggalian (19,05 persen); kategori industri pengolahan (14,39 persen); kategori perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (10,73 persen); serta kategori konstruksi (9,65 persen). 

Dicermati dari sisi PDRB menurut penggunaan, terlihat bahwa peranan konsumsi rumah 

tangga masih sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ketapang yaitu sekitar 46,76 

persen. Besar-kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah amat berpengaruh terhadap kegiatan 

perekonomian masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat dengan perubahan penerimaan daerah yang 

akan membawa dampak pada pergerakan roda perekonomian daerah. 

Anggaran yang berimbang dapat menjamin stabilitas perekonomian, dibanding anggaran 

defisit atau surplus. Karena itu realisasi penerimaan dan pengeluaran kabupaten perlu dipantau dan 

dievaluasi. Realisasi pendapatan daerah kabupaten Ketapang pada tahun 2018 adalah sebesar 2,17 

Triliun Rupiah. Dengan 88,17 persen berasal dari dana perimbangan, 8,78 persen dari berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 3.05 persen berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. 

Realisasi pengeluaran untuk komponen belanja dan transfer daerah masih didominasi oleh 

belanja pegawai yang persentasenya mencapai 37,02 persen pada tahun 2018. Angka ini disusul oleh 

belanja modal sebesar 29,24 persen dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa sebesar 16.06 persen.g siswa. 

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perubahan Luas Objek Pajak Bumi (m2) dan Harga Bumi (Rp) 

Tabel 1. Perbandingan Rata-Rata Luas (m2) dan Harga (Rp) 

Objek Pajak Bumi PBB-P2  Sebelum dan Setelah Revaluasi & Updating 

Luas Bumi (m2) Harga Bumi (Rp) 

Sebelum Revaluasi 292.633 Sebelum Revaluasi 1.135.246 

Setelah Revaluasi 292.973 Setelah Revaluasi 1.878.534 

Persentase Perubahan (%) 0,12% Persentase Perubahan (%) 65,47% 

Dari perhitungan jumlah keseluruhan objek pajak bumi terhadap 849 sampel WP di 

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dapat terlihat bahwa dari sisi luas 

bumi dan harga bumi setelah dilakukan kebijakan revaluasi dan updating telah mengalami 

perubahan dari data sebelumnya. Dilihat dari luas bumi (m2) rata-rata mengalami perubahan sebesar 

0,12% , yakni dari total luas bumi rata-rata sebesar 292.633 m2  menjadi 292.973 m2 setelah 

dilakukan kebijakan revaluasi. Wawancara surveyor dilapangan menunjukan bahwa beberapa WP 

telah mengalami penambahan luas bumi atau tanah yang dimiliknya.  
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Selanjutnya dengan melihat indikator harga bumi (Rp) rata-rata telah mengalami perubahan 

sebesar 65,47%, yakni dari total harga bumi/tanah yang sebelumnya sebesar Rp. 1.135.246/m2 

menjadi Rp. 1.878.534/m2.  Perubahan-perubahan harga tanah ini disebabkan oleh inflasi atau 

kenaikan harga yang terus bergerak naik. Kenaikan harga bumi/tanah ini diproyeksi akan terus 

mengalami kenaikan seiring dengan naiknya daya beli masyarakat tiap tahunnya. 

4.2. Perubahan Luas Objek Pajak Bangunan (m2) dan Harga Bangunan (Rp) 

Tabel 2. Perbandingan Rata-Rata Luas (m2) dan Harga (Rp) 

Objek Pajak Bangunan PBB-P2  Sebelum dan Setelah Revaluasi & Updating 

Luas Bangunan (m2) Harga Bangunan (Rp) 

Sebelum Revaluasi 117.911 Sebelum Revaluasi 686.914 

Setelah Revaluasi 118.887 Setelah Revaluasi 1.663.015 

Persentase Perubahan (%) 0,83% Persentase Perubahan (%) 142,10% 

Dari perhitungan jumlah keseluruhan objek pajak bumi terhadap 849 sampel WP di 

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dapat terlihat bahwa dari sisi luas 

bangunan dan harga bangunan setelah dilakukan kebijakan revaluasi dan updating telah mengalami 

perubahan dari data sebelumnya. Dilihat dari indikator luas bangunan (m2) rata-rata mengalami 

perubahan sebesar 0,83% , yakni dari total luas bangunan sebesar 117.911 m2  menjadi 118.887 m2 

setelah dilakukan kebijakan revaluasi. Perubahan ini menunjukan bahwa rata-rata WP telah 

menambah luas bangunan mereka dari luas awal seesar 0,83%. Wawancara surveyor dilapangan 

menunjukan bahwa beberapa WP telah mengalami penambahan luas bangunan yang dimiliknya 

dengan melakukan renovasi, penambahan jumlah lahan yang dijadikan rumah/tempat tinggal, 

menambah pagar, jumlah ruangan bangunan, dsb. 

Selanjutnya dengan melihat indikator harga bangunan (Rp) telah mengalami perubahan 

sebesar 142,10%, yakni dari total harga bumi/tanah yang sebelumnya dengan rata-rata sebesar Rp. 

686,914/m2 menjadi Rp. 1.663.015/m2.  Perubahan-perubahan harga harga bangunan ini 

disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga yang terus bergerak naik. Selain itu, menurut hasil 

wawancara surveyor lapangan, perubahan harga bangunan ini juga disebabkan oleh perubahan atau 

perbaikan infrastruktur jalan, jembatan yang kemudian dapat memudahkan mobilitas masyarakat 

Kelurahan Tengah dalam bertransportasi. Kenaikan harga bangunan juga disebabkan oleh semakin 

terbukanya akses listrik dan air di Kelurahan Tengah tersebut. 

4.3. Perubahan NJOP Bumi dan Bangunan 

Tabel 3. Perbandingan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  PBB-P2  Sebelum dan Setelah 

Revaluasi & Updating 

NJOP Bumi (Rp) NJOP Bangunan (Rp) 

Sebelum Revaluasi 294.755.229.000 Sebelum Revaluasi 106.875.176.000 

Setelah Revaluasi 548.045.900.000 Setelah Revaluasi 232.220.850.000 

Persentase Perubahan (%) 85,93% Persentase Perubahan (%) 117,28% 

Dari perhitungan jumlah keseluruhan objek pajak bumi terhadap 849 sampel WP di 

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dapat terlihat bahwa NJOP Bumi 

dan Bangunan setelah dilakukan kebijakan revaluasi dan updating telah mengalami perubahan dari 

data sebelumnya. Dilihat dari NJOP Bumi secara keseluruhan mengalami perubahan sebesar 85,94% 
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, yakni dari total NJOP Bumi sebesar Rp 294.755.229.000,- menjadi Rp. 548.045.900.000 setelah 

dilakukan kebijakan revaluasi. Selanjutnya untuk NJOP Bangunan juag mengalami perubahan yang 

cukup tinggi sebesar 117,28%,  yakni dari total NJOP Bangunan sebesar Rp. 106.875.176.000,- 

menjadi Rp. 232.220.850.000,-. Jika dirata-ratakan, NJOP Bumi dan Bangunan yang dibagi dengan 

total luas bumi serta bangunan, akan terlihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Perbandingan Rata-Rata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2  Sebelum dan 

Setelah Revaluasi & Updating 

NJOP Bumi (Rp) NJOP Bangunan (Rp) 

Sebelum Revaluasi 1.007.252 Sebelum Revaluasi 906.405 

Setelah Revaluasi 1.870.636 Setelah Revaluasi 1.953.291 

Persentase Perubahan (%) 85,72% Persentase Perubahan (%) 115,50% 

Dari perhitungan rata-rata objek pajak bumi terhadap 849 sampel WP di Kelurahan Tengah 

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dapat terlihat bahwa NJOP Bumi dan Bangunan 

setelah dilakukan kebijakan revaluasi dan updating telah mengalami perubahan dari data 

sebelumnya. Dilihat dari NJOP Bumi secara rata-rata mengalami perubahan sebesar 85,72% , yakni 

dari total rata-rata NJOP Bumi sebesar Rp 1.007.252,-/m2 menjadi Rp. 1.870.636,-/m2 setelah 

dilakukan kebijakan revaluasi. Selanjutnya untuk NJOP Bangunan juga mengalami perubahan yang 

cukup tinggi sebesar 115,50%,  yakni dari total NJOP Bangunan sebesar Rp. 906.405,-/m2 menjadi 

Rp. 1.953.291,-/m2. Perubahan rata-rata yang terjadi hampir sama jika dibandingkan dengan 

perubahan total NJOP Bumi dan Bangunan. Selanjutnya, jika objek pajak bumi dan bangunan WP 

dijumlahkan, sehingga akan tampak perubahan kedua objek pajak tersebut terlihat pada tabel 5 

sebagai berikut: 

Tabel 5. Perbandingan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan 

PBB-P2  Sebelum dan Setelah Revaluasi & Updating 

NJOP Bumi dan Bangunan Keseluruhan 

(Rp) 

NJOP Bumi dan Bangunan  

Rata-Rata (Rp) 

Sebelum Revaluasi 401.630.405.000 Sebelum Revaluasi 978.288 

Setelah Revaluasi 780.266.750.000 Setelah Revaluasi 1.894.495 

Persentase Perubahan (%) 94,27% Persentase Perubahan (%) 93,65% 

Dari perhitungan rata-rata objek pajak bumi dan bangunan terhadap 849 sampel WP di 

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dapat terlihat bahwa NJOP Bumi 

ditambah NJOP Bangunan setelah dilakukan kebijakan revaluasi dan updating telah mengalami 

perubahan dari data sebelumnya. Dilihat dari NJOP Bumi dan Bangunan secara keseluruhan 

mengalami perubahan sebesar 94,27%, yakni dari keseluruhan NJOP Bumi dan Bangunan sebesar 

Rp 401.630.405.000 menjadi Rp. 780.266.750.000 setelah dilakukan kebijakan revaluasi. 

Selanjutnya untuk NJOP Bumi dan Bangunan juga mengalami perubahan yang cukup tinggi sebesar 

93,65%,  yakni dari rata-rata NJOP Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 978.288,-/m2 menjadi Rp. 

1.894.495,-/m2.  

4.4. Potensi Penerimaan dan Potential Loss PBB-P2 di Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta 

Pawan, Kabupaten Ketapang 
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Tabel 6. Perbandingan PBB-P2 yang harus dibayar Sebelum dan Setelah Revaluasi & 

Updating PBB-P2 yang harus dibayarkan (Rp) 

PBB-P2 yang harus dibayarkan (Rp) 

Sebelum Revaluasi 237.498.357 

Setelah Revaluasi 513.063.700 

Persentase Perubahan (%) 116,03% 

Dari perhitungan potensi penerimaan PBB-P2 yang telah dilakukan, potensi yang dapat 

diperoleh  Pemda Kabupaten Ketapang khususnya pada 849 sampel WP terhadap objek pajak bumi 

dan bangunan di Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan adalah 116,03% dari total beban pajak 

yang harus dibayarkan sebelumnya, sehingga Pemda Kabupaten Ketapang memiliki potensi 

penerimaan sebesar Rp. 513.063.700,- dari total  sebelum revaluasi yang hanya sebesar Rp. 

237.498.357,-. Adapun potensial loss yang terjadi akibat dari kegiatan revaluasi dan updating ini 

dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 7. Potential Loss PBB-P2 Hasil Revaluasi & Updating Potential Loss (Rp) 

Potential Loss (Rp) 

Sebelum Revaluasi 237.498.357 

Setelah Revaluasi 513.063.700 

Potential Loss 275.565.343 

 

  

Gambar 4. Perbandingan Besarnya Nilai Penerimaan PBB P2 Awal Dan PBB P2 Update Di 

Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan 

Potential loss yang akan dialami Pemda Ketapang pada 849 sampel WP di Kelurahan 

Tengah, Kecamatan Delta pawan yang terhitung pada penelitian ini mencapai angka Rp. 

275.565.343,-. Angka tersebut terbilang cukup tinggi yakni hampir sekitar 2 kali lipat dibandingkan 

dengan data sebelum diberlakukan kebijakan revaluasi dan updating ini. Potensi kerugian tersebut 

akan sangat merugikan Pemda Ketapang jika perubahan-perubahan yang terjadi pada objek pajak 

tidak tercatat seperti yang telah dilakukan pada kegiatan kebijakan revaluasi dan updating ini. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan 

sebagai berikut:  (1) Objek Pajak Bumi di Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan mengalami 
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237.498.357 

513.063.700 

513.063.700 
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perubahan luas rata-rata sebesar 0,12%, dimana pada data awal rata-rata luas objek pajak adalah 

sebesar 292.533 m2 menjadi 292.973 m2. Selanjutnya harga bumi mengalami perubahan rata-rata 

sebesar 65,47% , dimana pada data awal rata-rata harga bumi adalah sebesar Rp. 1.135.246/m2 

menjadi Rp. 1.878.534/m2. (2) Objek Pajak Bangunan di Kelurahan Tengah Kecamatan Delta 

Pawan mengalami perubahan luas rata-rata sebesar 0,83%, dimana pada data awal rata-rata luas 

objek pajak adalah sebesar 117.911 m2 menjadi 118.887 m2. Selanjutnya harga Bangunan 

mengalami perubahan rata-rata sebesar 142,10% , dimana pada data awal rata-rata harga Bangunan 

adalah sebesar Rp. 686.914/m2 menjadi Rp. 1.663.015/m2. (3) Nilai Jual Objek Pajak (NJO) Bumi 

mengalami perubahan sebesar 85,93%, dimana pada data awal NJOP Bumi adalah sebesar 

Rp.294.755.229.00,- menjadi Rp. 548.045.900.000,-. NJOP bangunan mengaami perubahan sebesar 

117,28% dimana data awal NJOP Bangunan adalah sebesar 106.875.176.000,- menjadi Rp. 

232.220.850.000,-. (4) Potensi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Tengah Kec. Delta Pawan 

terhadap 849 Sampel penelitian ini adalah sebesar Rp. 513.063.700,- atau lebih tinggi 116,03% dari 

data sebelumnya yakni Rp. 237.498.357,-. Potential loss yang akan dialami Pemda Kabupaten 

Ketapang adalah sebesar Rp. 275.565.343,-. (5) Kebijakan Revaluasi dan Updating NJOP PBB-P2 

di Kabupaten Ketapang sangat bermanfaat karena dapat mengukur potensi penerimaan 

sesungguhnya yang diakibatkan pergeseran atau perubahan data di luas bumi dan bangunan serta 

harga bangunan di lapangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alma, B., (2009)., Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cetakan kedelapan. Bandung: 

Alfabeta 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang (2018). Luas Wilayah Kabupaten Ketapang 

Menurut Kecamatan dan Persentase terhadap luas wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 

2018. Diakses dari https://ketapangkab.bps.go.id/dynamictable/2016/10/28/24/luas-

wilayah-kabupaten-ketapang-menurut-kecamatan-dan-persentase-terhadap-luas-wilayah-

kabupaten-ketapang-tahun-2015.html 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang. (2019). Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2019. 

Diakses dari 

https://ketapangkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/518373eb3a547276f2244f12/kabupa

ten-ketapang-dalam-angka-2019.html 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dalam Rangka Pembentukkan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen 

Informasi Objek Pajak (SISMIOP). 

Pemerintah Republik Indonesia (2009).Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan. Retribusi Daerah. 

------------------------------------ (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan 

UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

------------------------------------, (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah.  



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

44 

 

------------------------------------ (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  

------------------------------------  (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

------------------------------------ (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

------------------------------------ (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.  

------------------------------------, (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan subjek Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukkan dan atau Pemeliharaan Basis Data 

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). 

Peta Kabupaten Ketapang (2014), diakses dari 

https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/10/administrasi-kabupaten-ketapang/ 

Valentina, S. dan Suryo,A. (2006), Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat 

Suandy, E., (2005). Hukum Pajak, Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. 

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

 

 

 

 

 

  



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

45 

 

Pengaruh Daya Beli dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 2012-2017 
 

 

Rosyadi* 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura,Indonesia 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the effect of purchasing power and unemployment rate to poverty 

rate in Indonesia from 2012 to 2017. Sample that used in this research are 33 province with total 165 

research observation. Analysis method that used is descriptive analysis with quantitative approach. 

Data was estimated with panel regression and using random effect as the best model to estimate the 

result. The result of this research are, partially purchasing power have negative and significant effect 

to poverty rate in Indonesia, however unemployment rate have negative and non significant effect 

to poverty rate in Indonesia. Simultanly, two independent variable have significant effect to poverty 

rate in Indonesia with determination coefficient 29%. 

Keyword : Purchasing Power, Unemployment Rate, Poverty Rate  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan negara-negara berkembang 

maupun negara miskin di dunia, tak terkecuali salah satunya juga dialami oleh Indonesia sebagai 

salah satu negara berkembang. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks 

dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus 

dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara 

terpadu. 

 Minimnya akses fasilitas serta sarana bagi masyarakat merupakan hal mendasar yang 

menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin ini juga berlaku pada 

mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Kemiskinan kemudian dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti akan semakin 

tingginya tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat konsumsi makan, pangan dan papan maupun 

pendidikan dan kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan yang dapat dihasilkan. 

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia memperlihatkan pengaruh yang 

positif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 tentang 

persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah populasi di Indonesia mengalami 

kecenderungan penurunan tiap tahunnya. Dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menunjukan 

kecenderungan penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya. 

Persentase jumlah penduduk  miskin tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,96%, sedangkan 

persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,64%. Persentase jumlah 
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penduduk miskin ini di proyeksi akan terus mengalami tren penurunan pada tahun berikutnya dengan 

komitmen pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan. 

 
Gambar 1. Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia  

Tahun 2012-2017 (%). 

Peningkatan maupun penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia tak luput 

dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor seperti variabel makro yang terjadi. Salah satu variabel 

makro yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap pergerakan kemiskinan yakni jumlah 

pengangguran. Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam 

perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran 

seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya 

kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. 

Semakin tinggi jumlah pengangguran yang terjadi maka akan berdampak pada 

berkurangnya pendapatan atau bahkan tidak memiliki pendapatan untuk melakukan konsumsi. 

Ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya ini kemudian akan menyebabkan 

tingkat kemiskinan yang semakin meningkat dikarenakan tingginya tingkat pengangguran. Dengan 

demikian diprediksi bahwa pengangguran akan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia. 

Selain Pengangguran, salah satu variabel mikro yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap 

kemiskinan di Indonesia ialah daya beli atau purchasing power. Menurut Oxford Dictionary of 

Economics, pengertian dari daya beli adalah “The amount of real goods and services each unit of 

money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, 

the purchasing power of money goes down.”. atau dapat diartikan bahwa paritas daya beli adalah 

jumlah dari barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang. Daya beli adalah kebalikan dari indeks 

harga: jika harga naik, daya beli akan turun. 

Daya beli sangat berkaitan dengan inflasi dan jumlah pendapatan serta pengeluaran yang 

bermuara pada gambaran tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat sebagai dampak semakin 

membaiknya kegiatan perekonomian. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Tingginya tingkat pendapatan mengindikasikan bahwa 

seseorang berada dalam kondisi dapat memenuhi kebutuhannya atau dengan kata lain orang tersebut 

tidak termasuk kategori masyarakat miskin. 
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Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh pengangguran maupun 

paritas daya beli terhadap tingkat kemiskinan. Amalia (2012) melakukan penelitian tentang 

pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur 

Indonesia menemukan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan maupun 

penurunan tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia.  Endrayani dan Dewi (2016) menemukan 

bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali. 

Alhudori (2017) melakukan penelitian serupa dengan hasil yang menunjukan IPM memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, PDRB memiliki 

pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Tingkat 

Pengangguran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jambi. Nansadiqa et al (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia 

dalam jangka panjang.  Penelitian yang dilakukan Ramdani (2015) menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi memiliki memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Atas latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh daya beli 

dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

  

2. TELAAH PUSTAKA 

2.1. Kemiskinan 

Kuncoro (2006) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat 

kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik 

yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang 

lebih baik. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam 

masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan 

angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang 

mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan 

patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan 

makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.  

2.2. Daya Beli 

Pawenang (2016) menyatakan bahwa daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai 

konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya. Menurut Madura (2000), teori 

paritas daya beli berfokus pada  hubungan inflasi dengan nilai tukar, bahwa nilai tukar akan 

menyesuaikan  diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua  negara, 

akibatnya daya beli konsumen untuk membeli produk-produk  domestic akan sama dengan daya beli 

mereka untuk membeli produk-produk  luar negeri. Artinya, nilai tukar sbatu mata uang akan 

belubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara dan daya beli konsumen ketika  

membeli produk domestic akan sama dengan daya beli pada Saat melakukan  Impor dari negara lain. 
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2.3. Pengangguran 

Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian 

yang secara aktif mencari pekerjaan, tetati belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi 

masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan 

masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya. Selanjutnya Sumarsono (2009) menyatakan bahwa pengangguran 

merupakan keadaan seseorang dimana mereka tidak memiliki pekerjaan atau mereka sedang mencari 

pekerjaan secara aktif untuk mendapatkan pekerjaan. Dimana angkatan kerja terdiri dari laki-laki 

maupun perempuan yang berusia 15-64 tahun. 

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 

H1 : Daya Beli Masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan 

pada provinsi yanga da di Indonesia 

H2 : Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada provinsi 

yang ada di Indonesia 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian desktriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), yaitu berupa data panel (pooled data) yang meliputi 33 provinsi di Indonesia kecuali Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 Pada dasarnya variabel penlitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian. Adapun variabel peelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat atau variabel independen, dan daya beli masyarakat serta 

pengangguran sebagai variabel bebas atau variabel dependen. Teknik analisis pada penelitian ini 

adalah regresi linier data panel dengan model yang terbentuk sebagai berikut: 

𝑌 𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝑒 …………………………..…………. (1) 

Dimana : 

Y  = Variabel terikat, yakni Tingkat Kemiskinan 

β0 = Konstanta (=Y jika X1,2 = 0) 

β1, β2 = Koefisien regresi untuk masing-masing X1 dan X2 

X1 = Daya Beli  

X2 = Penganguran 

e  = Error (faktor-faktor lainnya) 

Daya Beli 

(X1) 

Pengangguran 

(X2) 

Tingkat Kemiskinan 

(Y) 
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Metode analisis yang pertama dilakukan pada penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif. Analisis statistik deskriptif sendiri digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menganalisis hasil perhitngan statistik deskriptif atas data yang telah dikumpulkan dan menarik 

kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi hasil nilai rata-rata 

(mean), nilai tengah (median), nilai tertinggu (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar 

deviasi atas variabel yang diteliti. 

Sebelum melakukan regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi 

model untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat untuk digunakan. Adapun model yang 

terdapat dalam data panel dan akan diuji guna menentukan model terbaik sebagai model regresi 

adalah model common effect, fixed effect, maupun random effect. Adapun uji pemilihan model yang 

dilakukan yakni uji chow dan uji hausman dengan membandingkan probability masing-masing 

pengujian pemilihan model tersebut denga alpha (0,05). 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas data, Uji 

Multikolineritas, dan Uji Heterokedastisitas. Uji autokorelasi tidak dimasukkan kedalam pengujian 

asumsi klasik pada penelitian ini dikarenakan uji autokorelasi hanya terjadi pada data time series, 

dan akan sia-sia atau tidak berarti jika dilakukan pada data yang tidak bersifat time series (cross 

section atau panel). 

Uji analisis yang dilakukan selanjutnya adalah Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Koefisien 

Determinasi (R2), Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F). Menurut Kuncoro (2011) Koefisien 

determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Atau lebih praktisnya, koefisien derterminasi bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam suatu 

model atau persamaan.  Kelemahan mendasar Nilai koefisien determinasi  ialah nilai R2 yang 

cendurung meningkat atau semakin besar bila jumlah variabel bebas dan data obersvasi yang 

digunakan semakin banyak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted R2 untuk 

menghilangkan bias akibat adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang 

diobservasi.  

Uji statistik t bertujuan untuk mengukur seberapa jauh suatu variabel penjelas (variabel 

bebas) menjelaskan variasi variabel terikat secara parsial (individu). Pengujian hipotesis akan 

dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 0.95 atau α = 0.05%). Kriteria Uji-t nya 

sebagai berikut : 

- Apabila nilai p value  t-statistic < 0,05 maka H0 ditolak 

- Apabila nilai p value t-statistic > 0,05 maka H0 diterima 

Uji F digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu variabel penjelas (variabel bebas) 

secara dapat menjelaskan variasi variabel terikat secara simultan (bersamaan). Pengaruh uji F juga 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 0.95 

atau α = 0.05. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati nilai alpha (α = 0.05) dengan nilai p value. 

Kriteria Uji-t nya sebagai berikut : 

- Apabila nilai p value f-statistic < 0,05 maka H0 ditolak. 

- Apabila nilai p value f-statistic  > 0,05 maka H0 diterima. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Statitik Deskriptif 

Variabel Mean Median Maximum Minimum Std. Deviasi 

Kemiskinan 11.98071 10.31500 31.13000 3.550000 6.292403 

Daya Beli 9.809091 9.560000 17.71000 6.240000 2.088772 

Pengangguran 5.362121 4.940000 10.51000 1.480000 2.059309 

Berdasarkan hasil pengolahan Statistik Deskriptif dari data masing-masing variabel yang 

dapat dilihat  pada tabel 1 diatas dapat diinterpretasikan kesimpulan masing-masing variabel sebagai 

berikut : 

a. Data Variabel Kemiskinan (Y) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel Kemiskinan (Y) memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 11.98071 (11,98%%) dan nilai tengah (median) sebesar 10.31500 (10,31%).  Tingkat 

Kemiskinan tertinggi (maksimum) yakni sebesar 31.13000 (31,13%) dimiliki oleh Provinsi Papua 

tahun 2013, serta Tingkat Kemiskinan terendah (minimum) yakni sebesar 3.550000 (3,55%) dimiliki 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Selanjutnya standar deviasi sebesar 6.292403 (6,29%), yang dapat 

diartikan bahwa data variabel dependen yakni Tingkat Kemiskinan terdistribusi secara normal 

karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi (11.98071 > 6.292403).  

b. Data Variabel Daya Beli (X1) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel Daya Beli (X1) memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 9.809091 (Rp. 9.809.091,-) dan nilai tengah (median) sebesar 9.560000 (Rp. 

9.560.000,-).  Daya Beli tertinggi (maksimum) yakni sebesar 17.71000 (Rp.17.710.000,-) dimiliki 

oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, serta Daya Beli terendah (minimum) yakni sebesar 6.240000 

(Rp. 6.240.000,-) dimiliki Provinsi Papua tahun 2014. Selanjutnya standar deviasi sebesar 2.088772 

(Rp. 2.008.772,-), yang dapat diartikan bahwa data variabel independen yakni Daya Beli terdistribusi 

secara normal karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi (9.809091 > 2.088772).  

c. Data Variabel Kemiskinan (X2) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel Kemiskinan (X2) memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 5.362121 (5,36%) dan nilai tengah (median) sebesar 4.940000 (4.94%).  Tingkat 

Pengangguran tertinggi (maksimum) yakni sebesar 10.51000 (10,51%) dimiliki oleh Provinsi 

Maluku tahun 2014, serta Tingkat Pengangguran terendah (minimum) yakni sebesar 1.480000 

(1.48%) dimiliki Provinsi Bali tahun 2017. Selanjutnya standar deviasi sebesar 2.059309 (2,06%), 

yang dapat diartikan bahwa data variabel independen yakni Tingkat Pengangguran terdistribusi 

secara normal karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi (5.362121 > 2.059309).  

4.2. Uji Chow 

Tabel 2. Uji Chow 

 

 

Berdasarkan kriteria Uji Chow yang telah dijelaskan sebelumnya, angka p value sebesar 

0.0000 yang ditunjukan pada tabel 2 lebih kecil dari alpha 5% (0.0000 < 0.05) sehingga Fixed effect 

adalah model yang tepat. Selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk melihat model mana yang 

terbaik dan akan dipilih sebagai estimator penelitian ini antara Fixed effect dan Random effect. 

 

Test Summary Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 398.488122 (32,163) 0.0000 
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4.3. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau model random effect 

yang sebaiknya dipakai. Setelah dilakukan uji hausman, hasil yang didapatkan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Uji Hausman 

 

                

       Berdasarkan kriteria Uji Hausman yang telah dijelaskan sebelumnya, angka p value sebesar 

0.1047 yang ditunjukan pada tabel 3 lebih besar dari alpha 5% (0.1047 > 0.05) diantara Random 

Effect dan Fixed Effect dipilihlah model Random effect, dan akan menjadi estimator pada penelitian 

ini. 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Tabel 4. Uji Normalitas 

Jarque-Bera 4.944204 

Probability 0.084407 

 Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Prob. Jarque-Bera dari model random effect yakni 

sebesar 0.084407, dimana angka tersebut lebih besar dari Alpha 0.05, artinya model random effect 

ini telah terdistribusi secara normal. 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 5. Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 

X1 1 0.143204 

X2 0.143204 1 

 Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel daya beli dan pengangguran 

tidak lebih dari 0.8, dimana dapat diartikan bahwa model random effect yang dipilih tidak terdapat 

masalah multikolinieritas. 

4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas 

Obs*R-squared 1.334439 

Prob. Chi-Square(2) 0.5131 

 Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Prob. Obs*R-squared lebih besar dari alpha 0.05 

(0.513 > 0.05), dimana dapat diartikan bahwa model random effect bersifat homokedastisitas. 

4.5. Estimasi Regresi Data Panel 

Berdasarkan rangkaian uji pemilihan model yang telah dilakukan diatas, terpilihlah model 

Random Effect untuk mengestimasi persamaan regresi data panel pada penelitian ini. Adapun hasil 

estimasi model Random effect adalah sebagai berikut. 

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 4.513403 2 0.1047 
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Tabel 7. Estimasi Model Random Effect 

Variabel Koefisien Prob. 

C 23.54510 0.0000 

Daya Beli -1.156191 0.0000 

Pengangguran -0.041628 0.4601 

_ACEH--C 4.104732 _NTB--C 4.589670 

_SUMUT--C -2.037594 _NTT--C 5.917710 

_SUMBAR--C -4.419338 _KALBAR--C -5.715003 

_RIAU--C -3.285214 _KALTENG--C -6.030000 

_JAMBI--C -4.203232 _KALSEL--C -5.821924 

_SUMSEL--C 1.501765 _KALTIM--C -3.992138 

_BENGKULU--C 4.682619 _SULUT--C -3.547891 

_LAMPUNG--C 1.377404 _SULTENG--C 1.269942 

_BABEL--C -4.479694 _SULSEL--C -2.132572 

_KEPRI--C -1.662835 _SULTRA--C -0.126863 

_JAKARTA--C 0.321221 _GORONTALO--C 4.680180 

_JABAR--C -2.549688 _SULBAR--C -1.610672 

_JATENG--C 2.116635 _MALUKU--C 5.698829 

_YOGYAKARTA--C 5.884514 _MALUT--C -7.665101 

_JATIM--C 0.969989 _PAPUABARAT--C 11.22694 

_BANTEN--C -4.497173 _PAPUA--C 13.53960 

_BALI--C -4.104822 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan model Random Effect pada 

tabel 7, maka ditemukan model persamaan regresi ialah sebagai berikut:  

   𝑌𝑖𝑡 = 23.54510 − 1.156191𝑋1𝑖𝑡 − 0.041628 𝑋2𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  ………………………….. (2) 

Adapun interpretasi dari persamaan yang telah didapatkan ialah sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta estimasi persamaan ini adalah 23.54510, menunjukan bahwa apabila semua 

variabel indepen diasumsikan konstan maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 23.54510 

(23,54%). 

2. Nilai koefisien variabel Daya Beli adalah -1.156191, menunjukan apabila terjadi peningkatan 

daya beli masyarakat sebesar 1% dan variabel independen lain diasumsikan konstan maka 

tingkat kemiskinan akan turun sebesar 1.156191 (1.15%).  

3. Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran adalah 0.041628, menunjukan apabila terjadi 

peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1% dan variabel independen lain diasumsikan 

konstan maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.041628 (0.04%).   

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Daya Beli Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan telah dilakukan, secara parsial Daya Beli memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 95%, daya beli masyarakat ditiap daerah memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap kenaikan ataupun penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut pada periode 2012-

2017. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah dibangun sebelumnya 
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tentang arah hubungan antar variabel yakni Daya Beli berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan. 

Arah hubungan yang negatif yang terjadi antara Daya Beli terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Daya Beli masyarakat maka akan semakin 

menurunkan persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia, berlaku pula sebaliknya. Semakin tinggi 

daya beli masyarakat dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat yang dapat 

dibelanjakannya. Peningkatan penadapatan ini akan mendorong pada peningkatan aktivitas 

konsumsi masyarakat dan daya beli yang semakin meningkat. Peningkatan daya beli ini kemudian 

mengindikasikan bahwa masyarakat telah semakin mandiri sehingga sudah tidak dikategorikan 

kedalam kelompok masyarakat miskin, sehingga terjadi penurunan persentase tingkat kemiskinan. 

Sampai saat ini, belum ditemukan publikasi penelitian yang membahas tentang pengaruh 

daya beli masyarakat terhadap kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat 

membangun sebuah studi empiris baru yang kemudian dapat ditindak lanjuti  dengan penelitian-

penelitian yang akan datang dengan memasukkan variabel daya beli. 

4.6.2 Pengaruh Daya Beli Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan telah dilakukan, secara parsial Penganguran memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan 

bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, Pengangguran ditiap daerah memiliki pengaruh 

yang tidak nyata terhadap kenaikan ataupun penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut pada 

periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah dibangun 

sebelumnya baik tentang arah hubungan antar variabel yakni Daya Beli berpengaruh negatif maupun 

signifikansinya terhadap Tingkat Kemiskinan. 

Arah hubungan negatif yang terjadi antara Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pengangguran di Masyarakat akan semakin 

menurunkan persentase Tingkat kemiskinan di Indonesia, berlaku pula sebaliknya. Namun 

signifikansi yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara Pengangguran terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia menunjukan bahwa arah negatif yang terjadi dapat dikatakan 

semu, atau kurang berarti apa apa. Jika dilihat dari angka koefisien yang cukup kecil pengaruhnya, 

yakni hanya berkisar 0,04 secara keseluruhan di Indonesia. Kemudian ditemukan bahwa 

pengangguran di beberapa daerah seperti misalnya Prov. Aceh yang nilai koefisien 

penganggurannya bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan pengangguran yang 

terjadi di Prov. Aceh akan diikuti dengan kenaikan Tingkat Kemiskinan. 

Hasil penelitian tentang arah hubungan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nansadiqa et al (2019) yang menemukan bahwa 

Pengangguran memiliki pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 

Sedangkan menurut signifikansinya, hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Amalia (2012) yang menemukan pengaruh tidak signifikan antara 

Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di KTI. 

Perbedaan hasil penelitian ini terjadi dikarenakan objek dan periode penelitian yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya yang menyebabkan perbedaan arah hubungan antar variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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5. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh daya beli dan pengangguran terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia selama priode 2012-2017. Penelitian ini menunjukan hasil sebagai 

berikut. Daya beli memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia selama periode 2012-2017. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi daya beli 

masyarakat (purchasing power) akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan yang dialami oleh 

masyarakat di Indonesia. Nilai signifikan menunjukan bahwa daya beli masyarakat memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap kenaikan maupun penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. 

 Pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia selama periode 2012-2017. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi 

tingkat pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya angka kemiskinan di Indonesia. Nilai 

tidak signifikan yang didapatkan menunjukan bahwa Pengangguran tidak memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap kenaikan maupun penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. 

 Nilai Adjusted R-Squared pada penelitian ini ialah sebesar 0,2946 menunjukan bahwa 

pengangguran dan daya beli mampu menjelaskan variasi variabel dependen yakni tingkat 

kemiskinan sebesar 29,46%, sedangkan sisanya yakni 70,54% merupakan variabel lain diluar 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mampu menjelaskan variasi variabel tingkat 

kemiskinan.  
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ABSTRACT 

World trade increases rapidly over time. Theorically, trade occurs when there is the differences of 

price between in one location to another location. However, international trade on demand side 

beyond could be an interesting study. This research uses the gravity model; where the attraction of 

the two objects is inversely proportional to the distance; in this case trade between two countries due 

to economic strength and inversely proportional to the distance or transportation costs. Using 

Indonesian trade data with five trading partners, Indonesian trade pattern shows both intra-industrial 

and inter-industry trade, that is Indonesian trade was on the integrated IIT index range position. The 

results showed that the influence of the variable PKF (difference in GDP per capita), KKE (the sum 

of GDP), KSS (similarity of GDP per capita), and JRI (relative distance) were not significant; while 

variabel KSE (similarity in GDP) shows a significant relationship. It means that Indonesia's intra-

industrial trade is influenced by economic similarities. 

Keywords: intra-industry trade (IIT), endowment factors, gravity 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Liberalisasi ekonomi dunia ditandai dengan semakin meluasnya transaksi perdagangan 

internasional. Dengan berdagang diharapkan hubungan antar negara semakin membaik, karena 

dapat meningkatkan keuntungan di kedua belah pihak, yaitu konsumen akan mendapatkan barang 

dan jasa yang lebih murah dengan berbagai ragam coraknya; dan bagi pemilik sumber faktor 

produksi akan memperoleh peningkatan pendapatan dengan adanya peningkatan permintaan 

produksi. Peningkatan perdagangan akan menyebabkan harga menjadi lebih murah karena akan 

meningkatkan persaingan antar produsen. 

Perdagangan konvensional umumnya mendasarkan landasan teorinya pada aturan 

keunggulan komparatif, bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan karakteristik 

dari masing–masing negara. Negara yang memiliki sumber daya yang relatif berlimpah akan 

mengekspor barang yang memiliki kandungan atau intensitas sumber daya yang berlimpah tersebut. 

Pola perdagangan ini menunjukkan perdagangan untuk barang yang berbeda. 

Berbeda dengan perdagangan untuk jenis barang yang sama, walaupun berbeda corak atau 

variasi; perdagangan untuk jenis barang yang sejenis ini melibatkan pertukaran barang dari sektor 

industri yang sama atau disebut sebagai Intra Industry Trade (IIT). Perdagangan internasional yang 

semakin kompleks ini menunjukkan bahwa teori perdagangan tradisional yang berbasis teori 

keungngulan komparatif belum sepenuhnya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan 

internasional. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pola perdagangan 
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internasional, yaitu dengan menggunakan data perdagangan luar negeri Indonesia dengan patner 

dagangnya. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Analisis mengenai teori perdagangan internasional memberi arah kepada kita untuk 

memahami bagaimana terjadinya perdagangan internasional. Hingga kini, teori perdagangan 

internasional masih didasarkan pada pendekatan teori ekonomi mikro. Secara mendasar, terdapat 

tiga model atau teori yang dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perdagangan internasional 

(Evenett dan Keller, 2002), yaitu: model Ricardian (comparative advantage), model Heckscher–

Ohlin (factor proportions theory), model IRS (Increasing Return to Scale) Krugman. 

Dalam memprediksi perdagangan antara dua negara, model gravitasi sangat luas digunakan, 

karena mudah untuk diaplikasikan. Model gravitasi dianalogikan dari hukum gravitasi Newton 

(1687) yaitu hubungan tarik menarik dua objek berhubungan dengan massa dan jarak kedua objek 

tersebut. Model gravitasi dalam teori perdagangan internasional pada dasarnya menggambarkan 

pengaruh ukuran perekonomian dan jarak terhadap nilai perdagangan. 

Model gravitasi secara umum menunjukkan (Anderson, 1979) bahwa volume perdagangan 

atau faktor k di antara sepasang negara yang berdagang (Mijk) adalah merupakan fungsi dari 

pendapatan (Yi dan Yj), jumlah penduduk (Ni dan Nj), dan jarak kedua negara tersebut yang 

mencerminkan proksi biaya transportasi (dij),  

Mijk = f(Yi,
 Yj,

 Ni,
 Nj,

 dij) ................................................................... (1) 

Mijk = αk Yi
βk Yj

k Ni
k Nj

εk dij
µk Uijk  ................................................... (2) 

dimana Uijk adalah distribusi errror term, E(ln Uijk) = 0. Sejak Anderson (1979), persamaan 

gravitasi dapat diturunkan kedalam beberapa model yang berbeda, seperti: model Ricardian, model 

H–O, dan model IRS (Evenett dan Keller, 2002). 

Beberapa penelitian terkait perdagangan intra industri adalah penelitian oleh Nizar dan 

Wibowo (2015) bahwa perdagangan intra-industri Indonesia di kawasan Asia semakin pesat; dimana 

makin terintegrasinya Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Di sisi lain keunggulan 

komparatif masih berperan penting dalam perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya adalah 

penelitian oleh Bato (2015) menunjukkan bahwa rata-rata GDP, rata-rata GDP per kapita, dan FDI 

adalah berpengaruh positif terhadap perdagangan intra industri Indonesia untuk masing-masing 

SITC. Penelitian oleh Astriana dan Rahman (2015) dengan pendekatan model gravitasi terhadap 

data perdagangan Indonesia – China menunjukkan bahwa variabel rata-rata GDP, rata-rata 

GDP/capita dan FDI berhubungan positif terhadap perdagangan intra industri, sedangkan perbedaan 

GDP, perbedaan GDP per kapita, tarif dan jarak mempunyai hubungan yang negatif. Penelitian 

lainnya adalah Aimon (2013), dengan menggunakan metode TSLS (Two Stage Least Squares) 

bahwa terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, rasio PDB Indonesia-Amerika Serikat dan rasio 

PDB Indonesia-Jepang menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara pengaruh kurs dollar 

menunjukkan hubungan yang tidak signfikan.  

Adapun kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbedaan kepemilikan faktor berpengaruh negatif terhadap nilai perdagangan intra-industri. 

2. Kekuatan ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perdagangan intra-industri. 

3. Kesamaan ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perdagangan intra-industri. 

4. Kesamaan selera berpengaruh positif terhadap nilai perdagangan intra-industri. 

5. Jarak antar ibukota negara berpengaruh negatif terhadap nilai perdagangan intra-industri. 

  

3. METODA PENELITIAN 

3.1. Model Regresi 

Penelitian ini merujuk pada model gravitasi yang dikembangkan oleh Cieślik (2007). 

Adapun spesifikasi model dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

PIIijt = β0 + β1 PKF ijt + β2 KKEijt + β3 KSEijt + β4 KSSijt + β5 JRIij + ΣDij + ΣDt + εijt ………….. (3) 

dimana:  

PII  = perdagangan intra-industri antara Indonesia dan mitra dagangnya 

PKF  = perbedaan kepemilikan faktor, yaitu perbedaan PDB per kapita antara Indonesia dan mitra   

  dagangnya 

KKE  = kekuatan ekonomi yaitu penjumlahan PDB antara Indonesia dan mitra dagangnya 

KSE  = kesamaan ekonomi antara Indonesia dan mitra dagangnya, dengan rumus indeks  

    kesamaan Helpman: 

1 – |sit
2 – sjt

2| = Indeks kesamaan Helpman 

si = PDBi/(PDBi + PDBj) 

sj = PDBj/(PDBi + PDBj) 

KSS  = kesamaan selera antara Indonesia dan mitra dagangnya, dengan rumus indeks kesamaan  

   Helpman: 

1 – |sit
2 – sjt

2| = Indeks kesamaan Helpman 
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si = PDBCi/(PDBCi + PDBCj) 

sj = PDBCj/(PDBCi + PDBj) 

JRIij  = jarak relatif ibukota antara Indonesia dan mitra dagangnya 

    [(PDBij/ΣPDBij) * jarak geografis] 

εijt  = error term 

D  = dummy fixed effect 

ij  = mitra dagang 

t  = periode tahunan 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel terikat 

1. PII, merupakan indeks perdagangan intra-industri (Grubel–Lloyd, 1971) dalam satuan persen 

dengan rumus, yaitu: PII =
(X+M)−|X−M|

X+M
x100 

       Dimana x adalah ekspor, dan m adalah impor. 

Variabel penjelas 

2. PKF, merupakan perbedaan PDB per kapita antara Indonesia dan mitra dagangnya dalam satuan 

US$. Semakin besar perbedaannya, maka semakin kecil nilai PII-nya. Koefisiennya diharapkan 

negatif. 

3. KKE, merupakan penjumlahan nilai PDB antara Indonesia dan mitra dagangnya dalam satuan 

milyar US$. Variabel ini mencerminkan ukuran atau kekuatan ekonomi suatu negara, dimana 

PDB yang besar akan berpotensi untuk meningkatkan perdagangan di kedua negara tersebut. 

Koefisiennya diharapkan positif. 

4. KSE, merupakan indeks kesamaan PDB antara Indonesia dan mitra dagangnya. Semakin besar 

indeksnya, diharapkan semakin besar pula nilai dagangnya. Indeks ini merupakan ukuran relatif 

PDB antar kedua negara yang diamati, yang mencerminkan kesamaan negara, dalam hal ini 

adalah kesamaan kekuatan ekonomi dengan satuan persen. PDB yang digunakan adalah dalam 

satuan US$. Koefisiennya diharapkan positif. 

5. KSS, merupakan indeks kesamaan PDB perkapita antara Indonesia dan mitra dagangnya. 

Semakin besar indeksnya, diharapkan semakin besar pula nilai dagangnya. Indeks ini 

merupakan ukuran relatif PDBC antar kedua negara yang diamati, yang mencerminkan selera, 

dalam hal ini adalah kesamaan selera dengan satuan persen. PDBC yang digunakan adalah 

dalam satuan US$. Koefisiennya diharapkan positif. 

6. JRIij, merupakan jarak relatif ibukota antara Indonesia dan mitra dagangnya. Jarak ini 

mencerminkan hambatan perdagangan. Pengukuran jarak relaltif ini adalah dalam satuan 

kilometer. Koefisiennya diharapkan negatif. 

3.3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data panel tahunan 2001 sampai 2017 dengan 5 mitra dagang, 

yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Data ekspor, impor, PDB, dan PDB per 

kapita adalah bersumber dari publikasi PBB atau UN Comtrade (United Nation Commodity Trade). 

Untuk menghitung indek PII-nya, data ekspor impor tersebut adalah menggunakan klasifikasi SITC 

(Standard International Trade Classification) satu digit. Data jarak antar ibukota negara diperoleh 

dari situs http://www.geobytes.com/CityDistanceTool.htm, yang dinyatakan dalam satuan 

kilometer. 
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3.4. Diagnosa Statistik 

Diagnosa statistik berkaitan dengan signifikansi dari parameter yang diestimasi. Pengujian 

statistik standar umumnya mengggunakan pengujian F dan t, sehingga diketahui validitas dari suatu 

parameter atau variabel. 

Uji F (overall test) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan. Analisis pengujian F dilakukan dengan membandingkan nilai 

F statistik dan F kritis. Bila F statistik lebih besar dari F kritis, maka variabel–variabel independen 

signifikan mempengaruhi variabel dependen; dan sebaliknya bila nilai F statistik lebih kecil dari F 

kritis, maka variabel–variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai 

F statistik dapat diperoleh dengan formula (Gujarati, 2004:258): 

ESS / (k– 1) R2 / (k – 1) 

F = ––––––––––––  atau  F = ––––––––––––––          

RSS / (n – k) (1 – R2) / (n – 1) 

 

dimana: R2 = koefisien determinasi 

  k  = jumlah parameter  

  n = jumlah sampel 

  ESS  = Explained Sum of Squares 

  RSS = Residual Sum of Squares  

 Selanjutnya, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individu. Analisis pengujian t dilakukan dengan membandingkan nilai t 

statistik dan t kritis. Bila t statistik lebih besar dari t kritis, maka variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel dependen; dan sebaliknya bila nilai t statistik lebih kecil dari t kritis, maka 

variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai t statistik dapat 

diperoleh degan formula (Gujarati, 2004:129): 

ti =
β̂i

se(β̂i)
 

dimana: β̂i = koefisien variabel independen 

 se(β̂i) = simpangan baku dari variabel independen 

Untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen 

(goodness of fit) dapat dilihat dari koefisien determinasi R2 atau Adjusted R2 yang diperoleh dengan 

formula (Gujarati, 2004:217): 

ESS RSS / (n – k) 

R2 = ––––  Adjusted R2 = 1 – –––––––––––       

TSS TSS / (n – 1) 

dimana: TTS  = Total Sum of Squares 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 
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 Hasil penelitian untuk melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel terikat dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil Penelitian 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 171,6930 44,3293 3,8731 0,0003 

PKF 0,3305 0,1894 1,7448 0,0862 

KKE -0,1958 0,0396 -4,9433 0,0000 

KSE 0,6726 0,1922 3,4987 0,0009 

KSS 0,0945 0,4667 0,2024 0,8403 

JRI -0,1078 0,0989 -1,0894 0,2804 

Estimasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa pengaruh variabel PKF (perbedaan kepemilikan 

faktor atau perbedaan PDB per kapita) adalah tidak signifikan (nilai probabilitas t-statistic–nya 

0,0862 adalah lebih besar dari alpha 0,05); sementara pengaruh variabel KKE (kekuatan ekonomi 

atau penjumlahan PDB) adalah juga tidak signifikan karena menunjukkan hubungan yang bertolak 

belakang dengan hipotesis. Pengaruh variabel KSE (kesamaan ekonomi atau kesamaan PDB) 

menunjukkan hasil yang signifikan (nilai probabilitas t-statistic–nya lebih kecil dari alpha 5%). 

Sementara variabel KSS (kesamaan selera atau kesamaan PDB per kapita) dan JRI (jarak relatif 

ibukota), pengaruhnya adalah tidak signifikan. Analisis lebih lanjut akan dijelaskan pada 

pembahasan. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. PKF atau Perbedaan PDB Perkapita 

Perbedaan PDB per kapita antara Indonesia dan mitra dagangnya merupakan proksi dari 

perbedaan harga faktor. Dalam menjelaskan terjadinya perdagangan internasional (teori H–O), 

perbedaan harga faktor akan menyebabkan terjadinya perbedaan harga jual, sehingga terjadinya 

perdagangan. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan harga faktornya, maka semakin besar pula 

nilai perdagangannya. Perbedaan harga faktor ini akan mendorong perdagangan inter industri; 

dengan kata lain semakin kecil perbedaan harga fakto berarti akan memeperbesar perdagangan intra 

industrinya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter PKF menunjukkan tanda yang positif 

(bertolak belakang dengan hipotesis) dan tidak signifikan (lihat Tabel 1). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa perbedaan PDB per kapita di dalam penelitian ini adalah tidak berpengaruh 

terhadap perdagangan intra industri Indonesia. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

Hubungan antara perbedaan GDP per kapita dengan indeks PII dapat dilihat dari 

perkembangan perdagangan dari masing–masing mitra dagangnya. Gambar 2 menunjukkan 

perkembangan PII Indonesia dengan mitra dagang, kurun waktu 2011 – 2017 (sumbu vertikal); 

sementara sumbu horizontal menunjukkan rata–rata perbedaan PDB per kapita (dari yang terkecil 

ke yang terbesar). 
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Gambar 2. PII Indonesia dari Masing–masing Mitra Dagangnya Menurut Urutan PDB Per 

Kapita, tahun 2001 – 2017 

 Perdagangan dengan Philipina menunjukkan indeks PII yang relatif rendah dibanding 

dengan empat mitra dagang lainnya, padahal nilai PDB per kapita nya adalah relatif sama dengan 

Indonesia, dibanding dengan empat mitra dagang lainnya. Sementara indek PII dengan Singapura 

menunjukkan nilai yang tidak terlalu berbeda dengan Thailand dan Malaysia; padahal perbedaan 

PDB per kapita dengan Indonesia adalah relatif besar (INA-MAL tiga kali lipat, INA-SIN tujuh kali 

lipat). Hal inilah yang menyebabkan perbedaan faktor tidak mempengaruhi perdagangan PII 

Indonesia. 

4.2.2. PDB (Produk Domestik Bruto) 

PDB yang besar mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara. Dalam model gravitasi, 

PDB dianalogikan sebagai kekuatan massa antara dua negara untuk melakukan tarik menarik atau 

perdagangan. Dari sisi PDB yang besar akan berpotensi untuk melakukan ekspor yang besar pula. 

Begitu juga dari sisi permintaan, PDB yang besar akan berpotensi untuk melakukan impor yang 

lebih besar pula. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter KKE atau penjumlahan besaran PDB 

menunjukkan tanda yang negatif dan signifikan (lihat Tabel 1), yang berarti bila dilihat dari tanda 

yang negatif bahwa semakin besar penjumlahan PDB antara Indonesia dan mitra dagangnya, maka 

semakin kecil pula nilai perdagangannya. Namun nilai yang negatif ini adalah tidak sesuai hipotesis 

maka dapat dikatakan hubungannya adalah tidak signifikan berarti bahwa kenaikan atau penurunan 

jumlah PDB Indonesia dengan mitra dagangnya tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan indek 

PII-nya. 
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Gambar 3. PII Indonesia dari Masing–masing Mitra Dagangnya, Menurut Urutan PDB, 

tahun 2001 – 2017 

Negara yang memiliki PDB besar adalah Malaysia dan Thailand, dibanding tiga mitra 

dagang lainnya. Nilai penjumlahan PDB yang lebih besar terutama dengan Thailand namum 

menunjukkan indek PII yang cenderung menurun; sementara dengan Malaysia meningkat di 10 

tahun periode pertama, namun kemudian berfluktiatif hingga 2017. Untuk Singapura terjadi lonjakan 

ditahun 2007, dan terus stabil hingga 2017. Tidak berpolanya kondisi indek PII inilah yang dilihat 

dari perkembangan nilai PDB antar kedua negara yang berdagang yang menyebabkan nilai PDB 

atau kekuatan ekonomi tidak mempengaruhi indek PII Indonesia. 

4.2.3. Indeks Kesamaan PDB 

Indeks kesamaan PDB merupakan nilai relatif dari ukuran atau kekuatan ekonomi dari dua 

negara yang diamati. Nilai relatif ini mencerminkan kesamaan negara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa parameter indeks kesamaan PDB menunjukkan tanda yang positif dan signifikan (lihat Tabel 

1), yang berarti bahwa semakin besar indeks kesamaan ekonomi atau PDB-nya antara Indonesia dan 

mitra dagangnya, maka semakin besar pula nilai perdagangan intra industri-nya. Bila KSE naik 1 

persen, maka akan menaikkan indek PII sebesar 0,67 persen. Terlihat bahwa hubungan KSE dan PII 

ini adalah sesuai dengan hipotesis, yang menyatakan kenaikan KSE akan meningkatkan indek PII. 

Kesimpulan ini mendukung; dimana menurut Egger (2000), indeks kesamaan PDB ini merupakan 

indikator yang menyebabkan terjadinya perdagangan yang bersifat intra industri (share of intra 

industry trade). Hal ini karena semakin meningkatkannya pendapatan dari sisi permintaan dan 

produksi dari sisi penawaran akan meningkatkan permintaan akan produk-produk dari industri yang 

sama atau perdagangan intra industri-nya.  

4.2.4. Indeks Kesamaan PDB Per Kapita 

Indeks kesamaan PDB Per Kapita mencerminkan kesamaan selera antar kedua negara yang 

berdagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter indeks kesamaan PDB Per Kapita 

menunjukkan tanda yang positif dan tidak signifikan (lihat Tabel 4.3), yang berarti bahwa semakin 

sama selera-nya maka semakin besar pula nilai perdagangan intra industri-nya. Bila KSS naik 1 

persen, maka akan menurunkan indek PII sebesar 0,09 persen. Kesimpulan ini sesuai dengan 
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hipotesis yang dibangun. Namun karena tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, maka 

kenaikan atau penurunan KSS atau kesamaan selera tidak akan menyebabkan kenaikan atau 

penurunan indeks PII-nya. 

4.3.5. Jarak Relatif Ibukota 

Jarak geografis antar ibu kota merupakan proksi dari biaya transportasi; artinya jarak yang 

lebih jauh mencerminkan biaya transportasi yang lebih mahal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

parameter jarak geografis menunjukkan tanda yang negatif dan tidak signifikan (lihat Tabel 1), 

dengan koefisien parameter sebesar -0,11. Ini berarti bahwa jarak geografis tidak berpengaruh 

terhadap indek PII Indonesia. Dengan kata lain, karena jarak ini merupakan proksi dari biaya 

transportasi, maka dapat dikatakan bahwa biaya transportasi tidak mempengaruhi perdagangan intra 

industri Indonesia. Hal ini karena mitra dagang diteliti adalah masih dalam satu kawasan yang tidak 

telalu jauh; sehingga biaya transportasi tidak terlalu mahal. Perkembangan teknologi di bidang 

transportasi (seperti pengapalan) juga dapat berdampak terhadap semakin menurunnya biaya angkut. 

Di samping itu, dengan dibukanya pos lintas batas jalur darat untuk wilayah Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia seperti yang di propinsi Kalimantan Barat 

(Entikong), juga akan berdampak pada biaya transportasi antar kedua negara menjadi lebih menurun. 

 

5. KESIMPULAN 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel PKF (perbedaan PDB per kapita), 

KKE atau penjumlahan PDB, KSS atau kesamaan PDB per kapita, dan JRI atau jarak relatif adalah 

tidak signifikan; sementara pengaruh variabel KSE atau kesamaan PDB menunjukkan hubungan 

yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa perdagangan intra industri Indonesia dipengaruhi oleh 

adanya kesamaan kekuatan ekonomi antar negara yang berdagang. Hal ini karena peningkatan 

pendapatan dari sisi permintaan dan produksi dari sisi penawaran akan meningkatkan permintaan 

akan produk-produk dari industri yang sama atau perdagangan intra industri-nya. 

Menggunakan kelompok barang dengan klasifikasi SITC satu digit menunjukkan bahwa 

indek PII Indonesia adalah berkategori sedang; yang berarti Indonesia dengan lima mitra dagannya 

(Philipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam) adalah perdagangan intra-industri dan 

sekaligus juga perdagangan inter-industri. Secara umum perdagangan ke mitra dagangan itu 

menunjukkan peningkatan pada perdagangan intra industrinya, kecuali perdagangan dengan 

Thailand yang menunjukkan indeks PII yang menurun. 

Jarak relatif antara ibukota negara menunjukkan koefisien yang negatif. Namun karena 

pengaruhnya yang tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa jarak geografis tidak berpengaruh 

terhadap nilai perdagangan intra-industri Indonesia. 
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ABSTRAK 

Riset ini bertujuan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing dan Dependency Ratio terhadap 

Pengangguran yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan pertumbuhan ekonomi 

sebagai faktor mediasi, riset ini menguji pengaruh langsung dan tidak langsung penanaman modal 

asing dan dependency ratio terhadap pengangguran melalui sebuah model alternatif yang teritegrasi. 

Riset ini menggunakan analisi jalur untuk menguji data panel (2000-2016) pada 26 provinsi di 

Indonesia (422 observasi). Hasil analisis menujukkan bahwa penanaman modal asing dan 

dependency ratio secara langsung tidak berpengauh terhadap pengangguran, namun setelah 

diintervediasi dengan mediasi pertumbuhan ekonomi, ditemukan pengaruh tidak langsung 

penanaman modal asing dan dependency ratio terhadap pengangguran. hasil ini sekaligus 

mengonfirmasi bahwa penanaman modal asing dan dependency ratio tidak bisa digunakan untuk 

menjelaskan perubahan tingkat pengangguran secara lansung sebelum melibatkan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, dependency ratio, variabel mediasi 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengangguran merupakan permasalahan dihampir disemua negara. Dalam lingkungan 

ekonomi yang dinamis, perubahan struktural ekonomi dan demografis (struktur usia penduduk) bisa 

menyebabkan pengangguran. Perubahan struktur ekonomi seperti terjadinya peralihan dari teknologi 

produksi padat modal ke teknologi produksi padat karya (atau sebaliknya) akan mengubah pangsa 

pasar tenaga kerja, permintaan tenaga kerja yang bisa berdampak pada tingkat pengangguran 

(Nickell 1997; Blanchard, Wolfers 2000; Bertola, 2001; Nickell, 2002, 2005; Bassanini, Duval 2006; 

Orlandi 2012). Demikian juga perubahan struktur usia penduduk secara logis akan memengaruhi 

kinerja ekonomi negara tersebut termasuk pasar tenaga kerjanya (Donghyun Park and Kwanho Shin, 

2011).  

Perubahan struktur demografi suatu negera bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan 

(depedency ratio) yang menggambarkan jumlah populasi di bawah usia 15 dan di atas 65 tahun 

sebagai rasio populasi usia kerja usia 15-64. Umumnya setiap negara mengalami tiga fase dalam 

struktur demografinya yaitu; pertama dimulai dengan peningkatan rasio ketergantungan muda (usia 

0-14) yang terus meningkat. kedua, rasio ketergantungan menurun karena ketergantungan usia muda 

turun dan ketiga terjadi ketika generasi pase pertama telah pensiun yang menyebabkan 

meningkatkan rasio ketergantungan usia tua (Eastwood, et al, 2012). Negara-negara yang memiliki 

                                                             
* Email: jumhurie@yahoo.com 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

67 

 

depedency ratio dibawah 50 persen dikategorekan sebagai negara yang sudah memasuki bonus 

demografi (Mc Donald, 2014).  

Bonus demografi tidak otomatis bisa dinikmati oleh setiap negera, tetapi bergantung pada 

kebijakan yang tepat di bidang lain seperti supremasi hukum, birokrasi yang efisien, kebebasan 

politik, keterbukaan, kebebasan berbicara, perawatan kesehatan, sekolah, transportasi dan 

sebagainya (Bloom, Canning dan Sevilla, 2003). Pengaruh transformasi struktural usia pada 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi serta tabungan keluarga yang 

lebih besar akan terjadi hanya jika ada juga kebijakan investasi yang dapat menyediakan lapangan 

kerja dan sumber daya manusia (Adioetomo, 2005). Tentu saja, akan sangat naif untuk percaya 

bahwa penurunan jumlah kelahiran akan menghasilkan solusi otomatis, karena bonus demografi 

sebagian besar mungkin akan terbuang sia-sia karena adanya kebijakan yang tidak tepat (Rodríguez 

dan Carvalho, 2006). Bonus demografi dapat terbuang atau bahkan menjadi masalah karena bisa 

mendorong peningkatan pengangguran yang selanjutnya bisa menyebabkan tingkat kejahatan dan 

ketidakstabilan politik sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan negara untuk menyediakan 

lapangan kerja produktif bagi angkatan kerja yang meningkat (Bloom at.al, 2007). 

Adanya perubahan struktur ekonomi dan kependudukan yang tercermindari angka 

ketergantungan (dependency ratio) yang terus menurun jika tidak di ambil kebijakan yang tepat akan 

menimbulkan pengangguran. Pengangguran menjadi masalah karena dampak negatifnya terhadap 

bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Pengangguran berpotensi menyebabkan seseorang bertindak 

di luar batas akal dan kemampuannya (Samuelson dan Nordhaus, 2005). Bagi banyak orang 

kehilangan pekerjaan (menganggur) dapat menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis 

(Mankiew, 2007). Kondisi ini berpontensi memicu berbagai dampak negatif seperti kriminal, 

gejolak sosial, politik dan kemiskinan sehingga pengangguran harus diatasi (Cang, et al, 2012). 

Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2000-2016 ditandai dengan 

adanya penurunan angka dependency ratio dibawah 50 persen dan tahun 2015 sudah mencapai 48,96 

persen, kecenderungan kecil ini akan berlanjut hingga tahun 2030 (BPS 2016). Disamping itu, 

adanya guncangan ekonomi dan politik dalam memperbarui kebijakan ketenagakerjaan nasional 

serta krisis ekonomi telah ikut andil dalam mengubah jalannya pasar tenaga kerja menjadi lebih baik 

maupun lebih buruk. Adanya krisi ekonomi bukan saja menjadi jurang antara peningkatan angkatan 

kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang semain besar, tetapi juga terjadi pemutusan 

hubungan kerja, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin 

tinggi hingga tahun 2006 kemudian mulai menurun hingga tahun 2016. 

Setiap negara terus berupaya untuk mengatasi pengangguran dengan berbagai kebijakan 

seperti dengan meningkatkan investasi. Karena keperluan investasi tidak bisa dipenuhi dari dalam 

negeri akibat rendahnya jumlah tabungan dalam negeri, maka sebagai alternatifnya diperlukan 

investasi asing (PMA) yang dapat berupa investasi penanaman modal langsung dan investasi 

portofolio. PMA langsung lebih disukai dibandingkan investasi portopolio, karena cenderung lebih 

stabil dan biasanya memberikan eksternalitas positif lebih besar untuk meningkatkan perekonomian 

negara tuan rumah, dibandingkan dengan investasi portofolio (Lipsey, 1999).  

Manfaat PMA tidak muncul secara otomatis dan sering tidak merata di seluruh negara, 

wilayah dan sektor ekonomi lokal. Dalam kasus PMA langsung, efek ekonomi dan sosial juga 

bergantung pada motivasi dan strategi bisnis investor (Iacovoiu, 2009). PMA selain meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi lapangan kerja baik secara langsung di bidang di mana investasi dilakukan 

dan secara tidak langsung dibidang lain yang terkait (Done, I, 2009). Kuat tidaknya pengaruh 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

68 

 

investasi terhadap lapangan kerja tergantung pada kebijakan nasional negara tuan rumah untuk 

mengarahkan investasi yang lebih padat karya dan meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan 

dan sumber daya manusianya (M. Palát, 2011). Investasi yang bersifat padat karya memiliki dampak 

kuantitatif yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, 

sebaliknya investasi yang bersifat pada teknologi dan pengetahuan hanya memiliki dampak pada 

upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, tapi kurang mampu menyerap banyak lapangan 

kerja (Ciutacu, C. 2009). 

Adanya kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral yang dilakukan Indonesia 

berpengaruh positif terhadap jumlah investasi asing di Indonesia. Hal ini ditandai dengan jumlah 

PMA yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-2016 menujukkan tren yang terus meningkat. 

Namun beberapa tahun terakhir, investor yang menanamkan modalnya di Indonesia cenderung 

membawa tenaga kerja dari negaranya untuk mengerjakan proyek mereka di Indonesia. Jumlah 

tenaga kerja asing di Indonesia terus mengalami peningkatan dan mencapai puncak tahun 2011 yang 

mencapai sebanyak 77.307 orang dengan rincian dari Cina 28,7 persen, Jepang 16,8 persen Korea 

Selatan 11,4 persen (Depnakertrans, 2016). Masuknya tenaga kerja asing membuat tenaga kerja 

Indonesia tersingkir, karena kalah bersaing sebab memiliki tingkat keahlian yang rendah (hingga 

tahun 2016 tingkat pendidikan dasar 59,70%, menengah 28,74%, perguruan tinggi 12,19 %) 

Menurut survey Bank Dunia 2014, tingkat keahlian dan pendidikan tenaga kerja Indonesia berada 

di bawah Negara-negara anggota ASEAN, kecuali Cambodia. 

Beberapa hasil penelitian empiris menunjukkan ada pengaruh langsung PMA pada 

pengangguran. Penelitian yang dilakukan pada ekonomi Turki dengan menggunakan data 

triwulanan dari tahun 2000-2011 menemukan hubungan yang negatif PMA dengan pengangguran 

(Bakkalci dan Argin, 2013). Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur dari China untuk 

periode antara 1998-2004 diperoleh PMA berpengaruh negatif terhadap pengangguran tenaga kerja 

di Cina (Karlsson, at.al, 2009). Efek negatif PMA pada pengangguran teaga kerja juga ditemukan 

dari hasil penelitian untuk 20 negara Karibia untuk periode 1990-2000 (Craigwell, 2006). Dalam 

sebuah studi yang lebih kompleks di Amerika Serikat ditemukan, dalam jangka panjang PMA 

memiliki efek negatif terhadap pengangguran tenaga kerja (Ajaga dan Nunnekamp, 2008).  Bukti 

yang sama juga diperoleh dalam sebuah penelitian dengan uji kausalitas data panel dinamis dan 

pendekatan VAR pada ekonomi Polandia untuk periode 1995-2009 ditemukan arah negatif 

hubungan PMA pada pengangguran tenaga kerja (Yayli dan Deger, 2012), temuan ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan di Pakistan (Habib dan Sarwar, 2013).  

Hubungan saling ketergantungan antara PMA dan pengangguran sangat bervariasi dari satu 

negara ke negara lain tergantung pada struktur ekonomi dan jenis PMA yang diterima negara 

tersebut. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa negara-negara dengan tingkat pengangguran yang 

lebih tinggi memiliki dua keuntungan utama di mata investor asing untuk masuk yaitu: a) banyaknya 

angkatan kerja yang tersedia; b) kemungkinan memperoleh tenaga kerja dengan upah lebih rendah 

(Blanchard 2011). Namun disi lain, ada juga teori lain yang menyatakan bahwa, tingkat 

pengangguran yang terlalu tinggi yang ada di suatu negara dianggap investor asing sebagai sinyal 

ketidakseimbangan ekonomi makro negara tersebut sehingga menganggap negara tersebut bukan 

tujuan yang tepat untuk investasi (Brozen, 1958). 

Motivasi Investor melakukan investasi di luar negeri didorong oleh keinginan untuk 

memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dalam konteks internasional, memperoleh tenaga kerja 

yang lebih murah dan menikmati skala ekonomi (Shaari, et.al, 2012). Arus masuk PMA sebagai 
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bagian yang penting untuk mendorong program pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 

yang diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan transfer 

teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara tuan rumah. Namun 

terkadang kehadiran perusahaan asing sering menciptakan persaingan dengan perusahaan lokal, 

sehingga perusahaan domestik dipaksa untuk menggunakan sumber daya yang ada secara lebih 

efisien dan mengadopsi teknologi baru (Wang and Blomstrom, 1992; De Mello, 1997).  

Shaari, et.al. (2012), meneliti pengaruh PMA terhadap pengangguran dan pertumbuhan 

ekonomi di Malaysia dengan menggunakan data tahun 1980-2010 menggunakan metode kuadrat 

terkecil menemukan PMA membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produk 

domestik bruto (PDB). Peningkatan FDI 1% menyebabkan penurunan 0,009% pada tingkat 

pengangguran dan meningkat 1,219% PDB. Zeb, Qiang dan Sharif, (2014), menggunakan analisis 

regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel terpilih terhadap pengangguran di Pakistan, salah 

satunya PMA. Mengunakan data periode 1995-2011. Menyimpulkan PMA memainkan peran 

penting dalam menurunkan pengangguran di Pakistan. Velnampy, et.al (2013), menguji pengaruh 

PMA terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Sri Lanka, menggunakan data 

tahun 1990-2011, menemukan ada hubungan jangka panjang antara PMA dan tingkat pengangguran 

pada tingkat signifikan lima persen. Jayaraman dan Baljeet, (2007), melakukan studi empiris di 

negara Fiji hubungan antara PMA dengan lapangan kerja menggunakan data time series selama 30 

tahun. Hasilnya menunjukkan ada hubungan kausalitas searah jangka antara PMA dengan 

pertumbuhan lapangan kerja dan PDB dalam jangka pendek. Latif et.al (2009) meneliti hubungan 

PMA dengan pengangguran, dan PDB untuk periode 2000- 2007 di Turki. Temuan menunjukkan 

bahwa PMA tidak mampu mengurangi tingkat pengangguran di negara Turki.  

Negara-negara yang memiliki depedency ratio dibawah 50 persen bisa dikategorekan 

sebagai negara yang sudah memasuki bonus demografis. Hal ini akan menciptakan situasi yang 

menguntungkan karena penduduk yang semua menjadi beban ekonomi sekarang sudah produktif 

(McDonald, 2014). Bloom dan Williamson (1997) telah menunjukkan bahwa berdasarkan analisis 

data cross-sectional dari 78 negara Asia dan non-Asia bahwa pertumbuhan penduduk usia kerja 

(bonus demografi) memiliki dampak positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi sementara 

pertumbuhan total populasi memiliki dampak negatif. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia 

Timur secara signifikan disumbangkan oleh adanya bonus demografi yang secara universal 

membuktikan peningkatan populasi usia kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi (World 

Bank, 2007; Bloom dan Williamson, 1998). Menurut Bloom and Canning (2005), kinerja 

makroekonomi Asia Timur sangat erat hubungannya dengan transisi demografi dan menghasilkan 

perubahan dalam struktur usia. Dia mengatakan bahwa sepertiga dari keajaiban ekonomi sebagai 

dampak dari adanya bonus demografi. Menurut Deaton dan Paxon (1997) bonus demografi di suatu 

negara berdampak positif pada tabungan. Mason dan Kinugasa (2004) mengungkapkan bahwa, 

negara-negara menjalankan program keluarga berencana yang kuat akan menyebabkan tingkat 

kelahiran menurun dengan cepat, pertumbuhan penduduk melambat dan perkembangan ekonomi 

bisa lebih dipercepat karena adanya bonus demografi. 

Penelitian yang dilakukan Mason dan Andre (2005), menemukan bahwa keberhasilan bonus 

demografi di berbagai negara sangat tergantung pada kebijakan pemerintahnya. Bonus demografi 

tidak serta merta menaikan atau menurunkan kondisi ekonomi. Keuntungan bonus demografi dapat 

diambil jika pertumbuhan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pencari 
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kerja. Mason juga menemukan bahwa periode dan keuntungan bonus demografi di negara industri 

lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. 

Penelitian ini berbeda dengan riset-riset terdahulu yang hanya menguji pengaruh langsung 

PMA dan Dependency Ratio terhadap Pengangguran. Penelitian ini menawarkan model alternatif 

yang konprehenship untuk menganalisis pengaruh PMA dan Dependency Ratio terhadap 

pengangguran. Penelitian ini sekaligus akan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung PMA 

dan Dependency Ratio terhadap Pengangguran melalui sebuah model alternatif yang teritegrasi 

menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai faktor mediasi. Menggunakan analisis jalur untuk 

menguji data panel (2000-2016) pada 26 provinsi (422 observasi) pada pasar tenaga kerja Indonesia. 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di pasar tenaga kerja lokal Indonesia. Mengunakan data panel 

(2000-2016) pada 26 provinsi (422 observasi). Untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak 

langsung PMA dan Depedency Ratio terhadap pengangguran digunakan analisis jalur. Analisis jalur 

merupakan bentuk terapan dari analisis multiregresi yang membantu memudahkan pengujian 

hipotesis dari hubungan-hubungan antar variabel yang cukup rumit (Kuncoro dan Riduan (2007). 

Dalam analisis jalur, korelasi antar variabel dihubungkan dengan parameter dari model yang 

dinyatakan dengan diagram jalur. Analisis jalur dalam penelitan ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Berdasarkan gambar 1, pengaruh PMA dan Depedency Ratio terhadap pertumbuhan 

ekonomi dapat dinyatakan dalam persamaan 1 : 

Y1 = b1X1 + b 2X2 + εi ……………………………………………….. (1) 

Pengaruh PMA, Depedency Ratio dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, dapat 

dinyatakan dalam persamaan 2:  

Y2 = b3X1 + b4X2 + b5Y1 + εi …………………………………………. (2)  

Adanya perbedaan satuan dan besaran variabel dalam persamaan menyebabkan persamaan 

regresi dibuat dengan model logaritma natural. Transformasi dalam bentuk logaritma natural dapat 

mengurangi masalah heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena transformasi yang 

menggunakan skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan nilai dari sepuluh kali lipat 

menjadi dua kali lipat (Gujarati 2007). Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

logaritma natural (ln) sehingga permodelan persamaan regresinya menjadi : 
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lnY1 = b1lnX1 + b2X2 + εi  …………………………………..………………  (3) 

lnY2 = b3lnX1 + b4X2 + b5lnY1 + εi   ………………………………………… (4) 

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada 

variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Menurut Tuckman 

(dalam Sugiyono, 2007) variabel mediasi adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel exogenous dengan variabel endogenous menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara 

variabel exogenous dengan variabel endogenous, sehingga variabel exogenous tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya variabel endogenous 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung PMA pada pengangguran melalui variabel mediasi 

pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh tidak langsung Repedendy Ratio pada pengangguran melalui 

variabel mediasi pertumbuhan ekonomi digunakan uji sobel.  

Menurut Utama (2012), Uji sobel dapat digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

tidak langsung dengan cara menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

𝑍 =
𝑏1𝑏5

𝑠𝑏1𝑏5
                                             (5) 

𝑍 =
𝑏2𝑏5

𝑠𝑏2𝑏5
                                              (6) 

Standar error koefisien b1 dan b5 ditulis dengan Sb1 dan Sb5, sedangkan besarnya standar error 

tidak langsung (indirect effect) Sb1b5 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑏1𝑏5 = √𝑏5
2𝑆𝑏1

2  +   𝑏1
2𝑆𝑏5

2                 (7) 

Standar error koefisien b2 dan b5 di tulis dengan Sb2 dan Sb5 besarnya setandar error tidak langsung 

(indirect effect) Sb2b5 di hitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑏2𝑏5 = √𝑏5
2𝑆𝑏2

2  +   𝑏2
2𝑆𝑏5

2                (8) 

Keterangan : 

b1 dan b2 adalah koefisien pengaruh PMA dan Depedency Ratio terhadap pertumbuhan ekonomi, b5 

koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, Sb1 dan Sb2 adalah standar error 

pengaruh PMA dan Depedency Ratio terhadap pertumbuhan ekonomi. Sb5 adalah standar error 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 

Model dalam analisis jalur mengasumsikan bahwa faktor kesalahan atau residual 

didistribusikan secara normal. Ada beberapa uji normalitas yang digunakan antara lain histogram 

residual dan gambar probabilita normal (Gujarati, 2007). Histogram residual merupakan metode 

grafik yang paling sederhana digunakan untuk mengetahui apakah bentuk dari probability 

distribution function (PDF), dari variabel rondom bentuk distribusi normal atau tidak. Jika histogram 

residual mempunyai grafik distribusi normal maka bisa dikatakan bahwa residual mempunyai 
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distribusi normal. Bentuk grafik distribusi normal ini menyerupai lonceng, dimana jika grafik 

distribusi normal tersebut dibagi dua akan mempunyai bagian yang sama (Gujarati, 2007). Hasil uji 

normalitas dari masing-masing model adalah sebagai berikut: 

Uji Normalitas Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Pemeriksaan Asumsi Normalitas Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemeriksaan Asumsi Normalitas Model 2 

Berdasarkan uji normalitas pada gambar 2 dan 3 nampak untuk model 1 dan model 2 menujukkan 

histogram residual mendekati bentuk lonceng, dan gambar probabilitas normal (GPN) mendekati 

garis lurus garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, sehingga dikatakan bahwa asumsi normalitas 

pada model 1 dan model 2 telah terpenuhi. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas Model 1                          Uji   Heteroskedastisitas Model 2 

Gambar 4.  Pemeriksaan Asumsi Heteroskedastisitas Model 1 dan 2 
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Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui variabel pengganggu dalam 

persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak (Sugiyoni, susanto agus, 2005). Jika 

mempunyai varians yang sama, berarti tidak terdapat heterodensitas, sedangkan jika mempunyai 

varians yang tidak sama maka terdapat heterodensitas. Cara yang paling cepat digunakan untuk 

menguji masalah heterodensitas adalah dengan mendeteksi pada residual melalui sebuah grafik. Jika 

residual memunyai varian yang sama (homoskedastisitas), maka tidak mempunyai pola yang pasti 

dari residual. Sebaliknya jika residual mempunyai sifat heteroskedastisitas residual ini mempunyai 

pola yang tertentu (Gujarati, 2007). 

Berdasarkan uji heterodensitas pada Gambar 4 untuk model 1 dan model 2 menunjukkan 

bahwa titik menyebar antara nilai prediksi variabel dengan residualnya secara acak, tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang pasti, sehingga tidak terdapat masalah heterodensitas pada 

model 1 dan 2. 

Pengaruh Langsung antar Variabel  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PMA dan Depedency Ratio terhadap 

pengangguran melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koefisien jalur pada 

penelitian diperoleh dari perhitungan regresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS). 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh Langsung Antar Variabel 

Hubungan variabel 
Koefisien Jalur 

(beta) 

Standard 

error 
Keterangan 

Penanaman Modal Asing      Pertumbuhan 

Ekonomi 

0,583 0,024 0,000* 

Dependency Ratio   Pertumbuhan 

Ekonomi 

-0,141 0,006 0,000* 

Penanaman Modal Asing      

Pengangguran 

0,011 0,010 0,583 

Dependency Rratio   Pengangguran -0,024 0,003 0,280 

Pertumbuhan Ekonomi  Pengangguran -0,199 0,022 0,000** 
Catatan: *, signifikansi 1%. **, signifikansi 5%. ***, signifikansi 10%. 

 

    Sumber : Tabel 1 

Gambar 2. Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel 

  Berdasarkan Tabel 1, secara langsung PMA dan Depedency Ratio berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh langsung terhadap pengangguran. Hal ini berarti 

untuk kondisi pasar tenaga kerja Indonesia pengangguran tidak bisa dijelaskan oleh PMA maupun 

PMDN secara langsung. Kondisi ini bisa terjadi karena PMA di Indonesia lebih bersifat padat modal, 
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padat teknologi. Secara teori, investasi yang bersifat padat teknologi dan pengetahuan maju lebih 

memiliki dampak pada upah yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, namum kurang mampu 

menyerap banyak lapangan kerja (Ciutacu, 2009). Kondisi ini didukung kondisi tenaga kerja 

Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah sehingga tidak mampu 

mengisi peluang kerja yang disediakan oleh investasi yang ada. Berpengaruh tidaknya investasi 

terhadap pengangguran sangat tergantung pada jumlah, sektor ekonomi, kondisi sumber daya 

manusia dan kondisi ekonomi dinegara atau wilayah dimana investasi dilakukan. Pengaruh ekonomi 

dan sosial PMA juga bergantung pada motivasi dan strategi bisnis investor (Iacovoiu, 2009). Hasil 

uji sobel tes untuk melihat pengaruh tidak langsung PMA dan Depedency Ratio terhadap 

pengangguran, dapat dilihat pada tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Ringkasan Hasil uji Sobel Pengaruh Tidak Langsung Variabel 

Hubungan Variabel 
Variabel 

Mediasi 
Z Keterangan 

Penanaman Modal Asing    

 Pengangguran 

Y1 -8.47683383 Y1 merupakan variabel 

mediasi parsial 

Depedency Ratio  

Pengangguran 

Y1  8.44169331 Y1 merupakan variabel mediasi 

parsial 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa variansi PMA terhadap pengangguran melalui 

pertumbuhan ekonomi -8.47683383 > 1,96, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan variabel yang memediasi pengaruh PMA terhadap pengangguran. Artinya, apabila PMA 

naik sebesar 8.47683383 juta US$ maka jumlah pengangguran akan turun sebesar 1,96 persen 

melalui mediasi pertumbuhan ekonomi. Variansi Depedency Ratio terhadap tingkat pengangguran 

melalui mediasi pertumbuhan ekonomi sebesar 8.44169331 >1,96, hal tersebut berarti pertumbuhan 

ekonomi merupakan variabel yang memediasi pengaruh Depedency Ratio terhadap pengangguran. 

Artinya, apabila Depedency Ratio naik 4,909 persen, maka tingkat pengangguran juga akan menurun 

sebesar 1,96 persen melalui mediasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil ini sekaligus 

mengonfirmasi bahwa PMA dan Depedency Ratio tidak bisa digunakan untuk menjelaskan 

perubahan tingkat pengangguran secara langsung sebelum melibatkan pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel medisi di Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN   

Hasil analisis menujukkan bahwa PMA dan Depedency Ratio secara langsung tidak 

berpengauh terhadap pengangguran, namun setelah diintervensi dengan mediasi pertumbuhan 

ekonomi, ditemukan pengaruh tidak langsung PMA dan Depedency Ratio terhadap pengangguran. 

Hasil ini sekaligus mengonfirmasi bahwa PMA dan Depedency Ratio tidak bisa digunakan untuk 

menjelaskan perubahan tingkat pengangguran secara langsung sebelum melibatkan pertumbuhan 

ekonomi di pasar tenaga kerja lokal Indonesia. Berdasarkan simpulan penelitian, maka rekomendasi 

kebijakan yang diperlukan adalah pemerintah harus tetap konsisten untuk mendorong masuknya 

investasi melalui berbagai kebijakan, namun PMA sebaiknya perlu diarahkan pada sektor-sektor 

potensial di masing-masing provinsi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara tidak 

langsung akan dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk yang baru memasuki pasar kerja agar 

pengangguran berkurang.  
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ABSTRAK 

This research is aimed at finding factors that influence exchange rate movements that tend to 

depreciate. This research is a quantitative research. The data used in this study are secondary data 

obtained from Bank Indonesia, the Central Statistics Agency (BPS), and other relevant publications. 

The variables in this study are the exchange rate against the dollar, the inflation rate, net exports, 

and foreign exchange reserves. The analysis method technique used in this study is the error 

correction model (ECM) which is processed using Eviews 9 and SPSS. The results of the error 

correction model (ECM) study indicate that the level of inflation, net exports, SBI interest rates, 

foreign exchange reserves and FDI affect the exchange rate of the rupiah against the US dollar. In 

the long run, net exports and foreign exchange reserves affect the exchange rate of the rupiah against 

the US dollar. Whereas in the short term, the inflation rate, net exports, and foreign exchange 

reserves do not affect the exchange rate of the rupiah against the dollar. 

Keywords: Rupiah Exchange Rate against US Dollar, Inflation, Net Exports, Foreign Exchange 

Reserves 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Nilai tukar ditentukan berdasarkan kekuatan pasar yang akan berubah berdasarkan 

permintaan dan penawaran oleh pasar valuta asing. Nilai tukar merupakan komponen penting dalam 

suatu perekonomian karena permintaan dan penawaran dari nilai tukar dalam pasar internasional. 

Nilai tukar atau yang biasa disebut sebagai kurs yang stabil dapat dijadikan pengukur untuk melihat 

suatu perekonomian Negara yang baik dan stabil. Stabilnya nilai tukar sangat penting untuk 

mendorong kegiatan perdagangan internasional. Jika nilai tukar suatu Negara mengalami apresiasi 

dan semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa perekonomian Negara tersebut baik dan stabil. 

Begitu juga sebaliknya, jika nilai tukar suatu Negara mengalami penurunan menunjukkan bahwa 

perekonomian Negara tersebut kurang baik dan tidak stabil. Fluktuasi nilai tukar suatu Negara 

mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, terutama ekonomi moneter. Dilihat dari goyahnya 

perekonomian Negara yang dikarena nilai tukar yang tidak stabil. Nilai tukar mеrupakan salah satu 

indikator yang mеnunjukkan bahwa pеrеkonomian suatu nеgara lеbih baik dari nеgara lain. 

Tingkat inflasi yang tinggi disuatu Negara akan menyebabkan harga dari barang-barang 

akan meningkat sehingga barang tersebut kurang kompetitif untuk bersaing dipasar internasional. 

Tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dari tingkat inflasi luar negeri akan memudahkan 

konsumen untuk membeli barang-barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Jika 

dilihat dari pendekatan moneternya, tingginya tingkat inflasi domestik akan memicu tingginya 

pertumbuhan jumlah uang yang beredar dimsyarakat yang disebabkan oleh permintaan akan uang 
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yang lebih banyak dikarenakan harga barang-barang produksi meningkat untuk kegiatan transaksi. 

Pertumbuhan jumlah uang yang berlebihan ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam 

pasar uang dan menyebakan depresiasinya nilai tukar mata uang Rupiah. 

Kegiatan ekspor impor dipengaruhi oleh nilai tukar Negara tujuan ekspor. Jika nilai tukar 

domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, akan membuat nilai dari barang dan jasa 

luar negeri mengalami peningkatan, sehingga akan menyulitkan pihak importer untuk melakukan 

kegiatan impor sehingga akan membuat nilai ekspor dalam negeri mengalami peningkatan. Begitu 

juga sebaliknya, nilai tukar domestik yang mengalami apresiasi akan membuat barang dan jasa luar 

negeri menjadi murah sehingga banyak pihak importer yang akan melakukan kegiatan impor dan 

membuat nilai ekspor akan menjadi turun. Pihak importer yang menjual kembali barang-barang 

kedalam negeri akan menyebabkan inflasi domestik karena barang yang dijual akan jauh lebih mahal 

dari harga barang-barang dalam negeri. 

Kenaikan cadangan devisa dalam neraca pembayaran akan mampu membuat nilai tukar 

apresiasi. Cadangan devisa yang kuat akan mampu mencukupi berbagai kebutuhan valuta asing dari 

berbagai masyarakat akan mampu menahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami 

depresiasi. Pada saat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, maka 

semakin banyak pula pihak Bank Indonesia mengeluarkan cadangan valuta asing yang bertujuan 

untuk tetap menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Berdasarkan uraian 

tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel independen yakni inflasi, ekspor netto dan cadangan devisa terhadap nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar As. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Nilai Tukar (exchenge rate) 

Nilai tukar adalah nilai dari satu unit mata uang domestik terhadap nilai dari satu unit mata 

uang asing. Kurs dapat ditetapkan melalui dua cara yaitu harga mata uang luar negeri dinilai dalam 

Dollar disebut cara langsung, sedangkan harga Dollar dinilai dengan mata uang asing disebut cara 

tidak langsung (Krugman dan Obstfeld, 2003). Apabila melakukan transaksi antara dua Negara, 

maka akan terjadi perbandingan nilai tukar mata uang antar Negara. Demikian pula jika terjadi 

pertukaran mata uang antara dua Negara maka akan terdapat pula perbandingan nilai tukar antar 

kedua Negara tersebut. Perbandingan inilah yang sering disebut dengan kurs (exchange rate). 

(Nopirin, 1999).  

Kurs paling sering digunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam melakukan 

transaksi internasional baik perdagangan barang maupun aset-aset financial yang dilakukan dengan 

Negara mitra dagang. Nilai tukar (exchange rate) menurut Eiteman Stonehill, dan Moffet (2010) 

adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar 

merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif 

terhadap harga barang luar negeri. Menurut Sukirno (2004), kurs valuta asing atau kurs mata uang 

asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara 

lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan satu dollar Amerika, seorang konsumen harus 

mengeluarkan Rp. 13.000 agar bisa mendapatkan satu dollar Amerika. Hal ini lah yang dikatakan 

nilai tukar satu unit mata uang asing terhadap mata uang domestik. Kurs digunakan sebagai alat 

perbandingan untuk seorang konsumen membandingkan harga-harga segenap barang maupun jasa 
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yang diproduksi oleh negera-negara luar. 

2.2 Inflasi 

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga dari barang-barang yang diproduksi oleh 

produsen mengalami kenaikan secara terus-menerus, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 

meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan distribusi akan barang produksi yang kurang baik. 

Dalam ekonomi moneter (Boediono, 1985) menyebutkan definisi singkat dari inflasi “kecendrungan 

dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus”. Kenaikan dari harga barang-barang 

produksi jika hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, karena inflasi sendiri 

kenaikan dari harga barang-barang secara meluas dan terus-menerus. Semakin tinggi tingkat inflasi 

yang terjadi dipasar makan semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan diperekonomian 

Negara. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi sebagai berikut: 

a) Inflasi Ringan Inflasi ringan terjadi ketika tingkat harga umum mengalami kenaikan dibawah 10 

% per tahunya. Inflasi ringan merupakan salah satu gejala ekonomi yang wajar karena masih 

mudah dikendalikan. Harga-harga secara umum mengalami kenaikan, namun tidak 

menyebabkan krisis ekonomi. Inflasi ringan sering pula disebut single digit inflation atau inflasi 

satu digit. 

b) Inflasi Sedang Inflasi sedang berkisar antara 10% hingga 25% per tahun. Inflasi ini belum 

membahayakan perekonomian, namun sudah menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, terutama masyarakat yang ber penghasilan tetap karena akan mengurangi daya beli 

mereka. 

c) Inflasi Berat Pada tingkat berat sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Harga-harga barang 

mengalami lonjakan yang drastis, sehingga masyarakat cenderung untuk menimbun barang. 

Kenaikan harga barang umum pada inflasi berat bisa mencapai 25% hingga 100%per tahun. 

Dalam kondisi ini, masyarakat enggan menabung, karena bunga tabungan lebih rendah dari pada 

tingkat inflasi. 

d) Hiperinflasi (Inflasi Sangat Berat) Dalam kondisi hiperinflasi, perekonomian sudah sangant 

kacau balau. Kebijakan fiskal maupoun moneter yang ditempuh sudah tidak mampu untuk 

mengendalikan situasi perekonomian. Inflsi ini bisa mencapai lebih dari 100% per tahun dan 

tidak hanya berdampak bada bidang ekonomi namun berdampak pula pada bidang sosial politik. 

2.3 Ekspor Netto 

Ekspor netto adalah hasi ekspor bersih dari nilai ekspor yang dikurangi dengan nilai impor. 

Net ekspor merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan ekonomi apabila 

jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya apabila jumlah ekspor lebih kecil dari 

jumlah impor maka net ekspor akan menurunkan pendapatan nasional. Ekspor merupakan salah satu 

sumber devisa. Untuk mampu mengekspor, negara harus mampu menghasilkan barang dan jasa di 

pasaran internasional. Kemampuan bersaing ini sangat ditentukan berbagai faktor, antara lain 

sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, manajemen dan bahkan sosial budaya. Menurut 

Sukirno (2000), ekspor yaitu suatu kegiatan menjual barang-barang dan jasa dalam negeri keluar 

negeri. Selain memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor juga 

berdampak pada peningkatan kreatifitas masyarkat untuk menjadi semakin produktif dengan 

membuat barang-barang yang dihasilkan dan bisa dijual bahkan mampu bersaing dipasaran 

Internasional. Ada beberapa jenis dan cara dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, 

diantaranya: 

a) Ekspor biasa, dalam, hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang 

berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

81 

 

sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan peraturan devisa yang 

berlaku maka hasil devisa yang diperoleh dari ekspor ini dapat dijual kepada Bank Indonesia, 

sedangkan eksportir menerima pembayaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan penetapan 

nilai kurs valuta asing yang ditentukan dalam bursa valuta atau juga dapat dipakai sendiri oleh 

eksportir. 

b) Barter, adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan 

barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Apabila mempelajari sejarah 

masyarakat primitif ataupun masyarakat suku tersing, mereka kebanyakan menerapkan sistem 

barter. 

c) Konsinyasi, adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualanna 

diperlakukan dengan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi, dalam hal ini barang dikirim ke luar 

negeri bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumya dilakukan seperti dalam hal 

ekspor biasa. Intinya di dalam pengiriman barang sebagai konsinyasi belum ada pembelian yang 

tentu di luar negeri. 

d) Package Deal, dalam rangka memperluas pasar hasil bumi Indonesia terutama dengan negara 

sosialis, pemerintah dapat mengadakan perjanjian perdagangan. Dilakukan dengan salah satu 

negara mitra, jumlah dan jenis barang sudah ditentukan dalam perjanjian. Satu pihak mengimpor, 

satu pihak mengekspor tergantung kebutuhan masing-masing. Hampir mirip dengan barter, 

namun terdiri dari berbagai komoditas. 

e) Penyelundupan (Smuggling), di negara manapun, paraktik penyelundupan hampir selalu ada. 

Baik secara perorangan maupun badan usaha yang memikirkan keuntungan sepihak tanpa 

menghiraukan peraturan yang ditetapkan. Pihak-pihak yang mencoba meloloskan barang dan 

jasa tanpa melalui peraturan pemerintah, bisa dikatakan sebagai tindakan penyelundupan. 

2.4 Cadangan Devisa 

Cadangan devisa atau foreign exchange reserves adalah simpanan mata uang asing oleh 

bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan asset bank sentral yang tersimpan dalam 

beberapa mata uang cadangan (reserve currency) seperti dolar, euro, atau yen, dan digunakan untuk 

menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan, dan cadangan berbagai bank yang 

disimpan dibank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Cadangan devisa merupakan 

sumber pendanaan penting yang digunakan Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional, 

yang disimpan dan dipertanggungjawabkan oleh Bank Indonesia. Cadangan devisa negara didapat 

dari kegiatan perdagangan antar negara. Adanya perdagangan antar negara ini dikarena suatu negara 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya yaitu memproduksi barang atau jasa karena 

keterbatasan dan kelangkaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, 

sehingga hal ini dapat mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan yang dikenal dengan 

kegiatan ekspor dan impor. Cadangan devisa bertambah ataupun berkurang tampak dalam neraca 

lalu lintas moneter. Cadangan devisa disimpan dalam neraca pembayaran (BOP). 

Kurs mata uangnya di pasar valuta asing akan mengalami depresiasi apabila posisi cadangan 

devisa itu terus menipis. Namun, jika pasokan valas senantiasa tersedia dalam jumlah besar, maka 

kondisi nilai tukar rupiah tidak mudah tertekan akibat sentiment negatif. Maka dari itu, cadangan 

devisa Negara diharapkan untuk selalu bertambah agar dapat membuat nilai tukar rupiah tetap stabil 

dipasar uang. Sumber-sumber devisa : 

a) Pinjaman / hutang luar negeri 

b) Hadiah, bantuan atau sumbangan luar negeri 

c) Penerimaan deviden atau jasa serta bunga dari luar negeri 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

82 

 

d) Hasil ekspor barang dan jasa 

e) Kiriman valuta asing dari luar negeri 

f) Wisatawan yang belanja di dalam negeri 

g) Pungutan bea masuk 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Mengacu pada tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisa dampak pengaruh 

masing-masing variabel independen yakni inflasi, ekspor netto dan cadangan devisa terhadap nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar As. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang 

digunakan yaitu data yang bersumber dari halaman web Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan 

Pusat Statistik (www.bps.go.id), serta dari hasil jurnal penelitian-penelitian terdahulu. Data 

sekunder yang bersifat kuantitatif runtun waktu (time series) triwulan dari tahun 2000-2018. 

3.2 Data 

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder (secondary data). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh untuk 

penelitian ini diperoleh dari web Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) 

triwulan dari tahun 2000-2018. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis 

regresi berganda. Data sekunder dalam penelitian yaitu data triwulan di Provinsi Kalimantan Barat 

yang meliputi data nilai tukar, inflasi, ekspor netto, dan cadangan devisa. Keseluruhan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diamati adalah data dari tahun 2000-2018. 

3.3 Metode Analisis Data 

1. Hasil pengumpulan data akan dianalisis secara kuantitatif untuk menjawab fenomena yang 

diperoleh didalam penelitian. Menurut Martono (2011), penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, atau data berupa kata-kata atau 

kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. 

2. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Metode 

analisis regresi berganda yaitu metode yang menguji ketergantungan satu varibel dependen 

terhadap variabel independen yang lebih dari satu variabel penjelas dengan tujuan untuk 

mengestimasi atau memperkirakan nilai rata-rata (populasi) variabel dependen dari nilai yang 

diketahui atau nilai teap dari variabel penjelas (Gujarati,2010). 

3. Untuk mendukung metode analisis data tersebut maka akan dilakukan beberapa rangkaian uji 

antara lain, Uji Stasioneritas meliputi; Uji Akar-akar Unit (Unit Root Test) dan Uji Kointegrasi 

(Cointegration Test), Uji Statistik meliputi; Uji t (t test), Uji F (F test) dan Uji R2 (Koefisien 

Determinasi). 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil Analisis Estimasi Error Correction Model (ECM) diperoleh hasil dari Uji 

Akar Unit (Unit Root Test), Uji Derajat Integrasi, Uji Kointegrasi Johansen dan Hasil Error 

Correction Model (ECM) yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 1. Hasil Estimasi Akar-Akar Unit Pada Level 

Variabel ADF 
Nilai Kritikal 

α 1% 

Nilai Kritikal 

α 5% 

Nilai Kritikal 

α 10% 

Kurs  -0.546472 -3.520307 -2.900670 -2.587691 

Inflasi  -1.510330 -3.520307 -2.900670 -2.587691 

Netto -1.855045 -3.520307 -2.900670 -2.587691 

Devisa  -0.577732 -3.521579 -2.901217 -2.587981 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas, merupakan hasil dari uji akar-akar unit pada tingkat level dengan 

menggunkan Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika nilai absolut ADF-nya lebih kecil dari nilai 

kritikalnya maka data tersebut tidak stasioner. Begitu juga sebalikya, data dikatakan stasioner 

apabila nilai absolute ADF-nya lebih besar dari nilai kritikalnya. Dilihat dari hasil uji pada tabel 

diatas bahwa, nilai kurs, inflasi, netto, SBI dan juga devisa memiliki nilai ADF absolute yang lebih 

rendah dari nilai kritiknya. Dengan kata lain, data kurs, netto, SBI dan devisa tidak stasioner pada 

tingkat level. Sedangkan untuk nilai PMA, dengan nilai ADF absolutnya sebesar -4.402617 lebih 

besar dari nilai kritikal α 1%, dengan nilainya sebesar -3.521579. (-4.402617 > -3.5215579). Karena 

nilai setiap variabel pada tingkat level hanya ada satu yang stasioner terhadap nilai kritikalnya, maka 

untuk melanjutkan kepenelitian selanjutnya data setiap variabel harus stasioner terhadap nilai 

kritikalnya. Untuk itu, maka akan dilakukan uji derajat integrasi. Uji ini dilakukan untuk 

menstasionerkan data sebelumnya dengan menggunakan nilai perbedaan pertama (first defference). 

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Akar-Akar Unit Pada Derajat Integrasi Pertama 

Variabel ADF 
Nilai Kritikal 

α 1% 

Nilai Kritikal 

α 5% 

Nilai Kritikal 

α 10% 

Kurs  -9.378944 -3.521579 -2.901217 -2.587981 

Inflasi  -5.627833 -3.525618 -2.902953 -2.587981 

Netto -10.20820 -3.521579 -2.901217 -2.587981 

Devisa  -11.22432 -3.521579 -2.901217 -2.587981 

 

Pada tabel 2 diatas merupakan hasil dari uji akar-akar unit pada first defference dengan ADF. 

Diketahui apabila nilai dari ADF absolut lebih besar dari nilai kritikalnya maka data tersebut 

stasioneritas dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uji yang telah dilakukan pada tingkat pertama, 

dilihat pada tabel diatas dengan nilai ADF pada setiap variabel bahwa nilai ADF dari kurs, inflasi, 

netto, SBI, devisa dan juga PMA memiliki nilai ADF absolut yang lebih besar dari nilai kritikal pada 

tingkat signifikansi 1% 5% 10%. Yang akan dipakai pada penelitian ini adalah tingkat signifikasi 

pada α 5%. Jadi, pada tingkat keyakinan 5% semua variabel yang diuji telah stasioner pada first 

defference. Yang artinya, semua variabel sudah tidak mengandung masalah akar unit dan 

mempunyai kondisi data yang stasioner. 
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Tabel 3. Hasil Uji Kointegrasi Johansen 

Trace Statistic Critical Value 5% Probabilitas Keterangan 

115.2870 
95.75366 0.0012 Terkointegrasi  

 

Max-Eigen Statistic Critical Value 5% Probabilitas Keterangan 

52.76509 
40.07757 0.0011 Terkointegrasi  

Dilihat dari data tabel 3 yang merupakan hasil dari uji kointegrasi yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa variabel dependen kurs dengan variabel independen inflasi, ekspor netto, dan 

cadangan devisa memiliki kointegrasi dalam satu vector yang ditunjukkan dengan nilai trace 

statistic lebih besar dari nilai caritical value yaitu sebesar 115.2870 > 95.75366 dengan probabilitas 

sebesar 0.0012 yang kurang dari 5% (0.05). Nilai max-eigen pada tabel diatas memiliki nilai lebih 

besar dari nilai caritical value yaitu sebesar 52.76509>40.07757 dengan nilai probabilitasnya 

sebesar 0.0011 yang kurang dari nilai α sebesar 5% (0.05). Yang artinya bahwa terdapat hubungan 

kointegrasi antar variabel atau adanya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel 

dependen maupun independen. Dengan demikian, dari hasil kointegrasi mengindikasikan bahwa 

diantara pergerakan inflasi, ekspor netto, dan cadangan devisa memiliki hubungan 

stabilitas/keseimbangan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, dalam setiap periode jangka 

pendek, seluruh variabel cenderung menyesuaikan untuk mencapai ekuilibrium jangka panjang. 

Tabel 4. Hasil Estimasi ECM (error correction model) 

Variabel Coefficient  t-Statistic  

C 0.622874 2.555696 

DIF -0.001767 -0.964606 

DLEN -0.004453 -0.501846 

DLCD -0.080620* -2.422911 

BIF -0.116554* -2.497851 

BLEN -0.127259* -2.567612 

BLCD -0.176087* -3.212262 

ECT 0.115832 2.475699 

R-Squared 0.307821 Mean dependent   0.003961 

Adjusted R-

Squared 0.186964 

S.D dependent var  

0.022615 

F-Statistic 2.546990 Prob(F-statistic)  0.009894 

Tabel diatas merupakan hasil dari uji regresi dan error correction model (ECM) yang 

bertujuan untuk mengoreksi hasil estimasi jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. 

Jika nilai error term signifikan secara statistic maka spesifikasi pengujian dalam model ini adalah 

valid. Dari data diatas diketahui nilai statistic koefisien ECT sebesar 0.115832 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.0160, lebih kecil dari nilai signifikan pada tingkat keyakinan 5%, yang artinya 

tingkat kesalahan dalam keseimbangan jangka pendek mempengaruhi keseimbangan jangka 

panjang.Sehingga, dari output tabel di atas didapatkan persamaan menjadi sebagai berikut: 

𝐷𝐿𝐾𝑡 = 0,622874 − 0,001767𝐷𝐼𝐹𝑡 − 0,004453𝐷𝐿𝐸𝑁𝑡 − 0,080620𝐷𝐿𝐶𝐷𝑡 − 0,116554𝐵𝐼𝐹𝑡 −

0,127259𝐵𝐿𝐸𝑁𝑡 − 0,176087𝐵𝐿𝐶𝐷𝑡 + 0,115832𝐸𝐶𝑇 + 𝜀𝑡 …………………………………... (1) 

Persamaan diatas merupakan model Y (Kurs) dalam jangka pendek, dimana variabel kurs 

tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, ekspor netto, dan cadangan devisa tetapi juga dipengaruhi oleh 
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nilai ECT. Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi yang dapat dilihat pada tabel-

tabel berikut ini: 

Tabel 5. Hasil Uji t 

Variabel Independen Nilai Prob. Keterangan 

Inflasi (X1) 0.0151 H0 ditolak 

Ekspor Netto (X2) 0.0126 H0 ditolak 

Cadangan Devisa (X3) 0.0021 H0 ditolak 

 

Hasil dari uji variabel independen dan variabel dependen akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pengaruh tingkat inflasi (X1) terhadap kurs (Y) 

Berdasarkan tabel diatas hasil dari pengujian regresi pada data time series, dapat diketahui nilai 

probabilitas inflasi terhadap kurs sebesar 0.0151 dengan tingkat alpha 5% (0.05). Jadi, jika 

dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (0.0151 < 0.05). 

Sehingga hasilnya adalah H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa  ada hubungan antara 

tingkat inflasi terhadap kurs. 

b) Pengaruh ekspor netto (X2) terhadap kurs (Y) 

Berdasarkan tabel diatas hasil dari pengujian regresi pada data time series, dapat diketahui nilai 

probabilitas ekspor netto terhadap kurs sebesar 0.0126 dengan tingkat alpha 5% (0.05). Jadi, jika 

dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas ekspor netto lebih kecil dari nilai alpha 

(0.0126 < 0.05). Sehingga hasilnya adalah H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif antara tingkat ekspor netto terhadap kurs. 

c) Pengaruh cadangan devisa (X3) terhadap kurs (Y) 

Berdasarkan tabel diatas hasil dari pengujian regresi pada data time series, dapat diketahui nilai 

probabilitas cadangan devisa terhadap kurs sebesar 0.0021 dengan tingkat probabilitas 5% (0.05). 

Jadi, jika dibandingkan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cadangan devisa lebih rendah dari 

nilai alpha (0.0021 < 0.05). Sehingga hasilnya adalah H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara cadangan devisa terhadap kurs. 

Tabel 6. Hasil Uji F 

F-statistic Probabilitas Alpha 

2.546990 0.009894 5% (0.05) 

 

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, hasil uji F terlihat bahwa nilai probabilitas dari F-

statistic sebesar 0.009894 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0.05 (0.009894 < 0.05) yang artinya 

bahwa hipotesis H0 ditolak dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, ekspor netto, 

dan cadangan devisa secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kurs. 

Tabel 7. Hasil Uji R2 

R-squared Adj. R-squared 

0.307821 0.186964 

 

Berdasarkan hasil diatas dari koefisien determinasi, yang dilihat adalah nilai Adj. R-squared 

untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai sebesar 

0.186964 yang menunjukkan bahwa kemampuan model variabel independen yang terdiri dari 

variabel inflasi, ekspor netto, dan cadangan devisa dalam menjelaskan perubahan kurs sebesar 19%, 

sedangkan sisanya 81% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 
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4.2. Pembahasan 

1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Kurs 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai inflasi 

berpengaruh negatif terhadap kurs atau nilai tukar. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4, nilai koefisien 

inflasi sebesar -0.001767 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.3384. Hal ini menyatakan bahwa 

pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel tingkat 

inflasi tidak signifikat terhadap kurs dilihat dari nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai alpha 

5% yaitu (0.3384 > 0.05). Hasil analisis menyatakan bahwa hipotesis penelitian H1 diterima. 

Secara umum tingkat inflasi di Indonesia masih dibawah 10%, artinya bahwa inflasi di 

Indonesia masih dalam golongan rendah atau terkendali. Sehingga inflasi yang masih dikategorikan 

rendah tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar secara signifikan. Pergerakan inflasi 

yang fleksibel ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menikkan harga tarif dasar listrik, 

harga bahan bakar minyak dan barang-barang sembako. Selain itu, disisi lain kondisi sosial yang 

tidak stabil juga memicu tuntutan-tuntutan kenaikan upah dan gaji yang disebabkan meningkatnya 

inflasi. Hal tersebut membuat tingkat harga bergerak menyesuaikan secara lebih cepat atau fleksibel. 

Dalam hubungannya dengan nilai tukar, inflasi memiliki hubungan timbal balik atau hubungan 

kausalitas. Depresiasi nilai tukar perlu dikendalikan untuk menekan laju inflasi, begitu juga inflasi 

perlu ditekan agar tidak memicu depresiasi. 

2. Pengaruh Ekspor Netto terhadap Kurs 

Hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 

ekspor netto (DLEN) memiliki nilai koefisien sebesar -0.004453 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.6175. Nilai ekspor netto bertanda negatif dan tidak signifkan karena nilai probabilitas lebih besar 

dari tingkat alpa 5% (0.6175 > 0.05). Hal ini sesuai dengan teori Mundell-Fleming yang 

menyebutkan bahwa, penurunan dalam kurs (depresiasi) membuat barang-barang domestik menjadi 

relatif mahal terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor bersih. (Mankiw, 2000). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis H1 diterima. 

Kurs sangat berpengaruh dalam kegiatan ekspor maupun impor di Indonesia. Hal ini karena 

harga dari barang-barang yang akan diekspor maupun diimpor ke Indonesia tergantung dari harga 

kurs yang berlaku. Apabila kurs mengalami apresiasi terhadap mata uang asing khususnya dollar, 

maka akan direspon oleh pasar luar negeri dengan mengurangi jumlah ekspor barang maupun jasa 

karena dipandang sangat mahal. Sebalinya, apabila kurs mengalami depresiasi terhadap mata uang 

asing khususnya dollar maka pasar luar negeri akan meningkatkan ekspor karena dipandang harga 

dari barang dan jasa yang diekspor lebih rendah. 

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat perkembangan ekspor dan impor Indonesia. Dalam lima 

tahun terakhir ekspor Indonesia mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 dan 2016 

sempat mengalami penurun akan tetapi pada tahun 2018 ekspor mengalami kenaikan. Hal ini 

didorong oleh nilai kurs yang pada saat itu berkisar sekitar Rp. 12.044-14.519 / dollar AS. 

Sedangkan impor pada tahun 2018 lebih tinggi dari tingkat ekspor Indonesia. Kegiatan impor yang 

lebih tinggi dibandingkan ekspor akan membuat ekspor netto mengalami defisit dan berkurangnya 

cadangan devisa yang diakibatkan oleh pengeluaran lebih besar yang pemasukkan sehingga akan 

membuat cadangan devisa berkurang dan akan membuat Negara kesulitan dalam menekan kurs yang 

depresiasi. Begitu sebaliknya, apabila perekonomian Indonesia mengalami penurunan maka 
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permintaan terhadap impor juga akan mengalami penurunan sehingga impor lebih kecil daripada 

ekspor. Oleh sebab itu, net ekspor akan mengalami peningkatan. 

Tabel 8. Perkembangan Ekspor dan Impor Migas dan Nonmigas (dalam juta US$) 

NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

I Ekpor 175.980,0 150.366,3 145.186,2 168.828,2 180.215,0 

  - Migas 30.018,8 18.574,4 13.105,5 15.744,3 17.404,8 

  - Non Migas 145.961,2 131.791,9 132.080,8 153.083,9 162.810,2 

II Impor 178.178,8 142.694,8 135.652,9 156.985,6 188.711,2 

  - Migas 43.459,9 24.613,2 18.739,3 24.316,0 29.868,4 

  - Non Migas 134.718,9 118.081,6 116.913,6 132.669,5 158.842,8 

III Total 354.158,8 293.061,1 280.839,1 325.813,7 368.926,3 

  - Migas 73.478,7 43.187,5 31.844,8 40.060,3 47.273,2 

  - Non Migas 280.680,1 249.873,5 248.994,3 285.753,4 321.653,0 

Sumber: Kemendag (Kementrian Perdagangan) 

 

3. Pengaruh Cadangan Devisa terhadap Kurs 

Hasil analisis yang dilakukan pada tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari 

cadangan devisa (DLCD) sebesar -0.080620 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.0183. Dari hasil 

analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis penelitian ini adalah H1 ditolak. 

Cadangan devisa merupakan stok mata uang asing yang dimiliki sewaktu-waktu dapat digunkan 

untuk transaksi atau pembayaran internasional dalam rangka stabilitas moneter. Cadangan devisa 

yang disimpan oleh Bank Indonesia lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan transaksi 

internasional seperti untuk pembiayaan impor maupun utang kepada pihak luar negeri. Cadangan 

devisa yang digunakan untuk menstabilkan nilai tukar tidak banyak, sehingga nilai tukar akan 

mengalami depresiasi (melemah). Hal ini dikarena banyaknya cadangan devisa Negara tetapi tidak 

dipergunakan dengan baik yang seharusnya tidak hanya untuk kegiatan transaksi internasional 

(impor maupun bayar utang) saja melainkan juga untuk menstabilkan nilai tukar. Dengan begitu, 

cadangan devisa bukan hanya untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri saja, 

melaikan mampu menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

 

5. SIMPULAN 

Hasil uji ECM menunjukkan bahwa nilai ECT berpengaruh signifikan yang menunjukkan 

bahwa ada pengaruh antar variabel dalam menuju keseimbangan jangka panjang. Variabel yang 

saling mempengaruhi sebesar 18% dari variabel yang diteliti. Tetapi dengan pengaruh yang kecil 

namun untuk pengujian statistik berpengaruh signifikan dengan nilai dibawah 5%. Dari variabel-

variabel yang diteliti menggunakan model ECM, terdapat variabel yang tidak signifikan dengan nilai 

koefisien negarif yaitu variabel inflasi, ekspor netto, cadangan devisa tidak signifikan pada tingkat 

5%. 

Hasil penelitian pada periode tahun sebelumnya (t-1) menunjukkan bahwa ketiga variabel 

yang signifikan yaitu variabel yang signifikan adalah variabel inflasi, ekspor netto, dan cadangan 
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devisa. Semua variabel yang diuji menunjukkan kesalahan dalam jangka pendek menunjukkan 

adanya keseimbangan dalam jangka panjang. Dari hasil tersebut pengaruh semua variabel sebesar 

19% terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study; (1) Identifying the relative efficiency level between puskesmas in 

Pontianak City, (2) Analyzing the efficiency level of Community Health Centers (Puskesmas) in 

Pontianak City. The study was conducted on 23 health centers in the city of Pontianak. Using the 

Data Envelopment Analysis (DEA) analysis tool, the following results are obtained: 1) From the 

results of data processing with maxDEA software, the output-oriented BCC assumption of VRS 

models shows that there are 18 efficient Puskesmas in Pontianak City and 5 health centers that have 

not efficient. 2) The cause of inefficiency in the Puskesmas is that there is an excess of the production 

input variables which include: Health Operational Assistance Funds, Operational Costs and 

Maintenance of Puskesmas, the number of medical health workers and the number of other health 

workers.  

Keywords: Efficiency of Community Health Centers (PUSKESMAS), Data Envelopment Analysis 

(DEA) 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kualitas dan produktivitas SDM yang 

masih tergolong rendah. Indek Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai instrumen 

untuk melihat kualitas dari SDM. Yang mana kesehatan juga merupakan salah satu bagian utama 

selain pendapatan dan pendidikan dalam mengukur IPM. Undang-undang Dasar  1945 pasal 28H 

ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi 

bagi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dan UUD 1945 pasal 28H ayat 

1 menetapkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian setiap orang berhak untuk 

hidup sejahtera dari lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu setiap masyarakat 

berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab 

mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi masyarakatnya.  

Kondisi sehat memungkin masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat 

mengembangkan kemampuannya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan dapat 

berkontribusi positif dalam proses pembangunan. Kesehatan selain merupakan tujuan prioritas juga 

merupakan input sentral dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Input sentral 

yang dimaksud adalah apabila terjadi peningkatan investasi dalam bidang kesehatan akan 

menghasilkan peningkatan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah. Pembangunan 
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kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. 

Pelayanan kesehatan merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dapat 

didukung oleh beberapa aspek salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang mendukung. Adapun 

berbagai bentuk lembaga pelayanan kesehatan misalnya yaitu rumah sakit, poliklinik dan Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dari ketiga lembaga tersebut, puskesmas merupakan lembaga 

yang paling tepat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat karena sesuai 

dengan fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta 

masyarakat dalam bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan 

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

Puskesmas sebagai fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dalam 

pembangunan kesehatan sangat terpengaruh oleh sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan 

dalam menunjang kinerja di puskesmas. Pelayanan kesehatan yang bermutu bersumber dari tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah kesesuaian antara 

pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dengan kebutuhan yang memuaskan pasien atau ke sesuai 

dengan standar pelayanan.  

Kota Pontianak adalah salah satu kabupaten Kota dengan jumlah Puskesmas cukup banyak 

dibanding kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Kota Pontianak juga sebagai Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Barat dengan luas wilayah 107,82 km², Kota Pontianak mempunyai 23 puskesmas yang 

tersebar di 6 kecamatan. Secara kuantitatif jumlah Puskesmas sudah mencukupi dan tersebar secara 

merata di Kota Pontianak dengan jumlah Puskesmas 23 unit dan jumlah penduduk tahun 2017 

berjumlah 628.076 jiwa, maka secara rata-rata setiap 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 25.123 

jiwa. Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak dilakukan dengan optimalisasi 

dan penambahan fasilitas kesehatan yaitu pembangunan atau pengembangan fasilitas kesehatan 

lainya. Persebaran fasilitas kesehatan Puskesmas di Kota Pontianak sudah merata, semua kecamatan 

di Kota Pontianak sudah memiliki Puskesmas.  

Secara menyeluruh Rasio jumlah dokter umum yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kota 

Pontianak sebanyak 37 orang terhadap jumlah penduduk 628.076 jiwa atau 1:16.975 penduduk, 

masih jauh dari standar pelayanan minimal kesehatan. Berdasarkan standar pelayanan minimal 

kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  

Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Manusia 

menetapkan bahwa rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk yang ideal adalah 1:2.500 

penduduk, akan tetapi penempatan jumlah dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan di 

Puskesmas setiap kecamatan  akan disesuaikan dengan jumlah penduduk wilayah kerja puskesmas 

masing-masing. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukan tingkat pelayanan yang diberikan 

oleh dokter terhadap jumlah penduduk yang ada. 

Jumlah dokter umum di seluruh Puskesmas Kota Pontianak berjumlah 37 orang, jika dibagi 

ke 23 puskesmas  masing-masing hanya memiliki 1-2 orang dokter umum saja. Begitu pula dengan 

perawat dan bidan setiap puskesmas hanya memiliki 4 perawat dan 5 bidan, namun untuk dokter 

gigi tidak semua puskesmas memiliki dokter gigi. Berdasarkan data jumah tenaga kesehatan 

puskesmas Kota Pontianak dengan jumlah penduduk sebanyak 628.076  jiwa.  Perbandingan antara 
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jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dengan jumlah penduduk Kota Pontianak adalah untuk 

dokter umum 1 : 16.975, dokter Gigi 1 : 34.893, Perawat 1 : 6.157 dan Bidan 1 : 5.233. Menurut 

Proyeksi Tenaga Kesehatan berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh dinas 

kesehatan untuk tahun 2014 untuk jumlah Dokter Umum 1 : 2083, Dokter Gigi 1 : 9.090, Perawat 1 

: 623 dan bidan 1 : 1.333. Hal ini berarti jumlah tenaga kesehatan puskesmas di Kota Pontianak tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk. Hal ini juga menunjukan bahwa puskesmas di Kota Pontianak 

masih kekurangan tenaga kesehatan, ini disebabkan oleh tenaga kesehatan yang sudah memasuki 

usia pensiun atau sudah pensiun. 

Pembiayaan kesehatan merupakan input penting dalam pembangunan kesehatan. 

Pembiayaan kesehatan ini semakin penting dengan semakin terbatasnya sumber daya yang ada. 

Berdasarkan data diatas, APBD kesehatan Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Tahun 2016 APBD kesehatan mengalami pertumbuhan sebesar 15,9%, pada tahun  pada tahun 2017 

terjadi peningkatan APBD kesehatan 84,50%. (Burke, Rachel; Sridhar, n.d.) menyatakan bahwa di 

Ghana anggaran yang relatif besar pada puskesmas tidak selalu dapat membantu puskesmas tersebut 

mencapai kondisi yang efisien, strategi dan promosi kesehatan yang harus ditingkatkan untuk 

mencapai skor efisien.  

Kinerja manajemen pelayanan kesehatan masyarakat diukur  oleh 2 (dua) konsepsi utama 

yaitu efisiensi dan efektivitas. Jika efisiensi lebih memfokuskan diri pada proses pemanfaatan, 

penghematan, dan pemberdayaan masukan (input) sumber daya, maka efektivitas lebih 

memfokuskan pada output dan outcome atau hasil kinerja puskesmas yang diharapkan. Efisiensi 

terkait dengan hubungan antara output pelayanan kesehatan dengan sumber daya yang digunakan 

untuk menghasilkan output dan outcome (Smith, Mossialos, Papanicolas, & Leatherman, 2010) 

Kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dalam Puskesmas dapat mencerminkan 

tingkat efisiensi Puskesmas. Efisiensi adalah rasio antara input dan output. Secara umum, suatu unit 

dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit 

lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar. Perbandingan antara input dan 

output inilah yang menunjukan tingkat efisiensi puskesmas-puskesmas di Kota Pontianak. 

Efisiensi sering diartikan bagaimana perusahaan menggunakan biaya yang serendah 

mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebanyak atau sebesar mungkin, tetapi tidak sekedar itu, 

efisiensi juga menyangkut pengelolaan hubungan input dan output yaitu bagaimana mengalokasikan 

sumber daya yang ada yaitu faktor-faktor produksi yang tersedia secara optimal untuk dapat 

menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Efisiensi Puskesmas di Kota Pontianak”. 

Dengan segala permasalahan yang dihadapi puskesmas di Kota Pontianak yang dapat berakibat pada 

pelayanan kesehatan yang belum prima. Sehingga   tidak menutup kemungkinan puskesmas dalam 

pengelolaannya sudah efisien atau bahkan tidak efisien. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas yang 

sangat berat yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif di jenjang pertama pada wilayah kerjanya masing-masing dalam memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Namun puskesmas 

menghadapi beberapa kendala yang menjadi permasalahan puskesmas dalam menjalankan 

fungsinya, permasalahan itu sebagai berikut : (1) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang bertugas 

di puskesmas menyebabkan tenaga kesehatan mempunyai pekerjaan rangkap. (2) Alokasi anggaran 
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untuk kesehatan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 84,50% dari tahun sebelumnya. Secara 

umum efisiensi sering diartikan penggunaan biaya serendah mungkin untuk mendapatkan output 

semaksimal mungkin. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu; (1) 

Mengidentifikasi tingkat efisiensi relatif antar puskesmas di Kota Pontianak, (2) Menganalisis 

tingkat efisiensi puskesmas di Kota Pontianak 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Menurut (Kornai, 2000), dalam setiap sistem perekonomian, sistem kapitalis maupun 

sosialis, pemerintah selalu memiliki peranan yang penting. Pemerintah mempunyai peran yang 

sangat besar dalam suatu sistem ekonomi sosialis dan kurang perannya pada sistem ekonomi 

kapitalis murni seperti dalam sistem ekonomi kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam 

Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: (1) Pemerintah 

berfungsi untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahan. (2) Pemerintah berfungsi untuk 

melaksanakan peradilan, (3) Pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang-barang yang tidak 

dapat dipenuhi oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya (YAY, 

2010). Menurut Adam Smith, dalam sistem ekonomi kapitalis setiap individu yang paling tahu mana 

yang terbaik untuk dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya 

sendiri. Karena itu, perekonomian dapat berkembang secara optimal dengan peran pemerintah yang 

terbatas.. Yaitu hanya meliputi peranan melaksanakan keadilan, melaksanakan pertahan /keamanan 

dan melaksanakan pekerjaan umum. 

Dalam prinsip kebebasan ekonomi pada prakteknya menghadapi perbenturan kepentingan 

masing-masing individu, misalnya kepentingan antara pengusaha dan karyawan yang sering 

berlawanan atau bahkan bertentangan.  Hal ini membuat pemerintah mempunyai peranan untuk 

mengatur, memperbaiki dan mengarahkan aktivitas sektor swasta.  Dalam perekonomian modern, 

peranan pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar yaitu: (1) Peranan alokasi, yaitu 

alokasi sumber-sumber ekonomi. Barang swasta adalah barang yang diperoleh dengan pengorbanan 

tertentu melalui mekanisme pasar. Kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi oleh 

sistem pasar karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang 

dan jasa tertentu karena manfaat dari barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi tetapi juga 

dinikmati oleh orang lain. Jadi peran pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang tidak 

dapat disediakan oleh pihak swasta secara efisien. (2) Peran distribusi, yaitu pemerintah sebagai alat 

distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh 

sistem pasar dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Perubahan ekonomi ini dikatakan efisien 

apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan suatu golongan dalam masyarakat 

yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Padahal 

dalam kenyataannya tidak ada satupun tindakan yang tidak mempengaruhi pihak lain secara positif 

maupun negatif. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter berusaha merubah keadaan pada 

kondisi distribusi yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi 

pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar 

bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin. Pemerintah juga dapat mempengaruhi 

distribusi pendapatan secara langsung dengan pengeluaran pemerintah misalnya subsidi bagi 

golongan miskin. (3) Peran stabilisasi, yaitu pemerintah sebagai alat stabilisasi perekonomian. 

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap 

goncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi. Masalah yang terjadi di satu 
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sektor akan mempengaruhi sektor lainya, tanpa adanya campur tangan pemerintah maka akan 

menimbulkan pengangguran dan mengganggu stabilitas ekonomi. Tidak hanya pengangguran, 

masalah inflasi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi sehingga pemerintah harus campur 

tangan melalui kebijakan moneter (Id, 2011). 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang 

diambil. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu teori makro dan teori mikro. Secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran 

pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang 

publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran 

dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan 

melalui anggaran belanja (Florenzano, 2010).  

Perkembangan pengeluaran pemerintah menurut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dibawah ini: (1) Perubahan permintaan akan barang publik (Lindauer, 1988), (2) Perubahan dari 

aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor 

produksi yang digunakan dalam proses produksi (Fölster & Henrekson, 2001), (3) Perubahan 

kualitas barang publik (Paternostro, Rajaram, & Tiongson, 2007), (4) Perubahan harga faktor 

produksi (Kira, 2013) . 

Secara makro pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. 

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = 

C + I + G + (X - M). Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y dalam 

arti luas melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. 

Sedangkan variabel di ruas sebelah kanan melambangkan permintaan agregat. Variabel G 

melambangkan pengeluaran pemerintah yang mencerminkan seberapa besar kontribusi pengeluaran 

pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. 

Dalam tatanan makro terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pengeluaran 

pemerintah. Teori-teori dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu: (1) Model pembangunan 

tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model pembangunan tentang perkembangan 

pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan 

antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut (Erasmus Louis & Ricci, 2003). Pada tahap 

awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab 

pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, 

prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas namun peranan investasi 

swasta semakin besar. Peranan investasi swasta yang semakin besar dalam meningkatkan 

pembangunan akan menyebabkan kegagalan pasar sehingga menyebabkan pemerintah harus 

menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar dengan kualitas yang lebih baik. 

Pada tahap kedua ini juga menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Pada 

tahap lanjut, rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari 

penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program 

kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. (2) Hukum 
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Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Perkembangan aktivitas pemerintah, 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin 

besar dalam persentase terhadap GNP (Maku Olukayode, 2009). Dalam hal ini Wagner menjelaskan 

bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus 

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kesehatan, 

kebudayaan, dan sebagainya. Lebih lanjut Hukum Wagner menjelaskan dimana kenaikan 

pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial. Hukum Wagner didasarkan dengan suatu 

teori yang disebut organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap 

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainya. Wagner 

menyebutkan penyebab dari aktivitas pemerintah selalu meningkat yaitu diantaranya adanya 

kenaikan pendapatan masyarakat, tuntutan peningkatan perlindungan pertahanan, fenomena 

urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan demokrasi. Namun seiring 

dengan meningkatnya peranan pemerintah justru mengakibatkan ketidakefisienan birokrasi 

sehingga pengeluaran pemerintah semakin besar. (3) Teori Peacock dan Wiseman. Peacock dan 

Wiseman ini merupakan dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran 

pemerintah yang terbaik. Teori didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha 

memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan 

Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara (Fölster & Henrekson, 2001). Peacock dan 

Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat 

toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak 

yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi pajak 

ini merupakan kendala pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak. Peacock dan Wiseman juga 

mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat 

walaupun tarif pajak tidak berubah-ubah; meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.  

Penerapan ilmu ekonomi saat ini dapat digunakan dalam berbagai sektor, salah satunya 

adalah sektor kesehatan. Menurut (Berman, Pallas, Smith, Curry, & Bradley, 2011) menjelaskan 

pemerintah perlu intervensi untuk memperbaiki kesehatan sebagai proses pembangunan kesehatan. 

Salah satu satu faktor yang mendasari mengapa pemerintah intervensi bidang kesehatan adalah 

perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kesehatan yang lebih baik 

akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikan output produksi. 

Kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara seperti perbaikan 

kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan 

kesehatan juga dapat membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Jamison, Lau, & Murray, n.d.). Menurut (Narayan & Handra, 2007) 

mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada 

sektor kesehatan. Sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal 

sebagai berikut: (1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan (Khan, 2013); (2) 

Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan (Arespacochaga, 2013) ; (3) 

Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan (Cichon et al., 1999); (4) 

Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya (Dinesh, Poornima, & Kiruthika, 

2012); (5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan 

masyarakat (Gosin, Record, Hardcastle, & Jacobson, 2011).  



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

96 

 

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disuatu negara akan sangat mempengaruhi derajat 

kesehatan penduduknya dan berhubungan kuat dengan kemampuan pemerintah menyediakan dan 

mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan-kegiatan lainya di sektor 

kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Tingkat 

kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bekerja. Oleh karena itu 

kesehatan mempunyai pengaruh yang besar dalam stabilitas ekonomi dan sosial. 

Produksi atau memproduksi adalah kegiatan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. 

Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih baik dari 

barang semula. Sumber daya atau input dalam proses produksi dikelompokkan menjadi sumber daya 

manusia, termasuk tenaga kerja dan kemampuan manajerial (entrepreneurship), modal (capital), 

tanah atau sumber daya alam. Dalam teori produksi input dibagi menjadi input tetap dan input 

variabel. Input tetap adalah input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka waktu tertentu 

atau dapat diubah, tetapi memerlukan biaya yang besar untuk mengubahnya. Sedangkan input 

variabel adalah input yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. 

Berdasarkan pengklasifikasian jenis input tersebut, maka ilmu ekonomi dalam mengkaji 

proses produksi membedakan jangka waktu analisis kepada dua jangka waktu yaitu produksi jangka 

pendek dan produksi jangka panjang. Konsep jangka pendek dan jangka panjang dalam teori 

produksi bukan berdasarkan waktu atau seberapa lama proses produksi dilaksanakan melainkan jenis 

input yang digunakan pada konsep produksi yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Konsep 

produksi jangka pendek mengacu pada kondisi dimana dalam proses produksi input variabel dapat 

disesuaikan namun input tetap bersifat tetap jumlahnya. Sedangkan jangka panjang seluruh input 

variabel dan input tetap yang digunakan dapat diubah. 

Konsep produksi dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap sehingga pelaku 

usaha menentukan berapa banyak input variabel yang harus digunakan untuk menghasilkan output. 

Kemudian seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap total produksi. Sebagai 

contoh, dalam suatu perusahan input variabel yang digunakan adalah tenaga kerja (L) dan input tetap 

yang digunakan adalah modal (K). Berdasarkan ilustrasi tersebut maka pengaruh penambahan input 

tenaga kerja terhadap total produksi (TP) dapat dilihat dari produksi rata-rata (average product atau 

AP) dan produksi marjinal (marginal product atau MP). Produksi rata-rata (AP) adalah rasio antara 

total produksi dengan total input (variabel). Sedangkan produksi marginal (MP) adalah tambahan 

produksi sebagai akibat penambahan input sebanyak satu satuan. Sehingga diperoleh formula 

sebagai berikut : 

Average Product (AP) = TP/L 

Marginal Product (MP) = ΔTP/ΔL 

 Hukum pertambahan hasil yang menurun (Law of Diminishing Return) menjelaskan 

mengenai sifat pokok antara tingkat produksi dengan tenaga kerja yang digunakan sebagai input 

variabel. Hukum ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya 

(tenaga kerja) ditambah terus-menerus sebanyak satu unit, pada awalnya pertambahan produksi 

(MP) akan semakin banyak, namun sesudah mencapai titik tertentu tambahan produksi akan semakin 

berkurang dan pada akhirnya mencapai nilai negatif.  

Produksi jangka panjang adalah proses produksi dimana semua input atau faktor produksi 

yang digunakan bersifat variabel atau dengan kata lain tidak ada input tetap dalam proses produksi 

jangka panjang. Kombinasi penggunaan berbagai input variabel tersebut dapat digambarkan dengan 
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sebuah kurva yang disebut dengan kurva isokuan (isoquant curve). Kurva isokuan adalah sebuah 

kurva yang menunjukan semua kemungkinan kombinasi dari input atau faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan output yang sama.  

Efisiensi sering dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi merupakan rasio 

antara input dan output, dan perbandingan antara masukan dan pengeluaran. Suatu kegiatan dapat 

dikatakan telah dilaksanakan secara efisien apabila hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan 

pengorbanan yang seminimal mungkin. Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan 

dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output. Pengertian 

produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara 

membagi output terhadap input, sedangkan efisiensi adalah input dibagi dengan output.  

Menurut (Recherche, n.d.), Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses 

kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat 

dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). 

Menurut (Muharrami, 2008), Efisiensi didefinisikan sebagai kesuksesan dalam mengakomodasi 

output semaksimal mungkin dari sejumlah input yang ada.  

Menurut (Morita & Avkiran, 2009) efisiensi adalah perbandingan antara nilai-nilai optimal 

dari output dan input. Bentuk perbandingan ini dapat berupa membandingkan output yang 

merupakan output potensial maksimum yang diperoleh dari input atau membandingkan input yang 

merupakan input minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan output, atau kombinasi dari kedua 

bentuk perbandingan tersebut. Lebih lanjut (Worthington, 2004) menjelaskan dibidang kesehatan, 

efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output pelayanan kesehatan dan input sumberdaya. 

Output didefinisikan sebagai hasil pelayanan kesehatan atau hasil dan input dapat didefinisikan 

sebagai input fisik atau input keuangan. 

Dalam teori ekonomi, terdapat dua pengertian efisiensi yaitu efisiensi teknis dan efisiensi 

ekonomis. Pertama, efisiensi teknis (technical efficiency) yaitu pilihan proses produksi yang 

kemudian menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi sumberdaya. Kondisi efisiensi 

teknis ini digambarkan oleh titik di sepanjang kurva isoquant. Kedua, efisiensi ekonomis (cost 

efficiency) yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam kegiatan produksi haruslah 

yang meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis, kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis 

anggaran (isocost) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Ouattara, 2012).  

Menurut (Martić, Novaković, & Baggia, 2009), DEA merupakan metodologi non-

parametrik pada linear programming yang menghitung rasio bobot dari output terhadap input dari 

masing-masing unit produksi (Decision Making Unit, DMU) yang hasilnya dinamakan relative 

efficiency score.  Sementara menurut (Martić et al., 2009) Data Envelopment Analysis (DEA) adalah 

sebuah metode optimasi program matematika yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi teknis 

suatu Decision Making Units (DMUs) dan membandingkan secara relatif terhadap DMU lain. Lebih 

lanjut Charles at al (1984), menjelaskan bahwa DEA menggunakan teknis program matematis yang 

dapat menangani variabel dan batasan yang banyak, dan tidak membatasi input dan output yang akan 

dipilih karena teknis yang dipakai dapat mengatasinya.  

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode nonparametric yang ditemukan 

pertama kali oleh Farrell pada tahun 1957 dan dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes 

tahun 1978-1979. Metode ini menggunakan metode linier programming yang merupakan teknik 
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matematika yang digunakan dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan 

sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. Dalam DEA terdapat dua model dasar yang dapat 

digunakan yaitu model Charnes, Choper, dan Rhodes (CCR) dan model Banker, Charnes, dan 

Cooper (BCC). Model CCR digunakan dengan asumsi bahwa perubahan nilai output yang dihasilkan 

oleh Unit Kegiatan Ekonomi (DMU) akan selalu sama dengan proporsi perubahan nilai input 

tertentu. Hal ini sejalan dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS) yaitu fungsi produksi bersifat 

tetap. Model BCC mengasumsikan perubahan nilai output yang dihasilkan oleh DMU berbeda untuk 

setiap proposisi perubahan nilai input tertentu. Hal ini sejalan dengan Variabel Return to Scale 

(VRS) yaitu setiap input belum tentu menghasilkan output dalam proporsi yang sama.  

Terdapat beberapa jenis model DEA yang bisa digunakan tergantung dengan permasalahan 

yang dihadapi. Jenis model DEA yang diidentifikasi terdapat 4 model DEA yang bisa digunakan 

dalam penelitian, yaitu CRS input, CRS output, VRS input, dan VRS output. CRS dan VRS 

menunjukan asumsi yang digunakan, sedangkan input dan output menunjukan orientasi dari 

penelitian. Menurut (Morita & Avkiran, 2009) mengatakan dalam menganalisis efisiensi dengan 

pendekatan DEA diklasifikasikan menjadi dua model orientasi, antara lain: Pertama berorientasi 

input yaitu digunakan jika, penekanan pada pengurang input untuk meningkatkan efisiensi tanpa 

mengubah jumlah output yang dihasilkan. Orientasi input mengasumsikan bahwa manajemen 

mempunyai kontrol yang lebih terhadap input daripada output, dengan kata lain manajemen mampu 

menambah atau mengurangi input dengan mudah. Kedua, berorientasi output, yaitu digunakan jika, 

penekanan pada peningkatan output dengan input yang tersedia untuk meningkatkan nilai efisien 

tanpa mengubah jumlah input. 

Pemilihan metode DEA mempunyai keunggulan dan kelemahan dibandingkan metode yang 

lain. Menurut (Farantos, 2016), DEA mempunyai keunggulan sebagai berikut: (1) Bisa mengolah 

banyak input dan output. (2) Tidak butuh asumsi adanya hubungan fungsional antara variabel input 

dengan output. (3) DMU dibandingkan secara langsung dengan sesamanya (homogen). (4) Input 

dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Sedangkan kelemahan DEA dibanding 

metode yang lain adalah: (1) Bersifat sample selection. (2) Kesalahan pengukuran bisa berakibat 

fatal. (3) Hanya mengukur efisiensi relatif dari DMU, dan bukan efisiensi absolut. (4) Uji hipotesis 

secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan karena merupakan pengukuran non parametrik. Selain 

itu pengukuran efisiensi atas sejumlah DMU bukan dilakukan secara terpisah atau individual, 

melainkan secara bersamaan. Hal inilah yang mengakibatkan perhitungan efisiensi secara manual 

sulit dilakukan, terlebih jika berskala besar.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah frontier non-parametrik 

deterministik dengan DEA, penelitian ini bertujuan menganalisis data tahunan pada data penelitian 

ini, dimana penggunaan multi input dan multi output yang sukar diakomodir oleh pendekatan 

lainnya. Metode pengukuran kinerja melalui efisiensi dengan menggunakan analisis DEA. Dalam 

DEA, efisiensi relatif Unit Kegiatan Ekonomi (DMU) merupakan rasio dari total output tertimbang 

dibagi total input tertimbangnya. Inti dari DEA adalah menentukan bobot setiap input dan output 

DMU. Bobot tersebut memiliki sifat: 1.tidak bernilai negatif 2.bersifat universal. Artinya, setiap 

DMU dalam sampel harus dapat menggunakan bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya dan 

rasionya tidak boleh lebih dari 1 (total output tertimbang/total input tertimbang <1), (Appa & 

Williams, 2002). 
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Pengukuran tersebut tetap memiliki keterbatasan berupa sulitnya menentukan bobot yang 

seimbang untuk input dan output. Keterbatasan tersebut kemudian dijembatani dengan konsep DEA. 

Efisiensi tidak semata-mata diukur dari rasio output dan input, tetapi juga memasukan faktor 

pembobotan dari setiap output dan input yang digunakan. DEA berasumsi bahwa setiap DMU akan 

memilih bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya. Karena setiap DMU menggunakan 

kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap 

DMU akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum 

DMU akan mendapatkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan output 

yang dapat diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari 

input dan outputnya, melainkan sebagai variabel keputusan penentu untuk memaksimumkan 

efisiensi dari suatu DMU.  

Pemecahan masalah pemrograman matematis akan menghasilkan nilai Zk yang maksimum 

sekaligus nilai bobot (u dan v) yang mengarah ke efisiensi. Jadi jika nilai Zk = 1, maka unik ke k 

tersebut dikatakan efisiensi relatif terhadap unit lainnya. Sebaliknya jika nilai Zk lebih kecil dari 1, 

maka unit yang lain dikatakan lebih efisien relatif terhadap unik k meskipun pembobotan dipilih 

untuk maksimisasi unit m. Linearisasi persamaan akan menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

Urk ≥ 0 ; r = 1, 2, ...,  s …………………………………………….. (1) 

Vik ≥ 0 ; i = 1, 2, ...., m ………………………………………………. (2) 

yrk : jumlah output r yang diproduksi oleh DMU k 

xik : jumlah input r yang digunakan oleh obyek k 

s : jumlah output yang dihasilkan 

m : jumlah input yang digunakan  

urk : bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap DMU k 

vik : bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap DMU k 

Zk : nilai optimal sebagai indikator efisiensi relatif dari DMU k 

Efisiensi yang diukur oleh DEA memiliki karakter yang berbeda dengan konsep efisiensi 

pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis. Artinya, 

analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran 

yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan 

lainya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi 

berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat 

relatif, atau hanya berlaku dalam sekumpulan DMU yang diperhitungkan tersebut (Čaklovic & 

Hunjak, 2012). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Identifikasi tingkat efisiensi relatif antar puskesmas di kota pontianak 

Pengukuran efisiensi model Data Envelopment Analysis menggunakan orientasi input dan 

output dengan menggunakan skala VRS (variabel return to scale). Sesuai uraian teori pada bab 

sebelumnya bahwa pemilihan skala VRS (variabel return to scale) merupakan model DEA-BCC 

yang dikembangkan oleh Bnaker, Charnes dan Cooper pada tahun 1984. Model ini beranggapan 

bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala optimal dengan asumsi bahwa rasio antara 

penambahan input dan output tidak sama. 
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Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran efisiensi 23 Puskesmas menggunakan DEA dengan 

orientasi output pada tahun 2017 di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: sebanyak 18 Puskesmas 

yang menjadi objek penelitian mencapai skor efisien. Puskesmas yang belum mencapai skor efisien 

sebanyak 5 puskesmas yaitu Puskesmas Alianyang dengan skor 0.99397%,  Puskesmas Perum I 

sebesar  0,92922%, Puskesmas Pal V dengan skor 0,96217%, Puskesmas Kampung Bangka dengan 

skor 0.83865% dan Puskesmas Kampung Dalam dengan skor 0.91942%. Puskesmas yang memiliki 

skor efisien paling rendah adalah Puskesmas Kampung Bangka dengan skor 0.83865%.  

Pada orientasi output, skor efisiensi Puskesmas Alianyang pada tahun 2017 adalah 

0.99397%. Faktor-faktor yang menyebabkan Puskesmas Alianyang belum mencapai kondisi efisien 

dapat dilihat dari penggunaan variabel input dan pencapaian variabel output yang belum mencapai 

kondisi maksimum atau 100% yaitu sumber ketidakefisienan masing-masing Puskesmas yang belum 

mencapai skor efisien.  

4.2. Menganalisis tingkat efisiensi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Pencapaian masing-masing variabel input yang belum mencapai skor efisien meliputi: Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 91,67%, Biaya Operasional dan Pengelolaan (BOP)  

Puskesmas sebesar 86,71%, dan tenaga kesehatan lainya sebesar 85,80%. Masing-masing variabel 

input berdasarkan perhitungan DEA yang masih belum mencapai skor efisien karena ada kelebihan 

penggunaan input. Sedangkan variabel output belum mencapai skor 100% meliputi seluruh variabel 

output yaitu: jumlah kunjungan rawat jalan sebesar 99,39%,  jumlah kunjungan rawat inap sebesar 

35,63%, cakupan bayi ditimbang sebesar 99,39%, cakupan KB aktif sebesar 98,00%, cakupan 

imunisasi sebesar 99,39% dan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan sebesar 94,18%. 

Variabel yang belum mampu mencapai skor efisien berdasarkan perhitungan DEA menunjukan 

adanya pencapaian output yang belum maksimal.  

Puskesmas Perum I pada tahun 2017 pada orientasi output belum mencapai kondisi efisien 

dengan skor 0,90121%. Faktor-faktor yang menyebabkan puskesmas Perum I belum mencapai 

kondisi efisien dapat dilihat dari penggunaan input dan pencapaian dari masing-masing output. 

Penggunaan variabel input belum mencapai kondisi efisien meliputi: Variabel dana BOK dengan 

skor 93,20%, jumlah tenaga kesehatan medis dengan skor 4,91%, dan jumlah tenaga kesehatan 

lainya dengan skor 75,31%. Artinya ada kelebihan penggunaan input pada  ketiga variabel tersebut 

sehingga belum mencapai kondisi efisien. Sedangkan pada variabel output berdasarkan perhitungan 

DEA pada orientasi output semua variabel output tidak mencapai skor efisien. Variabel jumlah 

kunjungan rawat jalan dengan skor 92,93%, jumlah kunjungan rawat inap dengan skor 0%, cakupan 

bayi ditimbang dengan skor 92,93%, cakupan KB aktif dengan skor 92,01%, cakupan imunisasi 

dengan skor 87,12%, dan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dengan skor 92,93%. 

Semua variabel output pada orientasi output tidak mencapai skor efisien menunjukan pencapaian 

variabel output yang belum maksimal. 

Puskesmas Pal V pada tahun 2017 dengan orientasi output belum mencapai kondisi efisien 

dengan skor 0.96217%. Faktor-faktor yang menyebabkan puskesmas Pal V tidak mencapai efisien 

dapat dilihat dari penggunaan input dan pencapaian dari masing-masing variabel output. 

Penggunaan variabel input yang mencapai kondisi efisien meliputi: Dana BOK dan BOP Puskesmas. 

Variabel input lainya  seperti Jumlah tenaga kesehatan medis dan jumlah tenaga kesehatan lainya 

masih belum mencapai skor efisien dengan masing-masing skor 75,25% dan 89,57%. Artinya ada 

kelebihan penggunaan input pada jumlah tenaga kesehatan medis dan jumlah tenaga kesehatan 

lainya. Sedangkan pada variabel output, seluruh variabel output belum mencapai kondisi efisien 
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meliputi: jumlah kunjungan rawat jalan dengan skor 96,21%, jumlah kunjungan rawat inap dengan 

skor 0%, cakupan bayi ditimbang dengan skor 96,21%, cakupan KB aktif dengan skor 80,98%, 

cakupan imunisasi dengan skor 88,74% dan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan 

dengan skor 96,21%. Seluruh variabel output tidak mencapai kondisi efisien menunjukan 

pencapaian variabel output yang belum maksimal.  

  Puskesmas Kampung Bangka pada tahun 2017 dengan orientasi output belum mencapai 

kondisi efisien dengan skor 0.83865%. Faktor-faktor yang menyebabkan Puskesmas Kampung 

Bangka belum mencapai kondisi efisien dapat dilihat dari penggunaan masing-masing variabel input 

dan pencapaian dari masing-masing variabel output. Variabel input yang belum mencapai kondisi 

efisien meliputi: BOP Puskesmas dengan skor 92,13%, jumlah tenaga kesehatan medis dengan skor 

82,93%. Hal ini menunjukan variabel input yang belum mencapai kondisi efisien ada kelebihan 

dalam penggunaan input. Variabel input yang mencapai skor efisien meliputi Dana BOK dan jumlah 

tenaga kesehatan lainya. Sedangkan pada variabel output seluruhnya belum mencapai skor efisien. 

Jumlah kunjungan rawat jalan dengan skor 83,86%, jumlah kunjungan rawat inap dengan skor 0%, 

cakupan bayi ditimbang dengan skor 83,86%, cakupan KB aktif dengan skor 81,91%, cakupan 

imunisasi dengan skor 83,86% dan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dengan skor 

83,86%. Hal ini menunjukan pencapaian seluruh variabel output belum maksimal.  

Puskesmas Kampung Dalam pada tahun 2017 dengan orientasi output masih belum 

mencapai kondisi efisien dengan skor 0,95391%. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Puskesmas 

Kampung Bangka belum mencapai kondisi efisien dapat dilihat dari penggunaan masing-masing 

input dan pencapaian dari masing-masing output. Variabel input pada puskesmas Kampung Bangka 

yang belum mencapai kondisi efisien meliputi jumlah tenaga kesehatan lainya saja dengan skor 

70,05%. Hal ini menunjukan ada kelebihan dalam penggunaan input sehingga belum mencapai skor 

efisien. Variabel input lainya yang mencapai skor efisien meliputi: Dana BOK, BOP Puskesmas dan 

jumlah tenaga kesehatan medis. Sedangkan pada variabel output yang belum mencapai skor efisien 

meliputi seluruh variabel output. Jumlah kunjungan rawat jalan dengan skor 84,67%, jumlah 

kunjungan rawat inap dengan skor 91,94%, cakupan bayi ditimbang dengan skor 91,94%, cakupan 

KB aktif dengan skor 79,15%, cakupan imunisasi dengan skor 0,37%, dan cakupan persalinan yang 

ditolong tenaga kesehatan dengan skor 91,94%. Hal ini menunjukan pencapaian variabel output 

yang belum maksimal sehingga belum mencapai skor efisien. 

Puskesmas Alianyang dengan menggunakan orientasi output tiga variabel input tidak 

mencapai skor efisien. Perlu dilakukan penyesuaian  pada variabel input agar tercapai skor efisien. 

Penyesuaian variabel input dapat dilihat pada kolom “to gain” yang menunjukan besarnya 

pengurangan pada variabel input dan kolom target menunjukan besarnya penyesuaian dari setiap 

variabel yang dinyatakan dalam satuan nya masing-masing. Variabel input yang perlu disesuaikan 

meliputi: Dana BOK dari 486.335.995 juta menjadi 445.848.422,3 juta atau harus melakukan 

pengurangan sebesar 8,33% agar mencapai skor efisien. BOP Puskesmas dari 2.184.032.894 milyar 

menjadi 1.893.972.067 milyar atau melakukan pengurangan sebesar 13,28% agar mencapai skor 

efisien. Tenaga kesehatan lainya dari 15 orang menjadi 12 orang atau harus melakukan pengurangan 

sebesar 14,20% agar mencapai skor efisien. Selain variabel input, seluruh variabel output juga perlu 

ditingkatkan pencapaiannya agar mencapai skor efisien. Misalnya jumlah kunjungan rawat jalan dari 

48869 jiwa menjadi 49165 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 0,61% agar mencapai skor efisien. 

Jumlah kunjungan rawat inap dari 251 jiwa menjadi 704 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 

180,61% agar mencapai skor efisien. Cakupan bayi ditimbang dari 71,44% menjadi 71,87% atau 
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harus ditingkatkan sebesar 0,61% agar mencapai skor efisien. Cakupan KB aktif dari 4,86% menjadi 

4,95% atau harus ditingkatkan sebesar 2,04% agar mencapai skor efisien. Cakupan imunisasi dari 

84,24% manjadi 84,75% atau ditingkatkan sebesar 0,61% agar mencapai skor efisien. Cakupan 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dari 664 jiwa menjadi 705 jiwa atau harus ditingkatkan 

sebesar 6,17% agar mencapai skor efisien.  

Puskesmas Perum I dengan menggunakan orientasi output tiga variabel input tidak 

mencapai skor efisien sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada masing-masing variabel input 

agar mencapai skor efisien. Penyesuaian variabel input dapat dilihat pada kolom “to gain” yang 

menunjukan besarnya pengurangan pada variabel input dan kolom “target” menunjukan besarnya 

penyesuaian dari setiap variabel yang dinyatakan dalam satuan nya masing-masing. Misalnya 

variabel Dana BOK nilai aktualnya sebesar 495.091.921 juta menjadi 461.471.750,5 juta atau harus 

melakukan pengurangan sebesar 6,79% agar mencapai skor efisien. Jumlah tenaga kesehatan medis 

dari 2 orang menjadi 1 orang atau harus melakukan pengurangan sebesar 5,08% agar mencapai skor 

efisien. Jumah tenaga kesehatan lainya dari 10 orang menjadi 7 orang atau harus melakukan 

pengurangan sebesar 24,68% agar mencapai skor efisien. Selain variabel input, variabel output juga 

perlu ditingkatkan agar mencapai skor efisien. Misalnya jumlah kunjungan rawat jalan nilai 

aktualnya berjumlah 37209 jiwa menjadi 40038 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 7,61% agar 

mencapai skor efisien. Jumlah kunjungan rawat inap dari 0 jiwa menjadi 1 jiwa atau harus 

ditingkatkan sebesar 100% agar mencapai skor efisien. Cakupan bayi ditimbang nilai aktualnya 

sebesar 73,94% menjadi 93,92% atau harus ditingkatkan sebesar 7,61% agar mencapai skor efisien. 

Cakupan KB aktif nilai aktualnya sebesar 5,05% menjadi 5,48% atau harus ditingkatkan sebesar 

8,68% agar mencapai skor efisien. Cakupan imunisasi nilai aktualnya sebesar 77,63% menjadi 

89,10% atau harus ditingkatkan sebesar 14,78% agar mencapai skor efisien. Cakupan persalinan 

yang ditolong tenaga kesehatan nilai aktualnya berjumlah 732 orang menjadi 787 orang atau harus 

ditingkatkan sebesar 7,61% agar mencapai skor efisien. Secara keseluruhan variabel output 

berdasarkan orientasi output belum mencapai skor efisien. Hal ini menunjukan pencapain dari 

variabel output yang masih belum maksimal. 

Selain variabel input, variabel output juga perlu ditingkatkan agar mencapai skor efisien. 

Misalnya jumlah kunjungan rawat jalan dari 23645 jiwa menjadi 24574 jiwa atau  harus ditingkatkan 

sebesar 3,93%. Artinya untuk mencapai skor efisien jumlah kunjungan rawat jalan harus 

ditingkatkan sebesar 3,93%. Jumlah kunjungan rawat inap dari 0 jiwa menjadi 89 jiwa atau harus 

ditingkatkan sebesar 100% untuk mencapai skor efisien. Cakupan bayi ditimbang dari nilai 

aktualnya sebesar 83,98% menjadi 87,28% atau harus ditingkatkan sebesar 3,93% untuk mencapai 

skor efisien. Cakupan KB aktif dari nilai aktualnya sebesar 1,89% menjadi 2,33% atau harus 

ditingkatkan sebesar 23,48% untuk mencapai sor efisien. Cakupan imunisasi dari nilai aktualnya 

sebesar 83,17% menjadi 93,72% atau harus ditingkatkan sebesar 12,68% untuk mencapai skor 

efisien. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dari nilai aktualnya sebesar 313 menjadi 

325,30 atau harus ditingkatkan sebesar 3,93%. Artinya untuk mencapai skor efisien cakupan 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan harus ditingkatkan sebesar 3,93%. 

Terdapat dua variabel input pada puskesmas Kampung Bangka dengan orientasi output tidak 

mencapai skor efisien sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tercapai kondisi efisien. Sama 

dengan puskesmas diatas penyesuaian variabel input dapat dilihat pada kolom “to gain” yang 

menunjukan besarnya pengurangan pada variabel input dan kolom “target” menunjukan besarnya 

penyesuaian dari setiap variabel yang dinyatakan dalam satuan nya masing-masing. Misalnya untuk 
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variabel input BOP Puskesmas yang berdasarkan perhitungan DEA terlihat ada kelebihan dalam 

pengalokasiannya sehingga harus dilakukan pengurangan dari nilai actualnya 1.259.057.000 milyar 

menjadi 1.160.045.728 milyar atau harus melakukan pengurangan sebesar 7,86% agar mencapai 

skor efisien. Jumlah tenaga kesehatan medis yang berjumlah 3 orang menjadi 2 orang atau harus 

melakukan pengurangan sebesar 17,07% agar mencapai skor efisien. Dua variabel input ini tidak 

mencapai skor efisien menunjukan ada kelebihan dalam penggunaan input sehingga harus dikurangi 

untuk mencapai skor efisien.  

Selain variabel input, seluruh variabel output juga perlu ditingkatkan pencapaianya agar 

mencapai skor efisien. Misalnya jumlah kunjungan rawat jalan sebesar 30232 jiwa menjadi 36048 

jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 19,24% agar mencapai skor efisien. Jumlah kunjungan rawat 

inap aktualnya dari 0 jiwa menjadi 164 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 100% agar mencapai 

skor efisien. Cakupan bayi ditimbang nilai aktualnya dari 71,70% menjadi 85,49% atau harus 

ditingkatkan sebesar 19,24% agar mencapai skor efisien. Cakupan KB aktif nilai aktualnya dari 

3,77% menjadi 4,61% atau harus ditingkatkan sebesar 22,08% agar mencapai skor efisien. Cakupan 

imunisasi nilai aktualnya dari 96,98% menjadi 115,64% atau harus ditingkatkan sebesar 19,24% 

agar mencapai skor efisien.cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan nilai aktualnya 

sebesar 553 jiwa menjadi 659 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 19,24 agar mencapai skor efisien. 

Seluruh variabel output berdasarkan orientasi output ini tidak mencapai skor efisien hal ini 

menunjukan pencapaian variabel output yang belum maksimal di Puskesmas Kampung Bangka. 

Puskesmas Kampung Dalam dengan menggunakan orientasi output  variabel jumlah tenaga 

kesehatan lainnya merupakan satu-satunya variabel input yang belum mencapai skor efisien. Perlu 

dilakukan penyesuaian pada variabel input untuk mencapai skor efisien. Penyesuaian variabel input 

dapat dilihat pada besarnya pengurangan pada variabel input dan kolom target menunjukan besarnya 

penyesuaian dari setiap variabel yang dinyatakan dalam satuan nya masing-masing. Jumlah tenaga 

kesehatan lainya berjumlah 16 orang menjadi  11 orang atau harus dikurangi sebesar 29,95% agar 

mencapai skor efisien. Variabel input jumlah tenaga kesehatan lainya ini tidak mencapai skor efisien 

menunjukan ada kelebihan dalam penggunaan input sehingga harus dikurangi untuk mencapai skor 

efisien.  

Selain variabel input, variabel output juga perlu ditingkatkan pencapaiannya agar  mencapai 

skor efisien. Misalnya  jumlah kunjungan rawat jalan  sebesar 31.216 jiwa menjadi 36.866 jiwa atau 

harus ditingkatkan sebesar 18,10% agar mencapai skor efisien. Jumlah kunjungan rawat inap sebesar 

366 jiwa menjadi 398 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 8,76% agar mencapai skor efisien. 

Cakupan bayi ditimbang nilai aktualnya sebesar 75,01% menjadi 81,58%  atau harus ditingkatkan 

sebesar 8,76% agar mencapai skor efisien. Cakupan KB aktif nilai aktualnya sebesar 3,58% menjadi 

4,53% atau harus ditingkatkan sebesar  26,34% agar mencapai skor efisien. Cakupan imunisasi nilai 

aktualnya sebesar 105,95% menjadi 28.163,03 atau harus ditingkatkan 26.481,44 agar mencapai 

skor efisien. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan nilai aktualnya sebesar 634 jiwa 

menjadi 689 jiwa atau harus ditingkatkan sebesar 8,76% agar mencapai skor efisien.  Seluruh 

variabel output pada Puskesmas Kampung Dalam ini tidak mencapai skor efisien menunjukan 

pencapaian yang belum maksimal dari masing-masing variabel output sehingga harus ditingkatkan 

pencapaianya agar mencapai skor efisien. 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara relatif ukuran 

efisiensi ditentukan oleh kemampuan dari unit kerja dalam meminimumkan input dan 

memaksimalkan output. Sehingga untuk memperbaiki tingkat efisiensi pada Puskesmas dapat 
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dilakukan baik dari sisi input maupun dari sisi output. Namun penelitian ini difokuskan untuk 

berorientasi output, hal ini dilakukan karena orientasi input kurang cocok diterapkan Puskesmas 

untuk kelanjutan pelayanan kesehatan Puskesmas di masa datang  dimana ketersediaan tenaga 

kesehatan medis maupun non medis telah disesuaikan dengan cakupan penduduk yang akan 

ditangani dalam suatu Puskesmas. Sehingga nantinya akan dilakukan maksimalisasi jumlah pasien 

yang akan ditangani. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya sejalan dengan pendapat (Morita & 

Avkiran, 2009) dikatakan efisien apabila perusahaan dengan input tertentu dapat menghasilkan 

output yang maksimal. Lebih lanjut bahwa di Ghana anggaran yang relatif besar pada Puskesmas 

tidak selalu membantu Puskesmas tersebut mencapai kondisi efisien, strategi dan promosi kesehatan 

yang harus ditingkatkan untuk mencapai skor efisien. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang 

mengkaji efisiensi Puskesmas dalam pencapaian output yang mana diperlukan suatu pengaturan 

yang lebih berkombinasi yang berorientasi hasil. Optimalisasi output perlu ditingkatkan melalui 

pelayanan puskesmas yang tidak hanya fokus pada pelayanan kuratif saja tetapi juga harus 

meningkatkan upaya promotif dan preventif. 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data dengan software maxDEA model 

BCC asumsi VRS yang berorientasi output bahwa dari 23 puskesmas yang ada di Kota Pontianak 

terdapat 18 puskesmas  yang efisien dan 5 puskesmas yang belum efisien.  Puskesmas yang efisien 

meliputi: Puskesmas Jendral Urip, Puskesmas Pal III, Puskesmas Karya Mulya, Puskesmas Perum 

II, Puskesmas KomYos, Puskesmas Gg. Sehat, Puskesmas Purnama, Puskesmas Paris II, Puskesmas 

Saigon, Puskesmas Tambelan Sampit, Puskesmas Banjar Serasan, Puskesmas Tanjung Hulu, 

Puskesmas Parit Mayor, Puskesmas Siantan Hilir, Puskesmas Siantan Tengah, Puskesmas Siantan 

Hulu, Puskesmas Telaga Biru, Puskesmas Khatulistiwa. Sedangkan Puskesmas yang belum 

mencapai skor efisien meliputi: Puskesmas Alianyang dengan skor 0,99397%, Puskesmas Perum I 

dengan skor 0,92932%, Puskesmas Pal V dengan skor 0,96217%, Puskesmas Kampung Bangka 

dengan skor 0,83865% dan Puskesmas Kampung Dalam dengan skor 0,91942%. 

Penyebab ketidakefisienan pada Puskesmas yang skor efisiennya dibawah 1 adalah tidak 

maksimalnya penggunaan variabel input seluruh variabel input, yang meliputi: Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan, Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas, jumlah tenaga kesehatan 

medis dan jumlah tenaga kesehatan lainya yang menjadi sumber ketidakefisienan puskesmas 

tersebut. Variabel jumlah tenaga kesehatan lainya merupakan variabel yang menjadi sumber 

ketidakefisienan pada Puskesmas yang tidak mencapai skor efisien kecuali pada Puskesmas 

Kampung Bangka selain dari variabel input lainya. Selain itu pencapaian yang  kurang  maksimal 

dari juga terlihat pada variabel output yang meliputi, yaitu: jumlah kunjungan rawat jalan, jumlah 

kunjungan rawat inap, cakupan bayi ditimbang, cakupan KB aktif, cakupan imunisasi dan cakupan 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. 
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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Perbandingan Pola Konsumsi di Desa Mandiri dengan Desa 

Berkembang di Kabupaten Kayong Utara, serta  menguji dan menganalisis  pengaruh Pendapatan,  

Pendidikan dan Jumlah Tanggungan terhadap  Pola Konsumsi  di Desa Mandiri  dan Desa 

Berkembang. Penelitian ini  menggunakan data primer 30 Rumah tangga  di Desa Mandiri (Desa 

Sutera) dan 30  Rumah tangga di Desa Berkembang (Desa Alur Bandang) dengan  tehnik Sampling. 

Alat analisis yang digunakan adalah uji Beda Rata-Rata untuk menguji  dan menganalisis  

Perbandingan Pola Konsumsi  Desa Mandiri   dengan Desa Berkembang . Digunakan juga  alat 

analisis   persamaan Regresi Berganda  metode  Ordinary Least  Square   (OLS) dan Uji  F (F – Stat) 

dan Uji t ( t – Stat) untuk menguji pengaruh  variabel  dependen secara Simultan  dan secara Persial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Mandiri Variabel Pendapatan  dan Jumlah 

Taanggungan  berpengaruh  positif  dan Signifikan  sedangkan Pendidikan berpengaruh tidak 

Signifikan terhadap  Pola Konsumsi pada  α 0,05 pada Desa Berkembang Variabel Pendapatan 

berpengaruh positif dan Signifikan, sedangkan Variabel Pendidikan dan Jumlah Tanggungan 

berpengaruh tidak Signifikan pada  α 0,05 terhadap Pola Konsumsi. Diperoleh hasil Uji  Beda Rata-

Rata bahwa terdapat  perbedaan Pola Konsumsi secara  keseluruhan  antara  Desa Mandiri  dengan 

Desa Berkembang. Sedangkan ditinjau dari  Pola Konsumsi  Pangan dan Non Pangan baik di Desa 

Mandiri  maupun di Desa Berkembang prosentase  Konsumsi  Pangan lebih besar dari Konsumsi 

Non Pangan. 

 

Kata Kunci : Pola Konsumsi, Pendapatan, Pendidikan, Jumlah  Tanggungan Desa Mandiri, Desa 

Berkembang. 

 
 
1.  PENDAHULUAN 

Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui 

keberhasilan pembangunan di negara tersebut dan konsumsi adalah salah satu penunjangnya. Makin 

besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi tahap kesejahteraan keluarga 

tersebut. Konsumsi rumah tangga berbeda-beda antara satu dengan lainya dikarenakan pendapatan 

dan kebutuhan yang berbeda-beda pula (Akmal, 2003:4). Pola konsumsi sering digunakan sebagai 

salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat 

dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut 

digunakan untuk mengkonsumsi non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran 

untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, 

kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan. 

Peningkatan pendapatan suatu komunitas selalu diikuti bertambahnya tingkat konsumsi 

semakin tinggi pendapatan masyarakat secara keseluruhan maka makin tinggi pula tingkat konsumsi 

(Suyastiri, 2005:58). Teori Keynes yang menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi 

oleh pendapatan disposible saat ini. Dimana pendapatan disposible adalah pendapatan yang tersisa 

setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan disposible tinggi maka konsumsi juga naik. Namun 

demikian tingkat pendapatan rumah tangga bukanlah satu satunya faktor yang mempengaruhi 

konsumsi. Tingkat konsumsi suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, 

komposisi umur, serta jenis kelamin, letak geografis, asal usul, agama, dan harga – harga barang          

(Boediono, 1983:26). 

Rumah tangga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang paling dasar dalam kehidupan 

ekonomi suatu Negara. Dimana rumah tangga merupakan tempat pertama yang melakukan 

konsumsi baik itu berupa barang ataupun jasa. Dalam hal perilaku konsumsi tentunya ada perbedaan 

antara rumah tangga yang ada di desa dengan rumah tangga yang ada di kota. Menurut Undang-

undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan 

hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Di Kalimantan Brat klasifikasi 

status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, pada tahun 2018 terdapat 566 Desa sangat 

tertinggal ; 865 Desa tertinggal ;  349 Desa Berkembang;  54 Desa Maju dan  hanya 1 Desa Mandiri, 

yaitu Desa Sutera yang berada di Kabupaten Kayong Utara. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 persentase 

pengeluaran penduduk KayongUtara untuk konsumsi makanan mencapai 59,12 persen, sedangkan 

40,88 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi non makanan. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi makanan masih lebih tinggi dibanding pengeluaran 

konsumsi non makanan. Dilihat dari komponen jenis pengeluaran konsumsi makanan, menunjukkan 

bahwa yang tertinggi adalah Konsumsi makanan dan minuman jadi sekitar 141.945 atau 24,13 

persen. Sementara urutan kedua dan ketiga konsumsi makanan terbesar yakni kelompok ikan dan 

kelompok rokok dan tembakau dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,73 dan 13,66 persen. 

Pengeluaran penduduk kelompok non makanan terdiri dari pengeluaran untuk fasilitas rumah, aneka 

barang dan jasa, barang tahan lama, pakaian; alas kaki dan tutup kepala, pajak dan asuransi serta 

keperluan pesta dan upacara kenduri. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pendapatan, pendidikan dan jumlah 

tanggungan terhadap pola konsumsi rumah tangga menemukan hasil yang berbeda. Menurut 

Suyastiri (2008) dalam artiikelnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Ruah Tangga di Kabupaten 

Gunung Kidul dan menrut Veronika (2018) dalam penelitiannya di Desa Nelayan Seunenbok-

Rambok Aceh Timur menemukan bahwa variabel pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan 

pendidikan berpengaruh secara positif  dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga.       

Sedangkan hasil penelitian Lisa Aprilia (2018) hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel 

pendapatan berpengaruh secara positif dan Signifikan, variabel pendidikan berpengaruh secara 

negatif dan Signifikan  terhadap  Pola Konsumsi  Rumah Tangga Miskin. Sedangkan jumlah 

Anggota Keluarga tidak berpengaruh terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga miskin di Kecamatan 

Anak Ratu Aji Lampung Tengah. 
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Berdasarkan penjelasan  tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbandingan Pola Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mandiri dengan Desa Berkembang, serta 

untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Jumlah  Tanggungan 

terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mandiri dan Desa Berkembang di Kabupaten 

Kayong Utara. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Konsumsi Rumah Tangga 

 Menurut Sukirno (2000), pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang 

dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhanya dalam satu tahun tertentu. 

Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa 

angkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-

barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhanya, dan pembelanjaan tersebut 

dinamakan konsumsi. Mankiw (2006), mendefiniskan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan 

jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan 

lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa 

mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan. 

2.2.  Faktor Yang Mempengaruh Tingkat Konsumsi 

 Menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung dalam bukunya, Teori Ekonomi Makro 

bahwa faktor  yang mempengaruhi  tingkat konsumsi adalah : 

- Faktor Ekonomi  meliputi : Pendapatan Rumah Tangga, Kekayaan Rumah Tangga, Jumlah 

barang konsuumsi tahan lama, Tingkat bunga, perkiraaan tenttang  masa depan, kebijakan 

Pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. 

- Faktor Demografi meliputi : Jumlah penduduk,  komposisi penduduk, Tingkat  Pendidikan, 

tempat tinggal wilayah urban atau rural. 

- Faktor Non Ekonomi, yaitu : Faktor Sosial Budaya. 

 

2.3. Hubungan Pendapatan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga 

 Menurut Sukirno (2000) bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan 

pendapatannya. Ketika semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pengeluaran untuk 

konsumsi. Sehingga untuk mendapatkan konsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan, besar 

kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsusinya. Menurut Masliah (2002:18) 

dalam penelitianya “Hubungan antara konsumsi danpendapatan sendiri saling berhubungan. Hal ini 

didasarkan kondisi yang terjadibahwa konsumsi tergantung pada persepsi masyarakat terhadap 

pendapatanpermanen (pendapatan masyarakat dalam hidupnya) dari pada pendapatan 

yangdibelanjakan yang mereka peroleh pada saat ini dalam kondisi ekonomimengalami kemajuan, 

konsumsi akan  cenderung tertinggal oleh naiknya tingkatpendapatan sementara pada masa ekonomi 

mengalami kemunduran, tingkatkonsumsi tidak akan turun secepat tingkat pertumbuhan 

pendapata.Teori Engel’s yang menyatakan bahwa : “ Semakin tinggi tingkatpendapatan keluarga 

semakin rendah persentasi pengeluaran untuk konsumsimakanan “ (Sumarwan ,1993:84). 

2.4. Hubungan Pendidikan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga 
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Biaya Pendidikan dalam rumah tangga merupakan pengeluaran yang akan terjadi pada 

setiap rumah tangga yang memiliki anak. Pada masa dimana anak sudah memasuki usia pendidikan 

akan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. 

Biaya pendidikan yang dikeluarkan akan bervariasi tergantung sampai dimana tingkat pendidikan 

anak dalam satu keluarga. Menurut Akmal (2003) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka proporsi alokasi konsumsi pangan akan semakin berkurang atau proporsi konsumsi 

pangan berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana pada 

keluraga berpendidikan tinggi lebih banyak di habiskan di non pangan seperti melanjutkan 

pendidikan, dan melakukan investasi. 

2.5. Hubungan Jumlah Tanggungan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga 

  Anggota adalah jumlah orang yang ada dalam satu keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, 

anak-anak dan keluarga lainnya yang berada dalam satu rumah. Dimana Ayah sebagai kepala 

keluarga akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungan tersebut. 

Jumlah tanggungan dalam suatu rumah tangga akan mempengaruhi besar konsumsi yang harus 

dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut karena terkait dengan kebutuhannya yang semakin banyak 

atau kurang. Mapandin dalam Niken (2012). Menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jumlah 

anggota keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. 

2.6. Kerangka  Konseptual 

 

 
 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikiran 

 

3. METODE PENELITIAN 

            Penelitian ini mengunakan pendekatan metode kuantitatif dengan menggunakan data 

primer. Penelitian ini juga merupakan penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan antara Desa mandiri dan Desa berkembang. Jumlah  sampel yang digunakan  

adalah 30 Rumah Tangga dari Desa Mandiri (Desa Sutera) dan 30 Rumah Tangga dari Desa 

Berkembang (Desa Alur Bandung). Variabel yang diteliti terdiri dari variabel Dependen yaitu Pola 

Konsumsi Rumah Tangga (variabel Y), sedangkan Variabel independen  terdiri dari Pendapatan 

(X1), Pendidikan (X2) dan Jumlah Tanggungan (X3). Metode Analisis yang digunakan adalah  

- Uji Beda Rata-Rata digunakan untuk  mengetahui perbedaan Pola Konnsumsi Rumah Tangga  

antara Desa Mandiri dan Desa Berkembang.  

- Analisis Regresi Linear Berganda untuk Desa Mandiri dan Desa Berkembang dengan Model 

Persamaan :  

Yl =  β0+ β1Xl1 + β2Xl2 + β3Xl3 + µ …………………………………. (1) 

Pendapatan 

 

Pendidikan 
Jumlah 

Tanggungan 

Rumah Tangga Desa Mandiri 

 

 Rumah Tangga Desa Berkembang 

 

Pola Konsumsi 
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Keterangan  : 

Yl   =  Pola Konsumsi Rumah Tangga Desa Mandiri/Desa Berkembang 

β0  =  Konstanta 

β0, β1, β2, β3 =  Koefisien estimasi 

Xl1  =  Pendapatan 

Xl2  =  Pendidikan 

Xl3  =  Jumlah Tanggungan 

µ  =  Error  

Untuk menguji pengaruh signifikan variabel independen terhdap variabel dependen secara 

simultan dan secara parsial  digunakan uji F (F-stat) dan uji t (t stat), sedangkan  uji (R2) untuk 

menguji besarnya variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen secara 

keseluruhan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Uji Beda rata-Rata 

Tabel 1. Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
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202016.98 
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not 
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4.897 

 

57.656 

 

.000 

 

341666.66 

 

69764.93 

 

201999.24 

 

481334.09 

 

           Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji beda rata-rata diperoleh hasil Siq 

(2 – Tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil  dari taraf Signifikan yang ditentukan sebesar  α = 

0,05 yang berarti  terdapat perbedaan Pola Konsumsi secara keseluruhan antara Desa Mandiri 

dengan Desa Berkembang.   

4.1.2. Hasil Regresi Linear Berganda dengan Uji Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Jumlah 

Tanggungan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mandiri dan Desa berkembang. 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda maka didapatlah model sebagai berikut : 

Y = 349893,32 + 0,634 X1 – 11204, 28 X2 +75248,36 X3 ……………………… (2) 
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Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Jumlah 

Tanggungan TerhadapPola Konsumsi di Desa Sutera 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 349893.315 102672.445  3.408 .002 

Pendapatan .634 .149 1.153 4.255 .000 

Pendidikan -11204.283 23813.133 -.118 -.471 .642 

Jumlah 

Tanggungan 

75248.363 34563.888 298 2.177 .039 

a. Dependent Variable: Pola Konsumsi 
 

 

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Jumlah 

Tanggungan TerhadapPola Konsumsii Di Desa Alur Bandung 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2579.218 60366.659  .043 .966 

Pendapatan .582 .059 .986 9.803 .000 

Pendidikan 584.415 3891.351 .010 .150 .882 

Jumlah 

Tanggungan 

-

9551.797 

29786.430 .029 .321 .751 

a.   Dependent Variable: Pola Konsumsi 
 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda maka didapatlah model sebagai berikut : 

Y = 2579,218 + 0,582 X1 – 584, 45 X2 + 9551,797 X3 + error …………………………. (3) 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Di Desa Mandiri dan Desa 

Berkembang 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa di Desa Mandiri 

Pendapatan berpengaruh secara positif dan Signifikan  terhadap konsumsi rumah tangga pada  taraf 

Signifikan α = 0,05 Koefisien Pendapatan yang positif sebesar 0,634, mengandung arti apabila 

pendapatan meningkat sebesar Rp 10.000,-, maka pengeluaran konsumsi akan meningkat sebanyak 

Rp 6.340,- 

            Untuk Desa Berkembang diperoleh hasil pengujian yang sama dengan Desa Mandiri  

dimana Pendapatan berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap pola konsumsi pada taraf  

Signifikan α 0,05.  Koefisien Pendapatan yang positif sebesar 0,582 di Desa Berkembang bermakna 

apabila  pendapatan meningkat sebesar  Rp 10.000,- maka pengeluaran konsumsi akan meningkat 

sebesar Rp 5820,- 

           Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Todaro yang menyatakan bahwa 

untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan, besar kecilnya pendapatan 
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seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Demikian pula menurut Sukirno (2000) bahwa 

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Ketika semakin besar pendapatan 

maka akan semakin besar pengeluaran untuk konsumsi. Sehingga untuk mendapatkan konsumsi, 

seseorang harus mempunyai pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan 

tingkat konsumsinya. 

             Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ariyanti (2002), yang menemukan bahwa   

suatu pertambahan pendapatan berupa uang akan menyebabkan suatu pertambahan dalam konsumsi, 

dan suatu pengurangan dalam pendapatan berupa uang akan menyebabkan berkurangnya konsumsi. 

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh besar terhadap 

konsumsi seseorang yaitu hasil penelitian Kimin (2002) mengemukakan bahwa peningkatan 

pendapatan diikuti oleh meningkatnya konsumsi dalam jangka pendek.  Hasil penelitian juga 

dikuatkan penelitian dari Hani (2006) yang menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pendapatan 

akan menaikkan tingkat konsumsi rumah tangga. 

4.2.2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Di Desa Mandiri dan Desa 

Berkembang. 

  Hasil pengujian Statistik menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh tidak Signifikan  

terhadap Pola Konsumsi  Rumah Tangga di Desa Mandiri dimana nilai probabilitas yang diperoleh 

sebesar 0,642 lebih besar dari taraf Signifikan yang ditentukan sebesar   α = 0,05. Demikian pula 

hasil pengujian Statistik di Desa Berkembang, diperoleh hasil bahwa  Pendidikan berpengaruh tidak 

Signifikan terhadap Pola konsumsi yang ditunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,882 lebih besar dari 

taraf Signifikan yang ditentukan sebesar  α = 0,05. Ini berarti tingkat pendidikan tidak 

mempengaruhi besar kecilnya konsumsi masyarakat baik di Desa Mandiri maupun Desa 

Berkembang. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang masih cukup rendah baik di Desa 

Mandiri maupun di Desa Berkembang. Sehingga masyarakat dalam menentukan keputusan untuk 

melakukan konsumsi tidak tergantung kepada pendidikan tetapi lebih cenderung kepada untuk 

memenuhi kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi dengan pendapatan mereka yang terbatas. 

Rendahnya pendapatan mereka dapat dilihat dari rata-rata pendapatan di Desa Berkembang hanya 

sebesar Rp 1.273.333/bulan dengan variasi antara Rp 800.000,-/bulan pendapatan terendah sampai 

dengan Rp 2.500.000,- /bulan (pendapatan tertinggi). Tidak jauh berbeda dengan pendapatan 

masyarakat di Desa Mandiri yang masih rendah, walaupun rata-rata pendapatannya lebih tinggi dari 

Desa Berkembang yaitu rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.666.666,-/bulan dengan variasi antara  

Rp 1.000.000,-/bulan  (pendapatan terendah) sampai Rp 3.000.000,-/bulan (pendapatan tertinggi). 

   Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Pratama Raharjo dan 

Mandala Manurung dalam bukunya Teori Makro yang menyatakan  bahwa tingkat  pendidikan  

masuyarakat akan mempengaruhi tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, 

tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat  seseorang /suatu keluarga  makin 

berpendidikan tinggi  kebutuhan hidupnya makin banyak yang harus mereka penuhi  bukan lagi 

sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, melainkan juga untuk kebutuhan informasi, pergaulan 

masyarakat yang lebih baik serta kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya 

(eksistensinya).  

4.2.3. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mandiri dan 

Desa Berkembang.    
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Hasil pengujian Statistik mengenai pengaruh Jumlah Tanggungan terhadap Pola Konsumsi 

di Desa Mandiri menunjukkan bahwa Jumlah Tanggungan berpengaruh secara positif dan Signifikan 

dimana nilai probabilitas hasil perhitungan sebesar α =  0,39  lebih kecil dari taraf Signifikan yang 

ditentukan sebesar  α =  0,05.  Koefisien Variabel jumlah tanggungan yang positif sebesar 75.248,36 

bermakna apabila jumlah anggota keluarga bertambah 1 orang maka konsumsi akan bertambah 

sebesar Rp 75.248,36 perbulan.   

              Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mapandin yang menyatakan 

bahwa jumlah tanggungan dalam suatu rumah tangga akan mempengaruhi besar konsumsi yang 

harus dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut karena terkait dengan kebutuhannya yang semakin 

banyak atau kurang. Jadi jumlah anggota keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumsi.  Dan juga sesuai dengan penelitian Veronika (2018) yang menemukan bahwa jumlah 

tanggungan keluarga berpengaruh secara Positif dan Signifikan terhadap Pola Konsumsi Rumah 

Tangga Nelayan di Desa Seunenbok Reabok Aceh Timur. Anggota keluarga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi konsumsi.   

            Sedangkan hasil pengujian Statistik di Desa Berkembang diperoleh hasil bahwa jumlah 

tanggungan berpengaruh tidak Signifikan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga. Hal ini 

dibuktikan oleh data dimana nilai probabilitas hasil perhitungan sebesar 0,751 lebih besar dari taraf 

Signifikan yang ditentukan sebesar α = 0,05, artinya jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh 

terhadap besar kecilnya konsumsi bagi masyarakat Desa Berkembang.  Hal ini dikarenakan sangat 

rendahnya pendapatan masyarakat di desa ini yaitu rata-rata hanya sebesar Rp  1.273.333,-/bulan 

dengan variasi antara Rp 800.000,- perbulan sampai dengan Rp 2.500.000,- perbulan. 

              Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Mapandin yang kesimpulannya 

menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumsi. Dan juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Veronika (2018) yang menemukan bahwa 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap Pola Konsumsi 

rumah tangga Nelayan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lisa Aprilia 

(2018) yang menemukan bahwa Jumlah Anggota Keluarga tidak berpengaruh terhadap Pola 

Konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. 

4.2.4. Perbandingan Pola Konsumsi di Desa Mandiri Dengan Desa Berkembang di Kabupaten 

Kayong Utara 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji beda rata-rata diperoleh hasil Siq (2 – 

Tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf Signifikan yang ditentukan sebesar α = 0,05 yang 

berarti  terdapat perbedaan Pola Konsumsi secara keseluruhan antara Desa Mandiri dengan Desa 

Berkembang.  Hal ini dapat dilihat dari data dimana rata-rata pengeluaran konsumsi di Desa Mandiri 

lebih besar (Rp 1.056.666,-/bulan) dari pengeluaran konsumsi di Desa Berkembang. Demikian pula 

apabila dilihat dari tingkat pemerataan Pola Konsumsi dimana Pola Konsumsi di Desa Mandiri lebih 

merata dibandingkan dengan Pola Konsumsi di Desa Berkembang. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

standar deviasi di Desa Berkembang (280.439,92) lebih besar dari Standar Deviasi Pola Konsumsi 

di Desa Mandiri (Rp 259.553,11). 

Selanjutnya apabila dilihat dari komposisi Pola Konsumsi berdasarkan Konsumsi Makanan 

dan Non Makanan, ternyata baik untuk Desa Mandiri maupun Desa Berkembang data menunjukkan 

bahwa proporsi konsumsi makanan lebih besar dari konsumsi Non Makanan. Untuk Desa Mandiri 

konsumsi Makanan sebesar 63,40% berbanding dengan 36,60% untuk konsumsi Non Makanan. 
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Sedangkan untuk Desa Berkembang proporsi konsumsi Makanan adalah sebesar 56,15% berbanding 

Konsumsi Non Makanan sebesar 43,85%. 

           Konsumsi pangan telah dijadikan indikator untuk melihat kesejahtaraan masyarakat, dimana 

konsumsi pangan yang tinggi mengindentifikasi kesejahteraan rumah tangga yang rendah.  

Berdasarkan teori Klasik, keluarga bisa dikatakan lebih sejahtera bila prosentase pengeluaran untuk 

makanan jauh lebih kecil dari prosentase pengeluaran untuk bukan makanan. Teori Engel’s 

menyatakan bahwa: “Semakin tinggi tingkat  pendapatan keluarga semakin rendah prosentase 

pengeluaran untuk konsumsi makanan”. Jadi apabila dilihat dari proporsi makanan dan non 

makanan, baik di Desa Mandiri maupun di Desa Berkembang, kesejahteraan masyarakatnya masih 

tergolong rendah. 

           Prosentase yang lebih besar untuk Konsumsi Makanan dibandingkan Konsumsi Non 

Makanan disebabkan besarnya pengeluaran untuk Rokok dan bahkan merupakan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan konsumsi bahan makanan lainnya. Menurut responden karena merokok 

merupakan kebutuhan mereka yang sudah lama yang menurut mereka sudah kecanduan  sehingga 

sulit untuk dihentikan dan bahkan ada yang menyatakan  bahwa tanpa rokok akan mempengaruhi 

semangat mereka dalam bekerja.  

            Lebih tingginya prosentase konsumsi Makanan di Desa Mandiri dibanding Desa 

Berkembang ada kaitannya dengan pengaruh jumlah tanggungan dimana di Desa Mandiri jumlah 

tanggungan berpengaruh terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga yang mengandung arti apabila 

jumlah  tanggungan bertambah maka Konsumsi Rumah Tangga  terutama konsumsi makanan akan 

bertambah.  Sedangkan di desa Berkembang berdasarkan hasil uji Statistik jumlah tanggungan tidak 

berpengaruh terhadap Pola Konsumsi 

            Ada beberapa perbedaan cukup besar jenis konsumsi makanan antara desa mandiri dan desa 

Berkembang yaitu  di Desa Mandiri konsumsi Daging/Ikan (19,09%) lebih besar dari Desa 

Berkembang  (8,71%),  demikin pula  untuk konsumsi Telur di Desa Mandiri (4,16%) dan Desa 

Berkembang hanya (1,68%). Sedangkan untuk Desa Berkembang jenis konsumsi makanan 

instan/makanan jadi jauh lebih besar (20,33%) dibandingkan di Desa Mandiri (9,97%). Untuk 

konsumsi Non Makanan juga terdapat perbedaan cukup besar antara Desa Mandiri dan Desa 

berkembang yaitu di Desa Mandiri jenis konsumsi Pulsa (15,78%), Pendidikan (13,6%) dan 

Kesehatan (6,28%) jauh lebih  besar dari Desa Berkembang  yaitu 6,20% untuk Pulsa ; 7,61% untuk 

Pendidikan dan 2,21% untuk Kersehatan. 

             Terdapat juga perbedaan Pola Konsumsi untuk jenis konsumsi Non Makanan. Jenis 

konsumsi yang cukup besar di Desa Berkembang dan bahkan prosentasennya lebih besar 

dibandingkan dengan Desa Mandiri adalah untuk pengeluaran, untuk BBM dan Gas yaitu sebesar 

38,23%, sedangkan untuk Desa Mandiri pengeluaran BBM dan Gas hanya sebesar 29,89%.  Hal ini 

dikarenakan di Desa Berkembang selain untuk kendaraan, BBM juga digunakan untuk kebutuhan 

perahu penangkap ikan. Demikian pula untuk konsumsi lainnya dimana di Desa Mandiri hanya 

16,32%, sedangkan di Desa Berkembang konsumsi lainnya jauh lebih besar yaitu 32,91% yang 

digunakan antara lain untuk kegiatan keagamaan dan budaya yang harus mereka laksanakan. Dari 

perbandingan Pola konsumsi tersebut menunjukkan bahwa Pola fikir masyarakat di Desa Mandiri 

lebih maju dari Pola fikir  masyarakat di Desa  berkembang, dalam hal menentukan jenis konsumsi 

baik makanan maupun non makanan. 
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5. SIMPULAN  

     Variabel Pendapatan berpengaruh secara positif dan Signifikan pada α 0,05 terhadap Pola 

Konsumsi Rumah Tangga baik di Desa Mandiri maupun di Desa Berkembang di Kabupaten  Kayong 

Utara. Variabel Pendidikan berpengaruh tidak signifikan pada  α 0,05 terhadap Pola Konsumsi 

Rumah Tangga baik di Desa Mandiri maupun Desa Berkembang di Kabupaten Kayong Utara. Hal 

ini  dikarenakan tingkat pendapatan yang cukup rendah di kedua Desa  tersebut yaitu rata-rata Rp 

1.666.666,-/bulan dengan variasi antara Rp 1.000.000,-/bulan  sampai Rp 3.000.000,-/bulan untuk 

Desa Mandiri, sedangkan untuk Desa Berkembang pendapatannya  lebih kecil lagi yaitu rata-rata 

Rp 1.273.333,-/bulan dengan variasi  antara Rp 800.000,-/bulan  sampai dengan  Rp 2.500.000,-

/bulan . Kondisi ini  menyebabkan konsumsi yang dilakukan  tidak tergantung dari pendidikan tetapi 

lebih cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan pendapatan mereka  yang terbatas. 

Variabel Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga berpengaruh secara positif dan Signifikan 

pada α 0,05 terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mandiri, sedangkan di Desa 

Berkembang  berpengaruh tidak Signifikan . Hal ini dikarenakan walaupun ada pertambahan jumlah 

tanggungan, karena keterbatasan pendapatan  mereka tidak bisa lagi menambah konsumsi, yang 

dapat mereka lakukan hanya  dengan melakukan pergeseran dari Konsumsi Non Makanan   menjadi 

Konsumsi Makanan. Hasil Pengujian Beda Rata-Rata  menunjukkan terdapat perbedaan Pola 

Konsumsi Rumah Tangga  secara keseluruhan  antara Desa Mandiri dan Desa Berkembang  dimana  

rata-rata Konsumsi  Rumah Tangga Desa Mandiri lebih besar (Rp 1.056.666,/bulan) dari rata-rata  

Konsumsi Rumah Tangga Desa Berkembang (Rp 715.000,-,-/bulan). 

Dilihat dari komposisi Pola Konsumsi berdasarkan  Makanan dan Non Makanan  

menunjukkan hasil bahwa baik untuk Desa Mandiri maupun Desa Berkembang  proporsi Konsumsi 

Makanan lebih besar  dari konsumsi Non Makanan.  Untuk Desa Mandiri Konsumsi Makanan 

sebesar 53,40% dan Non Makanan 36,60%.  Pada Desa Berkembang  Konsumsi Makanan 56,15% 

dan Konsumsi Non Makanan 43,85%.  Hal ini dikarenakan Konsumsi Makanan pada kedua Desa 

didominasi Konsumsi Rokok yaitu sebesar 23,37% pada Desa Mandiri dan 20,55% pada Desa 

Berkembang.   Di Desa Mandiri Komoditi Konsumsi makanan yang lebih besar adalah untuk 

konsumsi Daging/Ikan dan Telur. Sedangkan di Desa Berkembang jenis konsumsi yang besar adalah 

makanan Instan /makanan jadi.  Untuk komoditi Non Makanan di Desa Mandiri yang cukup besar 

adalah Makanan Instan/Makanan Jadi.  Untuk komoditi Non Makanan di Desa Mandiri yang cukup 

besar adalah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Pulsa. Sedangkan di Desa Berkembang komoditi 

Konsumsi Non Makanan yang cukup besar adalah konsumsi lainnya yaitu konsumsi untuk  kegiatan 

Keagamaan dan Budaya yang harus mereka lakukan. 
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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul Determinan Pekerja Anak Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat  

ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan keluarga terhadap jam kerja 

pekerja anak, menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap jam kerja pekerja anak, 

menguji dan menganalisis pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap jam kerja pekerja anak. Data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. 

Data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil pengujian hipotesis diperoleh 

hasil bahwa Pendapatan Keluarga berpengaruh  signifikan terhadap  Jam Kerja Pekerja Anak, 

Pendidikan Anak berpengaruh  signifikan terhadap  Jam Kerja Pekerja Anak, dan Jumlah Anggota 

Keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap Jam Kerja Pekerja Anak. Pendapatan keluarga 

memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan pendapatan keluarga akan mengurangi jam kerja pekerja anak. Lama sekolah memiliki 

pengaruh negatif namun signifikan terhadap jam kerja yang bermakna bahwa jika lama sekolah 

mengalami kenaikan maka pekerja anak akan mengurangi  jam kerjanya. Jumlah anggota dalam 

rumah tangga memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap jam kerja menunjukkan  

apabila jumlah anggota dalam rumah tangga meningkat maka jam kerja juga akan mengalami 

peningkatan namun pengaruhnya tidak signifikan. 

Kata Kunci : Pekerja Anak, Pendapatan Keluarga, Pendidikan, dan Jam Kerja Anak 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Beberapa masalah di negara berkembang yang menarik perhatian antara lain adalah pekerja 

anak. Pekerja anak telah mendapat banyak perhatian melalui tulisan-tulisan di bidang ekonomi. 

Adam Smith menekankan nilai anak dalam masyarakat yang kekurangan tenaga kerja disebabkan 

oleh faktor fertilitas, sedangkan  Friedrich Engels menulis tentang pekerja anak pada awal revolusi 

industri, dan menurut Marx, pekerja anak diciptakan oleh revolusi industri. Malthus berpendapat 

bahwa prevalensi pekerja anak di akhir abad ke-18 adalah bukti bahwa keluarga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar (Edmonds, 2007) 

Hasil survei kerja sama ILO dan BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai pekerja anak di 

Indonesia tahun 2009 menunjukkan dari 58,8 juta anak-anak yang berumur 5-17 tahun terdapat 4,05 

juta anak yang termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari kategori anak yang bekerja tersebut 

sebanyak 43,3 persen yaitu sekitar 1,76 juta adalah para pekerja anak (ILO, 2010). Istilah anak 

bekerja mengacu secara teknis kepada anak yang bekerja sebagimana didefinisikan oleh ILO, yaitu 

anak anak yang terlibat dalam aktivitas apapun yang terlibat di dalam produksi setidaknya satu jam 

selama periode referensi. Pekerja anak dalam Survey Pekerja Anak (SPA) adalah anak-anak usia 5-

17 tahun. Batas usia ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 
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Sintang merupakan Kabupaten dengan wilayah yang cukup luas, mencakup 14 kecamatan, 

6 kelurahan, dan 183 desa.Hal tersebut menjadikan Sintang sebagai Ibu Kota Kabupaten dianggap 

potensial bagi masyarakat desa sekitar untuk mencari pekerjaan, tidak hanya bagi orang dewasa 

namun termasuk juga anak-anak dibawah umur. Sintang sendiri bukanlah Kabupaten yang memiliki 

tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Barat, namun Kabupaten Sintang menduduki peringkat 

ke empat dari empat belas Kabupaten/Kota sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

dengan persentase 9,33 persen dengan jumlah 36.83 ribu jiwa (BPS, 2015). 

Jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh terhadap pekerja anak karena semakin 

banyak penduduk di suatu daerah terutama yang berumur 10 sampai 14 tahun maka akan semakin 

memperbesar kemungkinan penduduk usia tersebut untuk bekerja. Selama tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Sintang terus mengalami kenaikan. Tingginya 

tingkat kelahiran terlihat dari jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun yang jumlahnya mencapai 

30,26 persen atau sebanyak 121.708 jiwa pada tahun 2016. Kondisi ini berpotensi memunculkan 

pekerja anak apabila orangtuanya tidak mampu menyekolahkan mereka (BPS, 2017). 

Kemiskinan juga menjadi salah satu peyebab terjadinya pekerja anak. Konsep kemiskinan 

menurut BKKBN diukur berdasarkan pendekatan konsep kesejahteraan keluarga yaitu dengan 

membagi kriteria keluarga menjadi lima tahapan, yaitu Keluarga {ra Sejahtera (KPS), Keluarga 

Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga 

Sejahtera III Plus (KS III Plus). Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan 

pengajaran agama. Selanjutnya Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi 

kebutuhan mendasar tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tunggi antara lain seluruh 

anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I digolongkan sebagai sangat miskin dan miskin. Kecamatan Sintang memiliki jumlah 

Keluarga Sejahtera I yang terbanyak (4.421 KK) dan sekaligus berada diperingkat ketiga sebagai 

penyumbang keluarga pra sejahtera terbanyak setelah Kecamatan Sepauk dan Tempunak (Tabel 

1.2). Kondisi ini di tengarai merupakan salah satu penyebab munculnya pekerja anak baik atas 

keputusan keluarga ataupun keputusan sang anak sendiri (BPS, 2017). 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang usia 

pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut (BPS, 

2015). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas 

pendidikan terutama bagi penduduk pada usia sekolah. APS SD di Kabupaten Sintang semakin 

meningkat dalam kurun waktu tiga tahun, sementara APS tingkat SMP/MTS terjadi penurunan, dan 

APS  SMA berfluktuatif dimana pada tahun 2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 

mengalami penurunan. Penurunan APS pada tingkat SMP/MTS mengindikasikan bahwa penduduk 

pada usia jenjang SMP tersebut (12-14 tahun) beralih menjadi pekerja anak. 

Pendapatan Regional Bruto per kapita merupakan salah satu satu indikator untuk mengukur 

tingkat kemakmuran masyarakat. Tingkat PDRB per kapita secara langsung mempengaruhi jumlah 

pekerja anak, dimana semakin meningkatnya PDRB per kapita maka menunjukkan kemakmuran 

masyarakat sehingga memperkecil kemungkinan para anak-anak harus bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. Dalam lingkup provinsi, Kabupaten Sintang berada pada posisi 9 dengan PDRB per 

kapita sebesar 27,89 juta per tahun, yang berarti bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduknya 

selama setahun ialah 2,3 juta per bulan. Wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi adalah Kota 
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Pontianak dengan 49,36 juta per tahun, dan yang terendah ialah Kabupaten Melawi dengan 20,11 

juta per tahun (BPS, 2017). 

Pekerja anak di Sintang memiliki berbagai latar belakang alasan untuk bekerja baik untuk 

mendapatkan upah maupun membantu orang tua, sehingga diantara mereka ada yang putus sekolah 

dan ada pula yang menggabungkan antara bekerja dan bersekolah. Sebagian besar berasal dari desa 

terpencil dan bermigrasi ke Sintang dengan tujuan untuk mengejar pendidikan dan bekerja. Para 

orang tua di desa mengirim anak mereka untuk bersekolah di Sintang dengan cara menitipkan anak 

mereka kepada orang yang membutuhkan tenaga kerja dan mampu untuk menampung serta 

membiayai anak mereka selama tinggal dan bersekolah di Sintang.  

Secara umum seorang kepala keluargalah yang bertanggung jawab mencari nafkah demi 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika pendapatan kepala keluarga tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya maka hal tersebut akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan. Akibat dari 

kemiskinan tersebut menjadikan anak-anak dibawah umur sebagai asset. Anak dibawah umur 

terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarganya, merekapun dihadapkan pada dilema 

antara hak mengenyam pendidikan dan kewajiban membantu ekonomi keluarga. Berdasarkan latar 

belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Keluarga terhadap Jam Kerja dari Pekerja 

Anak di Kota Sintang 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendidikan Anak terhadap   Jam Kerja dari Pekerja 

Anak di Kota Sintang 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Anggota Keluarga terhadap Jam Kerja dari 

Pekerja Anak di Kota Sintang. 

Studi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak, memberikan 

sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan pembangunan 

khususnya di bidang ketenagakerjaan, sehingga dapat menanggulangi pekerja anak yang pada 

akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Serta hasil studi diharapkan dapat dijadikan 

referensi dan bahan pembanding studi serupa atau obyek yang berbeda dengan studi ini, serta dapat 

membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Teoritis 

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme 

pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Pada kondisi keseimbangan semua sumber 

daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Pemerintah tidak perlu 

melakukan tindakan/kebijaksanaan apapun jika terjadi pengangguran. Kritikan Keynes terhadap 

teori klasik bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa 

perekonomian akan mencapai keseimbangan (equilibrium) pada tingkat penggunaan tenaga kerja 

penuh. Serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari 

penurunan tingkat upah. Penurunan tingkat upah (tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali) 

akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan menurunkan daya beli 
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masyarakat dan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli 

masyarakat juga akan mendorong turunnya harga-harga (Mankiw,2003) 

BPS dalam Laporan Sensus Pekerja Anak (2009) mendefinisikan pekerja anak dalam tiga 

kelompok umur yaitu: 

1. Semua anak-anak yang bekerja pada usia 5-12 tahun, tanpa melihat jam kerja mereka.  

2. Anak-anak yang berusia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu. 

3. Anak-anak yang berusia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. 

Menurut Tjandraningsih (1998) dalam Febriana (2010) pekerja anak ialah anak-anak yang 

melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain dalam jumlah waktu 

tertentu dengan menerima imbalan maupun tidak.  (2009)  dalam Avianti dan Sihaloho (2013) 

menggunakan dua istilah yaitu “anak yang bekerja” dan “anak yang aktif secara ekonomi” tidak 

termasuk pekerjaan rumah yang dilakukan dirumah mereka sendiri, yang keduanya mengacu pada 

pekerjaan yang dikerjakan seorang anak selama lebih dari satu jam dalam seminggu baik menerima 

upah atau tidak, permanen atau sambilan, dan legal ataupun ilegal. 

  Basu dan Van (1998) mengemukakan model dasar dalam pekerja anak dalam dua aksioma 

penting yaitu luxury axiom dan substitution axiom. Luxury axiom menyatakan keluarga akan 

mengirim anak mereka ke pasar tenaga kerja hanya jika pendapatan keluarga dari sumber tenaga 

kerja dewasa sangat rendah. Sedangkan substitution axiom adalah dari sisi perusahaan dimana 

hubungan antara pekerja dewasa dan pekerja anak yaitu sebagai pengganti. 

Teori transisi industrialisasi dari Rogers dan Standing (1986) dalam Darusasi dan Pitoyo 

(2013) pada awal industrialisasi memerlukan banyak modal untuk meningkatkan produksi dan 

teknolongi dalam industri. Industriawan saat itu menerapkan strategi untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dengan menekan pengeluaran untuk upah pekerja, yaitu dengan 

mempekerjakan wanita dan anak-anak. 

Menurut Haryadi et.al dalam Mulyadi (2003) terdapat tiga bentuk keterlibatan kerja anak-

anak yaitu: 1)Anak-anak bekerja untuk membantu orangtua; 2)Anak-anak bekerja dengan status 

magang, 3)Anak-anak yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Irwanto dan R. Pardoen (1995) dalam 

Mulyadi (2013) mengemukakan teori yang melatarbelakangi keberadaan pekerja anak. Pertama teori 

budaya, anak diharapkan mempelajari pengalaman bekerja dari orang dewasa sejak usia muda. 

Kedua, teori kemiskinan, menjadi faktor mendasar terjadinya fenomena pekerja anak.Ketiga teori 

ekonomi, teori ini menyatakan bahwa perhitungan ekonomis rasional merupakan motivasi utama 

yang melatarbelakangi persoalan pekerja anak.  Tjandranignsih (1995, dalam Oktama (2013) 

mengemukakan adanya dua pendekatan teori pada pekerja anak, yang pertama dari sisi permintaan 

dimana mempekerjakan anak dan wanita dewasa dianggap sebagai pencari nafkah kedua serta 

melipat gandakan keuntungan.Yang kedua dari sisi penawaran yaitu kemiskinan merupakan 

penyebab utama anak-anak bekerja demi menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Pendidikan 

orang tua yang rendah, keterbatasan ekonomi, serta tradisi, menyebabkan banyak  orangtua memilih 

memberhentikan anaknya dari sekolah dan diminta untuk bekerja dengan alasan wanita tidak perlu 

sekolah tinggi-tinggi, mahalnya biaya pendidikan, dan sekolah tinggi tidak menjamin akan 

mendapatkan pekerjaan (Putri 2014 dan 2015).  

Menurut Guarcello et al (2005) dan Tang & Zhao (2016) pekerja anak dipandang merugikan 

kemampuan anak untuk masuk dan bertahan disekolah serta membuat anak-anak sulit untuk 

mendapatkan manfaat pendidikan dari kegiatan belajar mengajar disekolah, anak-anak yang 

menggabungkan kegiatan bekerja dan bersekolah berpengaruh pada persetase kehadiran anak di 
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sekolah. Fitdiarini dan Sugiarti (2008) melihat bahwa pekerja anak merupakan suatu kondisi 

dilematis, disatu sisi anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini 

sebagai modal pembangunan, disisi lain mereka terpaksa bekerja atau memilih bekerja disebabkan 

kondisi ekonomi keluarga yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak-anak tersebut, 

dapat menyebabkan mereka putus sekolah, atau menyebabkan proses belajar mereka disekolah 

menjadi tidak efektif. 

Mantra (2003) mengartikan jam kerja sebagai waktu yang dicurahkan untuk bekerja. Sirait 

(1994) dalam Usman dan Nachrowi (2004) mengemukakan bahwa panjangnya jam kerja 

menyebabkan anak-anak kehilangan tiga hak dasar yaitu pendidikan, kehilangan kreativitas, dan 

kehilangan kasih sayang. Setiap anggota rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai 

bentuk pemasukan atau berbagai sumber, misalnya, kerja upahan, produksi komoditas kecil, atau 

dagang; dapat juga dari hasil menyewakan lahan, ternak, perlatan atau meminjamkan uang; serta 

diperoleh juga dari warisan, pemberian, dan sebagainya (Saptari & Holzner, 1997).      Sunardi dan 

Evers (1982) mengatakan bahwa pendapatan ialah seluruh penerimaan baik berupa uang ataupun 

barang baik dari hasil sendiri ataupun dari pihak lain. Pendapatan ini digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup. 

     Lyodd (1994) dalam Grootaert dan Kanbur (1995) mengemukakan bahwa pada negara 

berkembang rumah tangga dengan ukuran yang lebih besar mengurangi partisipasi dan kemajuan 

pendidikan anak disekolah serta mengurangi investasi orangtua disekolah. Teori ekonomi rumah 

tangga menganggap anak-anak sebagai harta jaminan hari tua dan berkontribusi terhadap pendapatan 

keluarga dalam masyarakat tradisional. Saat berlangsungnya pertumbuhan ekonomi modern, 

keinginan untuk mempunyai anak berangsur-angsur menurun. Partisipasi angkatan kerja anak dan 

kesempatan kerja untuk anak-anak menurun. Meningkatnya pendapatan dan sistem jaminan sosial 

yang semakin baik menyebabkan para orang tua tidak lagi menggantungkan hari tuanya pada anak-

anak mereka (Adioetomo& Samosir, 2010). Masyarakat saat ini lebih mementingkan kualitas anak 

daripada kuantitas. Keputusan dalam menentukan pendidikan sepenuhnya dipegang oleh keputusan 

bersama dalam satu keluarga dengan bimbingan kedua orang tua.  

Adiana dan Karmini (2011) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

pola konsumsi rumah tangga ialah jumlah tanggungan keluarga. Pola konsumsi akan semakin 

bervariasi dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang belum tentu memiliki selera yang sama. 

Jumlah anggota rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga yang nantinya akan 

mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. 

2.2. Kajian Empiris 

Hasil penelitian Avianti dan Silaholo (2013) dengan judul “Peran Pekerja Anak Di Industri 

Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat” menunjukkan bahwa para pekerja anak rata-rata 

berusia sekitar 11-16 tahun .Jumlah tanggungan dalam keluarga tidak mempengaruhi timbulnya 

pekerja anak, namun faktor lingkungan terbukti mempengaruhi. Suryati dan Emma (2015) melalui 

studinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pekerja 

Anak Di Kabupaten Lombok Barat” menemukan bahwa semua faktor yang diteliti yaitu pendidikan, 

pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, mobilitas orang tua dan ativitas sosial rumah tangga 

secara simultan mempengaruhi keadaan rumah tangga pekerja anak. Sedangkan faktor jenis 

pekerjaan orang tua tidak signifikan, dan dari hasil regresi logistik faktor mobilitas rumah tangga 

memiliki pengaruh yang paling besar dengan nilai koefisien sebesar 2,83 yang artinya setiap 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

124 

 

kenaikan 1 frekuensi mobilitas orang tua akan meningkatkan keinginannya untuk mepekerjakan 

anaknya sebesar 2,83 persen.  

     Yuniarti (2012) melalui studinya tentang “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan 

Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga” yang menggunakan metode pendekatan kualitatif 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi menemukan bahwa ramainya terminal Tidar 

dimanfaatkan oleh para anak jalanan untuk mengamen dan mengemis di Bus yang sedang berhenti 

di terminal maupun Bus yang sedang berjalan. mereka putus sekolah saat SD maupun SLTP dengan 

analasan keterbatasan biaya. Penghasilan para anak jalanan ini diberikan kepada keluarga baik 

sebagian maupun seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.      

Penelitian Firdausi (2016) yang berjudul “Hubungan Pekerja Anak Dengan Pencapaian 

Pendidikan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga” menunjukkan adanya hubungan antara 

pencapaian pendidikan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan status anak sebagai pekerja. 

Anak-anak yang bekerja cenderung memiliki capaian pendidikan yang rendah dan dengan tingkat 

kesejahteraan rumah tangga yang juga rendah dibandingkan dengan anak yang hanya bersekolah. 

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa rata-rata anak mulai bekerja membantu orang tua 

pada usia 9 tahun. Sebanyak 60% responden anak merupakan pekerja anak dan sisanya hanya 

bersekolah. Uppun (2016) melalui sudinya yang berjudul “Faktor Determinan Pekerja Anak Di 

Wilayah Perkotaan Sulawesi Selatan” menunjukkan bahwa kemiskinan absolut atau rendahnya 

pendapatan keluarga bukan merupakan penyebab utama anak terlibat dalam kegiatan 

ekonomi.Variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah pendapatan pekerja anak, sifat 

kegiatan kepala keluarga dan status pekerjaan kepala keluarga.Variabel lainnya yang juga 

berpengaruh signifikan yaitu tingkat pendidikan kepala keluarga, umur, jenis pekerjaan, jumlah 

tanggungan keluarga, kepemilikan usaha keluarga dan jarak tempat tinggal keluarga ke pusat 

kegiatan ekonomi terdekat. 

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 

Kerangka pemikiran disusun dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan 

kegiatan penelitian. Gambaran konseptual mengenai determinan pekerja anak di Kabupaten Sintang 

digambarkan pada Gambar 1. Pada kerangka konseptual menunjukan bahwa jam kerja pekerja anak 

dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota dalam rumah tangga.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah maka dapat dikembangkan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Pendapatan 

Keluarga (X1) 

Pendidikan anak 

(X2) 
Jam Kerja Anak 

(Y) 

Jumlah Angg 

Keluarga (X3) 
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1. Pendapatan Keluarga berpengaruh  signifikan terhadap  Jam Kerja Pekerja Anak di Kota 

Sintang 

2. Pendidikan Anak berpengaruh  signifikan terhadap  Jam Kerja Pekerja Anak di Kota Sintang 

3. Jumlah Anggota Keluarga berpengaruh signifikan terhadap Jam Kerja Pekerja Anak di Kota 

Sintang. 

 

3. METODE PENELITIAN 

             Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada 

data-data numerical (angka) yang kemudian diolah denagan metode statistik.Penelitian ini juga 

termasuk penelitian eksplanatori (Explanatory Survey) (Sanusi, 2011, Satori dan Aan, 2010, 

Sugiyono 2008, Sugiyono, 2011).  Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sintang dengan studi kasus 

di Kecamatan Sintang. Penelitian dilakukan pada tahun 2019, dan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei dan wawancara  

            Populasi pada peneitian ini adalah penduduk usia 5-19 tahun laki-laki dan perempuan 

sebanyak 77.324 jiwa Kecamatan Sintang. Jumlah sampel sebanyak 50 orang yang diperoleh melalui 

perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin (Sanusi, 2011). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus 

pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda (Gujarati, 2004). Analisis ini dilakukan dengan cara mengestimasi regresi 

dengan program pengolah data Eviews. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Responden 

Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 50 responden. Sebagian besar responden 

berusia 15-17 thun yitu sebanyak 28 orang atau  56 persen, sedangkan yang berusia 13-14 tahun 

sebanyak 42 persen, sisanya berusia antara 5-12 tahun. Berdasarkan jenis kelamin,  64 persen adalah 

laki-laki, dan berdasarkan tingkat pendidikan, 82 persen atau 41 responden masih berstatus sekolah 

dengan perincian 1 responden yang berada pada tingkat SD, 20 respoden pada tingkat SMP,  dan 20 

responden pada tingkat SMA. 

Sebagian besar dari 50 orang pekerja anak yang menjadi responden masih berstatus sekolah 

yaitu sebanyak 41 orang atau 82 persen, sedangkan sisanya tidak lagi bersekolah. Pekerja anak yang 

masih berstatus sekolah,  terdapat 1 responden yang berada pada tingkat SD, 20 respoden pada 

tingkat SMP,  dan 20 responden pada tingkat SMA. Pada kategori tidak lagi bersekolah terdapat 9 

responden atau sebesar 18 persen, terdiri dari 5 responden dengan pendidikan terakhirnya pada 

tingkat SD, dan 2 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP, serta 2 responden dengan 

pendidikan terakhir pada tingkat SMA.  

Sebanyak 48 persen responden bekerja tidak menerima gaji berupa uang, dan sisanya 

sebesar 52 persen responden mendapat upah berupa uang tunai. Responden yang tidak diberi gaji 

karena mereka bekerja membantu usaha orangtuanya atau keluarga, dan ada pula yang diberi 

imbalan berupa tanggungan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah. 
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Besarnya upah yang diterima responden sngat bervariasi yaitu dari yang terendah sebesar kurang 

dari Rp 100 ribu dan yang tertinggi sebesar lebih dari Rp 3 juta.  

Jumlah jam kerja responden sangat bervariasi tergantung dari jenis pekerjaan yang 

dilakukan, selain itu tidak semua responden bekerja setiap hari selama satu minggu penuh karena 

terdapat responden yang hanya bekerja apabila diperlukan saja. Sebagian besar responden bekerja 

4-5 jam per  hari hingga 6-7 jam perhari yaitu masing-masing sebanyak 13 orang respoden atau 

sebesar 26 persen, sedangkan yang bekerja 2- 3 jam per hari sebanyak 11 responden (22 persen), 

sementara yang bekerja lebih dari 12 jam per hari sebanyak 4 orang atau sebesar 8 persen. 

Berdasarkan jenis pekerjaan, 50 persen atau sebanyak 25 responden merupakan tenaga 

usaha penjualan, 28 persen atau sebanyak 14 responden merupakan tenaga usaha jasa, tenaga 

produksi memiliki persentase sebesar 12 persen atau sebanyak 6 responden, asisten rumah tangga 

sebesar 10 persen atau sebanyak 5 responden. 

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Pendapatan Keluarga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jam kerja pekerja anak. Pendidikan Anak berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap jam kerja pekerja anak. Jumlah anggota keluarga berpengaruh positip dan tidak signifikan 

terhadap jam kerja pekerja anak. 

Hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0.001055 dengan signifikansi α = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama  Pendapatan Keluarga, Pendidikan Pekerja 

Anak, dan Jumlah Anggota Keluarga berpengaruh terhadap Jam Kerja Pekerja Anak di Kabupaten 

Sintang, namun dengan Uji R atau Uji Koefisien Determinasi (R2) yang relatif rendah yaitu sebesar 

24,74 persen. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Jam Kerja 

Variabel pendapatan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap jam kerja, hal tersebut 

dikarenakan besar kecilnya pendapatan keluarga menentukan apakah rumah tangga tersebut berada 

pada tingkat kemiskinan atau tidak. Seperti yang telah dikemukakan ILO dan UNICEF (1994) 

bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan terdalam dan faktor utama anak-anak terjun ke 

dunia kerja. 

 Penuturan salah satu responden mengatakan bahwa dirinya terpaksa berhenti sekolah 

semenjak ayahnya meninggal dan memilih bekerja untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Pekerjaan ibunya hanya mengelola sepetak kecil lahan pertanian yang hasilnya tidak 

seberapa sehingga ia harus memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk segala 

kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan mengelas besi menjadi pilihan karena dirasa cukup untuk 

memenuhi kebutuhan, namun pekerjaan tersebut memakan waktu 8 hingga 9 jam per hari. 

 Responden lain dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga mengaku bahwa memilih 

pekerjaan saat ini karena harus bertahan hidup akibat dari perceraian orangtua dan ditelantarkan oleh 

keluarga serta lingkungannya akibat kemiskinan. Meskipun bekerja lebih dari 12 jam per hari namun 

ia mengaku senang dan bersyukur karena saat ini dapat membantu perekonomian keluarganya 

dikampung. 
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 Berbeda dengan salah satu responden lainnya yang mengaku memilih pekerjaan degan jam 

kerja tinggi karena keinginan diri sendiri, ia bekerja karena ingin mandiri dan tidak merepotkan 

orangtua. Berdasarkan penuturan ketiga responden tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden terpaksa memilih pekerjaan dengan jam kerja tinggi karena faktor ekonomi, akan tetapi 

tidak semua responden mengalami hal yang serupa karena salah satu responden mengaku memilih 

pekerjaan dengan jam kerja tinggi atas dasar keinginan sendiri. 

4.3.2. Pengaruh Lama Sekolah Terhadap Jam Kerja 

Lama sekolah memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap jam kerja. Pengaruh 

negatif menunjukkan bahwa lama sekolah terhadap jam kerja memiliki hubungan yang tidak searah 

yang berarti jika lama sekolah mengalami kenaikan maka jam kerja mengalami penurunan atupun 

sebaliknya. Hubungan lama sekolah secara signifikan berpengaruh terhadap jam kerja, dimana 

pekerja anak dengan status tidak lagi bersekolah cenderung memiliki jam kerja yang lebih tinggi 

karena hanya fokus pada pekerjaannya tanpa lagi memikirkan pendidikannya. 

Penuturan dari salah satu responden bahwa berhenti sekolah membuatnya lebih fokus dalam 

bekerja dan menambah penghasilan karena jika bekerja dan bersekolah maka sebagian besar waktu 

yang ia miliki akan tercurah pada pendidikan dan mengurangi jam kerjanya, secara langsung 

responden tersebut memilih untuk meninggalkan sekolah agar dapat bekerja secara penuh. 

Responden juga mengatakan bahwa baginya pada masa kini ijazah dapat dibeli (kesetaraan) 

sehingga dengan uang maka tidak perlu bersekolah bertahun-tahun yang hanya akan membuang 

waktu produktifnya. 

Serupa dengan keterangan responden, hasil penilitan Febriana (2010) di Kelurahan Talang 

Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang menyatakan bahwa pekerja anak yang pernah sekolah 

atau berhenti lebih memilih bekerja dengan alasan apabila mereka sekolah maka penghasilan yang 

didapat akan habis untuk biaya sekolah, sedangkan tujuan mereka bekerja adalah untuk 

meringkankan beban orang tua dan membantu perekonomian kerluarga dibandingkan mengenyam 

pendidikan dan dengan sekolah dapat mengganggu waktu mereka bekerja. 

Pengakuan lain dari salah satu responden yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA yang 

bekerja sebagai pemasang dekorasi pelaminan, ia bekerja 4 sampai 6 jam per hari dimana hari kerja 

rata-rata 3 sampai 4 kali seminggu. Responden mengatakan bahwa pekerjaannya saat ini tidak terlalu 

mengganggu pendidikannya karena dapat disesuaikan dengan jam sekolah. Jam kerja responden 

tidak menentu karena terkadang mulai bekerja sejak sore hari hingga malam hari namun tidak jarang 

pula dimulai dari malam hari hingga dini hari. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah hal utama 

dan menjadi prioritasnya, meskipun bekerja juga tak kalah penting namun semua dilakukan karena 

semangat ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang tentara.  

Dari keterangan responden dapat disimpulkan bahwa responden dengan status putus sekolah 

cenderung memiliki jam kerja yang tinggi karena seluruh waktunya dapat digunakan untuk bekerja 

secara penuh. Responden yang menggabungkan sekolah dan bekerja cenderung memiliki jumlah 

jam kerja yang lebih sedikit karena waktu yang terbatas oleh jam sekolah. 

4.3.3. Pengaruh Jumlah Anggota Dalam Rumah Tangga Terhadap Jam kerja 

Jumlah anggota dalam rumah tangga memiliki hubungan positif namun tidak signifikan 

terhadap jam kerja. Hubungan positif menunjukkan bahwa jumlah anggota dalam rumah tangga 

terhadap jam kerja memiliki hubungan yang searah, apabila jumlah anggota dalam rumah tangga 
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meningkat maka jam kerja juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Hal ini serupa  denan 

hasil penelitian Avianti dan Martua (2013) yang menemukan bahwa jumlah tanggungan dalam 

keluarga tidak mempengaruhi timbulnya pekerja anak di Desa Parakan, namun faktor lingkungan 

terbukti mempengaruhi. Pada penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar pekerja anak bekerja di 

tempat usaha milik orangtua maupun keluarga baik keinginan diri sendiri atau keinginan keluarga. 

Menurut salah satu responden alasan utamanya bekerja adalah untuk membantu usaha sang 

ibu yaitu menjaga warung yang berlokasi di rumahnya. Pekerjaannya saat ini disebabkan budaya 

dimana seorang anak yang sudah cukup mengerti untuk bekerja wajib untuk membantu orang tua, 

terlebih lagi ia merupakan anak tertua dalam keluarganya sehingga harus memberi contoh kepada 

saudaranya. Responden mengatakan dengan jumlah anggota rumah tangga yang banyak dapat 

meringankan bebannya dalam bekerja karena anggota keluarga yang lain juga ikut membantu 

menjaga warung. 

Banyaknya jumlah anggota dalam rumah tangga dapat meningkatkan pengeluaran rumah 

tangga, namun apabila anggota dalam rumah tangga tersebut merupakan sumber daya manusia yang 

baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal maka, sebaliknya akan meningkatkan pendapatan 

rumah tangganya. 

4.3.4. Faktor-faktor Lainnya Yang Mendorong Anak Bekerja 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa R^2 adjusted adalah sebesar 0,247472 yang berarti 

bahwa bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan variasi jam 

kerja pekerja anak di Sintang sebesar 24,74 persen sedangkan sisanya 75,25 dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Faktor-faktor lainnya ditemukan saat observasi 

diantaranya yaitu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh cukup kuat. 

Seperti yang di alami oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa alasannya bekerja 

adalah karena ia tergiur melihat teman-teman sekampungnya yang bersekolah di kota sambil 

bekerja. Akibat keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan maka anak-anak tersebut terpaksa 

mencari cara agar mendapatkan tempat tinggal dan biaya untuk sekolah, salah satu cara yang paling 

sering dijumpai yaitu bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan syarat orang yang 

mempekerjakannya akan menanggung tempat tinggal, biaya sehari-hari, dan biaya sekolah. 

Berbeda dengan penuturan responden sebelumnya yang turun ke dunia kerja karena 

keinginannya sendiri, salah satu pendorong faktor lainnya yaitu keputusan bekerja yang berasal dari 

orang tua. Beberapa responden mengaku bahwa keputusannya untuk bekerja adalah berasal dari 

orang tuanya dan bukan keinginannya sendiri. Sebagian besar orang tua yang memiliki usaha sendiri 

lebih memilih untuk mepekerjakan anaknya, selain lebih menghemat biaya upah karyawan serta 

pemanfaatan sumber daya dalam rumah tangga pekerjaan tersebut juga akan memberikan 

pembelajaran kepada anaknya mengenai dunia kerja dan tanggung jawab. Ada pula orang tua yang 

mengirim anaknya ke dunia kerja agar anaknya mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di dalam 

rumah. Harapan para orang tua yang mengirimkan anaknya ke dunia kerja ialah agar anak akrab 

dengan dunia kerja dan memiliki kemampuan bekerja yang baik serta terlatih. 

 

5. KESIMPULAN 

 Pendapatan keluarga dan lama sekolah terbukti berpengaruh signifikan namun tidak searah 

terhadap jam kerja pekerja anak di Kecamatan Sintang. Jumlah anggota dalam rumah tangga terbukti 
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tidak berpengaruh secara signifikan namun searah terhadap jam kerja pekerja anak di Kecamatan 

Sintang. Pekerja anak di Kabupaten Sintang didominasi oleh pekerja anak pada rentang usia 14 tahun 

yaitu sekitar 80 persen dan sebanyak 64 persen  pekerja anak berjenis kelamin laki-laki dan 36 persen 

perempuan. Pekerja anak yang masih bersekolah sebanyak 82 persen dan sisanya putus sekolah, 48 

persen pekerja anak tidak menerima gaji dan 52 persen menerima gajih dengan rentang kurang dari 

Rp. 99.000 hingga lebih dari Rp. 3.000.000. Jenis pekerjaan pekerja anak pada tenaga usaha 

penjualan sebesar 50 persen, tenaga usaha jasa sebesar 28 persen, tenaga produksi sebesar 12 persen 

dan asisten rumah tangga sebesar 10 persen. Rata-rata jam kerja pekerja anak selama 4,48 jam per 

hari.  

Adapun rekomendasi penelitian yaitu pembangunan sekolah menengah atas harus dirancang 

dengan cermat dan menjangkau wilayah terpencil agar dapat memberikan kemudahan terhadap 

akses pendidikan terutama pada daerah desa terpencil, karena kebanyakan desa terpencil hanya 

memiliki sekolah pada tingkat menengah pertama dan cukup jauh dari sekolah menengah atas. Perlu 

di rancang kebijakan khusus terutama bagi pekerja anak yang putus sekolah dan berasal dari 

keluarga miskin agar mereka dapat mengikuti ujian paket. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 

memperolah variabel yang sangat dominan dalam mempengaruhi keputusan anak untuk bekerja. 
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ABSTRACT 

This study used panel data in 14 cities/regencies is West Borneo 2013-2017. There are three models 

in paper : Model Common Effect/Pooled OLS, Model Fixed Effect and Model Random effect. The 

result show that inflation variable has negative and not significant to unemployment variable. 

Economic growth variable has positive effecct and not significant to unemployment variable. 

Minimum wages variable has positive effect  and significant to unemployment variable. This 

coeficient determination show  0.820508 .  

Keywords: inflation, economic growth, minimum wages, unemploymet. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap negara atau daerah secara pasti berusaha mengurangi jumlah ataupun tingkat 

pengangguran, karena sekecil apapun pengangguran akan memberi dampak yang buruk bagi 

pembangunan, termasuk Kalimantan Barat. Menurut Badan Pusat Statistik (data agustus 2017), 

secara umum tingkat penganguran terbuka Kalimantan Barat (4,36%) atau 106.211 jiwa dibawah 

tingkat pengangguran terbuka nasional (5,50%). Tetapi yang menjadi permasalahan yang 

sebenarnya adalah untuk tiap kabupaten/kota angka pengangguran sangat variatif. Pengangguran di 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat paling rendah ada di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar 

1.855 jiwa, paling tinggi rata-ratanya berada di Kota Pontianak yaitu sebesar 22.897 jiwa. Hampir 

separuh dari jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat jumlah penganggurannya diatas rata-rata 

tingkat pengangguran provinsi. 

Banyak faktor yang menyebabkan pengangguran antara lain dapat dilihat dari indikator-

indikator yang mempengaruhinya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah. Inflasi dan 

pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi memiliki hubungan 

positif terhadap pengangguran karena inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, dan 

menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat dan seterusnya akan menurunkan 

jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Keadaan ini maka perusahaan akan 

mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja 

sehingga pengangguran semakin meningkat. Inflasi juga memiliki hubungan yang negatif terhadap 

pengangguran. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan inflasi dengan tingkat 

pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya permintaan 

agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan 

naik maka harga akan naik. Dengan naiknya harga maka produsen akan meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan demikian maka produsen menambah tenaga kerja. Akibat dari peningkatan 
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harga-harga maka permintaan tenaga kerja meningkat, dan pengangguran berkurang ( Prasetyo 

(2009:203)). Inflasi di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif, inflasi 

tertinggi yaitu sebesar 9,66 % berada di Kota Singkawang pada tahun 2014 dan inflasi terendah yaitu 

sebesar 2,58%  dan juga berada di Kota Singkawang pada tahun 2016.   

Hukum Okun juga mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi 

(PDB) dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan lapangan kerja yang 

berarti akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, adanya kesempatan kerja akan 

menambah penyerapan tenaga kerja dan tentu saja akan berdampak pada pengurangan pengagguran 

(Mankiw, 2003:17). Dari Tahun 2013 – 2017 rata-rata Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Barat (5,25%), dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di 

Kabupaten Kubu Raya (6,40%) dan yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah 

adalah Kabupaten Sanggau (4,45%). Ada 6 (enam) kabupaten/kota dengan rata-rata tingkat 

pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan 8 (delapan) 

kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Selain dari Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi, upah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengangguran. Upah yang tinggi dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas 

tenaga kerja, sehingga akan menyebabkan produksi yang dihasilkan meningkat, sehingga upah yang 

naik mengakibatkan masyarakat menawarkan tenaga kerja kepada perusahaan meningkat, dan 

pengangguran turun. Tetapi dapat pula sebaliknya, tingkat upah yang naik mengakibatkan 

perusahaan mempunyai pilihan antara menggunakan tenaga kerja atau menggunakan mesin atau 

teknologi. Jika untuk menambah jumlah produksi yang sama, tambahan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan karena tambahan penggunaan tenaga kerja akan lebih tinggi dari pada tambahan biaya 

karena tambahan penggunaan mesin, maka perusahaan akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga 

kerja dan pengangguran akan meningkat. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami 

kenaikan tingkat upah minimum pada setiap tahunnya. Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 

yang memiliki rata-rata jumlah upah minimum tertinggi yaitu di Kabupaten Ketapang dengan rata-

rata upah minimum sebesar Rp.1.826.000, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata upah 

yang paling rendah yaitu di Kabupaten Mempawah sebesar Rp.1.552.400.  

Selama periode 2013-2017, ternyata daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi tidak selalu 

angka pengangguran yang terendah atau tertinggi, demikian sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat diharapkan mampu mengurangi pengangguran, tetapi data menunjukkan tidak selalu 

daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maka penganggurannya rendah dan 

sebaliknya. Demikian juga dengan tingkat upah, dan upah yang meningkat diharapkan mampu untuk 

memicu tingkat partisipasi kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Tetapi dari data tidak 

selalu daerah dengan tingkat upah tinggi penganggurannya rendah atau tinggi dan demikian 

sebaliknya.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pengangguran menurut (Sumarsono,2009:6) dan Sukirno (2003:328) adalah persentase 

jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi 

tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Selain penganggur terbuka, ada pula 

penganggur yang terjadi kenaikan biaya, perubahan selera konsumen atau kemajuan tekhnologi. 
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Pengangguran merupakan bagian dari tenaga kerja. Menurut Subri (2003:57) tenaga kerja adalah 

penduduk yang berada dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) yaitu penduduk yang siap untuk 

bekerja dan dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerjanya. 

Menurut Simanjuntak (2015:7) tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu golongan yang bekerja dan yang menganggur dan juga yang 

sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu golongan yang bersekolah, 

golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau golongan penerima pendapatan. 

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan 

jasanya untuk bekerja. 

Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga suatu perekonomian 

akibat adanya kenaikan permintaan agregat. Inflasi karena kenaikan permintaan agregat sering 

disebut dengan demand-pull inflation (inflasi karena ditarik permintaan), sedangkan inflasi karena 

penurunan penawaran agregat disebut dengan cost-push inflation McEachern (2000:133). Inflasi 

mempunyai pengaruh hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Menurut Philips 

inflasi mempunyai hubungan yang negatif terhadap pengangguran. Philips (1958) dalam Mankiw 

(2003:436) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat 

pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan 

permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu 

jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga inflasi maka untuk memenuhi 

permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja 

(tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari 

peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka 

pengangguran berkurang. 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat Sukirno (2003:204). Dengan demikian untuk menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang perlu di capai perlu dihitung pendapatan nasional rill menurut harga 

tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi 

mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan 

keadaan perekonomian disuatu daerah. Keadaan perekonomian ini mempengaruhi pertumbuhan dan 

kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Semakin tinggi perekonomian yang ada 

disuatu daerah maka semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi suatu perusahaan dan juga 

menjadi penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat didaerah bersangkutan. Pembangunan 

ekonomi daerah diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi 

daerah dilakukan dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut harga konstanta menyimpulkan bahwa “Laju pertumbuhan ekonomi akan memperlihatkan 

proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan diartikan sebagai pertambahan output 

atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu” Prasetyo (2009:237).  

Upah adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan/organisasi kepada pekerja yang 

besarnya disepakati awalnya oleh kedua belah pihak. Upah biasanya ditetapkan berdasarkan upah 

minimum regional yang dimana upah minimum terdiri dari: Upah minimum berdasarkan wilayah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah Provinsidan 

Kabupaten/Kota. Upah dibedakan menjadi dua yaitu: upah minimal (sejumlah upah yang diterima) 

dan upah rill (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti 
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sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja 

(sebagai karyawan atau buruh) Gilarso (2007:150). Upah minimum adalah “suatu standar minimum 

yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja 

di dalam lingkungan usaha atau kerja. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi 

standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan 

upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Kep Men Naker no. 

17/2005 dan Kep Men Naker no. 13/2012 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ini merupakan suatu jumlah 

imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan 

kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Menurut Kadarisman (2012:123).  

2.1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran 

Para ekonom telah mencoba membangun hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kedua 

variabel ini saling terkait secara ekonomi. Hubungan yang ada di antara mereka berkorelasi terbalik. 

Ketika pengangguran tinggi, inflasi rendah dan sebaliknya Jelilov & Obasa (2016). Hubungan antara 

inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an. A.W. 

Philips di dalam tulisannya dengan judul The Relation Between Unempoyment and The Rate of 

Change of money Wage rate in the United Kingdom. Studi yang dilakukan A.W Philips mengenai 

hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran pada para pekerja di Inggris pada 

tahun 1957–1986. Hasil studi membuktikan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah 

dan tingkat pengangguran. 

Hasil temuan A.W Philips selanjutnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul 

Samuelson dan Robert Solow dengan melakukan sedikit modifikasi. Hasil studi Paul Samuelson dan 

Robert Solow membuktikan adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju 

pertumbuhan pengangguran (tingkat pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara 

stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena 

harus ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai 

konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Kurva Philips 

menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran: semakin tinggi tingkat 

pengangguran akan semakin rendah laju inflasi. Penurunan tingkat pengangguran akan selalu dapat 

dipertahankan dengan mendorong laju kenaikan inflasi, dan sebaliknya laju inflasi akan selalu dapat 

diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Dengan kata lain kurva 

Philips memberikan kesimpulan adanya trade-off antara inflasi dan tingkat pengangguran Hasyim, 

(2016:16). 

H1: X1 (Inflasi) berpengaruh negatif terhadap Y (Pengangguran). 

2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran 

Untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menggunakan 

Hukum Okun. Hukum ini menjelaskan tentang adanya hubungan negatif antara pengangguran dan 

GDP.  Landasan teoritis dari hubungan yang diselidiki Okun didasarkan pada kenyataan bahwa 

peningkatan tenaga kerja harus menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Arthur Okun 

menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan 

riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan 

riil tetap rendah atau bahkan negatif  Soylu (2018). Ketika perekonomian mengalami resesi maka 
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dapat dilihat pengangguran meningkat. Karena tenaga kerja yang dipekerjakan menghasilkan barang 

dan jasa sementara tenaga kerja yang tidak di pekerjakan tidak menghasilkan apa-apa, kenaikan 

tingkat pengangguran seharusnya terasosiasi dengan penurunan GDP.  

Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor yang menetukan siklus bisnis pada jangka 

pendek berbeda dengan siklus pada jangka panjang. Pergerakan jangka pendek pada GDP sangat 

berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dan jasa yang 

terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan menigkatnya jumlah pengangguran. Begitu pula 

sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka produksi barang dan jasa juga meningkat 

sehingga akan terciptanya kesempatan kerja guna memanfaatkan angkatan kerja dan akan 

mengurangi pengangguran Mankiw (2003:103).  

H2: X2 (Pertumbuhan Ekonomi) berpengaruh negatif terhadap Y (Pengangguran). 

2.3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran 

Tingkat upah yang tinggi yang diterima oleh tenaga kerja tergantung pada bentuk pasar 

tenaga kerja. Dalam situasi pasar persaingan sempurna, jika upah rendah banyak pekerja tidak akan 

bekerja. Sebaliknya, pasokan tenaga kerja akan meningkat jika upah yang ditawarkan tinggi. Upah 

minimum cenderung untuk meningkat setiap tahunnya seiring dengan kenaikan upah rill. 

Peningkatan upah minimum ini diharapkan mampu memicu penyerapan tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran khususnya pengangguran terdidik. Pengangguran yang disebabkan 

kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah 

pekerjaan yang tersedia. Namun yang terjadi hal ini meningkatnya tingkat upah membuat penawaran 

tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi 

surplus tenaga kerja atau pengangguran. Penyebab kekakuan upah antara lain: peraturan upah 

minimum, serikat pekerja dan efisiensi upah Mankiw (2003:164). 

Upah juga akan berdampak pada tingkat kesempatan kerja dan pengangguran, adanya 

penerapan upah minimum di tiap Kabupaten/Kota justru akan mengurangi tingkat permintaan akan 

tenaga kerja yang justru pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Penerapan upah 

minimum, terutama untuk negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak seperti Indonesia 

akan mengakibatkan pertambahan pengangguran. Pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda 

yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan keinginan mereka. 

Keinginan mereka adalah bekerja di sektor modern atau di kantor dan dengan upah yang cukup 

tinggi. Untuk mendapatkan kesempatan itu  mereka bersedia menunggu dalam waktu yang lama. 

Hal ini lah yang menyebabkan kecenderungan tingginya angka pengangguran Gilarso (2007:147) 

H3: X3 (Upah Minimun) berpengaruh negatif terhadap Y (Pengangguran). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tiga variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan  dalam penelitian ini antara lain : Inflasi ( X1 ), 

Pertumbuhan Ekonomi ( X2 ), Upah Minimum ( X3 ). Sedangkan variabel dependennya adalah 

Pengangguran  (Y). Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis tuangkan dalam 

kerangka pemikiran seperti terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Model Penelitian 

 

3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian eksplanatori (Explanatory research) yaitu penelitian 

penjelasan yang menunjukkan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian, Gujarati (2001;637). 

Tempat penelitian ini adalah di 14 di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dengan jangka 

waktu 5 tahun yaitu 2013-2017, dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi buku 

Kalimantan Barat dalam Angka 2013-2017 (BPS) Kalimantan Barat dan publikasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel (pooled data). 

3.1. Metode Analisis 

Analisis data menggunakan regresi linear berganda : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it+ β3X3it+  eit ……………………………….. (1) 

Keterangan : 

Y  = Pengangguran 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3  = Koefisien Regresi 

X1  = Inflasi Kabupaten/Kota 

X2  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 

X3  = Upah Minimum Kabupaten/Kota  

i  = Cross Section (Kabupaten Kota Kalimantan Barat) 

t  = Time Series (Tahun 2011-2015) 

eit  = error  

3.2. Model Regresi 

Untuk menganalisis data panel, ada tiga model regresi yang dapat digunakan yaitu sebagai 

berikut : Model Common Effect/Pooled OLS, Model Fixed Effect dan Model Random effect. Untuk 

pemilihan model data panel yang paling tepat maka diperlukan serangkaian pengujian secara 

ekonometrika dalam eviews 8 antara lain : Redundant Fixed Effects Tests atau Uji Chow dan Uji 

Hausman. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausmann menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari 

uji Chow sebesar 0,00000 < taraf signifikan 0,05 yang artinya model Fixed Effect lebih baik daripada 

model Common Effect. Setelah mendapatkan model terpilih dari uji Chow maka dilanjutkan lagi 

dengan uji Hausmann yang mana didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,2711 > taraf signifikan 0,05 

Inflasi (X1) 

Pertumbuhan Ekonomi (X2)  

Upah Minimum (X3) 

Pengangguran (Y) 
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yang artinya model Random Effect lebih baik daripada model Fixed  Effect, Maka pemilihan model 

yang direkomendasikan adalah model Random effect. Namun, dari hasil estimasi 7 metode yang 

terdapat didalam E-views8 yaitu model Common Effect (No Weight dan Cross Section Weight), 

Fixed Effect (No Weight dan Cross Section Weight) serta Random Effect (Swammy – Arora,Wallace 

– Husain, Wensbeek – Kapteyn) terlihat perbedaan dari uji Hausmann sebelumnya. Hasil 

menunjukkan bahwa model yang lebih baik daripada model sebelumnya terdapat pada model Fixed 

effect (Cross Section Weight) yang dimana Koefisien determinasinya lebih tinggi yakni sebesar 

82,05% dengan jumlah variabel signifikan sebanyak 1 variabel dan tidak signifikan sebanyak 2 

variabel. 

4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan model yang terpilih dan yang terbaik maka terpilihlah yaitu model Fixed Effect 

(Cross Section Weight), maka dapatlah nilai konstanta dan koefisien pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda Dengan Model Fixed Effect Cross Section Weight 

Variabel Koefisien Probabilitas 

Konstanta (β0) 0.393731 0.8856 

Inflasi -0.057316 0.5071 

Pertumbuhan Ekonomi 0.191288 0.3629 

LN (Upah Minimum) 0.560994 0.0065 

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0.393731 + -0.057316 X1 it + 0.191288 X2 it + 0.560994 X3 it + Ɛ it ……………………….. (2) 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta (β0)  

Berdasarkan hasil regresi, Konstanta (β0) sebesar 0.39 memiliki arti bahwa jika variabel 

independen (inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum) = 0, maka Pengangguran di 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0.393731 persen. Namum 

hubungan antar variabel ini tidak signifikan.  

b. Inflasi (X1) 

Jika inflasi bertambah sebesar 1 persen maka angka pengangguran di kabupaten/kota Provinsi 

Kalimantan Barat berkurang sebesar -0.057316 jiwa. Namun variabel inflasi ini tidak 

signifikan. 

c. Pertumbuhan Ekonomi (X2) 

Jika Pertumbuhan Ekonomi bertambah sebanyak 1 persen maka angka pengangguran di 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat bertambah sebesar 0.191288 jiwa. Namun variabel 

pertumbuhan ekonomi ini tidak signifikan.  

d. Upah Minimum (X3) 

Jika Upah Minimum bertambah sebesar 1 juta rupiah maka angka pengangguran di 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat signifikan bertambah sebesar 0.560994 persen.  

4.2. Pengujian Uji Statistik 

4.2.1. Pengujian Uji t-Statistik 

Uji t-statistik perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing – masing 

variabel Independent terhadap variabel Dependent dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% (α = 
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0,05). Di bawah ini merupakan tabel hasil uji t-statistik inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah 

minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. 

Tabel 2. Hasil Uji t-statistik 

Variabel t-Statistik Prob Taraf 

Signifikan 

Arah 

Hubungan 

Keterangan 

Inflasi -0.667832 0.5071 0,05 Negatif 
Tidak 

Signifikan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
0.917761 0.3629 0,05 Positif 

Tidak 

Signifikan 

LN (Upah 

Minimum) 
2.831765 0,0065 0,05 Positif Signifikan 

 

4.2.2. Pengujian Uji F Statistik 

Uji F Statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan. Tabel 3 menunjukkan hasil uji F statistik. Berdasarkan pada Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji F statistik sebesar 0,000000 kurang dari taraf signifikan 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran yang ada di Kalimantan Barat. 

Tabel 3. Hasil Uji F Statistik 

F-statistik 11.25817 

Prob(F-statistik) 0,000000 

4.2.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Berdasarkan 

pengolahan data diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.820508, hal ini 

menunjukkan bahwa persentase perubahan pengangguran terdidik dapat dijelaskan oleh, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sebesar 82,05 persen sedangkan sisanya sebesar 17,95 

persen dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran 

Koefisien inflasi yaitu sebesar -0.57316 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji t yang lebih besar dari taraf 

signifikan yang digunakan yaitu 0,5071>0,05 dan adapun nilai t statistik variabel inflasi adalah 

sebesar -0.667832 dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh signifikan antara inflasi 

terhadap pengangguran tidak sejalan.  

Berdasarkan pada nilai koefisien yang bernilai negatif, hal ini berarti dengan meningkatnya 

inflasi maka pengangguran menurun. Penelitian ini sejalan dengan teori Phillips (1929) dalam 

Mankiw (2003:56). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Shifa 

(2014) dan Hajji Muhammad Shun (2013) yang menyatakan inflasi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran terdidik. Namun ada juga penelitian yang tidak sejalan dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Febiana Putri (2013), Warda & Nasri 
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(2015), Mukti Hadi Prasaja (2013) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

pengangguran terdidik.  

4.3.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. 

Koefisien pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.191288 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi  berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji 

t yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,3629>0,05 dan adapun nilai t statistik 

variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.917761 dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran tidak sejalan.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori Hukum Okun yang dikemukakan Arthur 

Okun yang menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif dengan 

pertumbuhan GDP. Hal ini menjelaskan, jika GDP mengalami kenaikan, maka tingkat 

pengangguran akan turun. Jika GDP tidak mengalami pertumbuhan maka tingkat pengangguran 

akan tetap pada tingkat yang sama, bahkan akan naik sebesar 1,5% dari kondisi sebelumnya 

Ramdhan, Setyadi, & Wijaya (2017).  Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh R. Achmad Ryan Z dan Nanik Istiyani (2017) dan Anggun Kembar Sari (2010) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Namun ada 

juga yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Febiana 

Putri (2013), Efit Tria Wulandari dan Yolamalinda (2015), Warda & Nasri (2015), Febriana Nur 

Rahmawati (2016) dan Hajji, Muhammad Shun (2013) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. 

4.3.3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran.  

Koefisien Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 

0.560994 menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas uji t statistik yang digunakan yaitu 0,0065<0,05 dan adapun nilai t statistik variabel 

upah minimum yaitu  sebesar 2.83176. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh 

signifikan antara upah minimum terhadap pengangguran dapat diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Junaidi (2016), R. 

Achmad Ryan Z dan Nanik Istiyani (2017), Rizka Febiana Putri (2013), Efit Tria Wulandari & 

Yolamalinda (2015),  Warda & Nasri (2015), Febriana Nur Rahmawati (2016) dan Hajji, 

Muhammad Shun (2013) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap 

pengangguran. Namun ada juga penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari (2010) yang menyimpulkan bahwa upah minimum 

berpengaruh negatif terhadap pengangguran.  

 

5. SIMPULAN 

Pengaruh inflasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan berdampak negatif 

terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.057316 dengan nilai probabilitas uji t statistik yaitu 

sebesar 0.5071 > 0,5 yang artinya tingginya inflasi tidak berpengaruh terhadap penurunan 

pengangguran di Kalimantan Barat. 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan 

berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-
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2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.191288 dengan nilai probabilitas uji t 

statistik yaitu sebesar 0.3629 > 0,5 yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap kenaikan pengangguran di Kalimantan Barat. 

Pengaruh upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif 

terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.560994 dengan nilai probabilitas uji t statistik yaitu 

sebesar 0.0065 < 0,5 yang artinya kenaikan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap 

kenaikan pengangguran di Kalimantan Barat. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine factors of poverty in the province of West Kalimantan. This research 

used secondary data. The analysis uses pooled data on 14 districts or city in West Kalimantan in the 

year 2010-2016. The result of this study show that the variable unemployment has a negative 

influence and no significant to poverty at districts or city in West Kalimantan. Whereas population 

growth and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have negative and significant effect to 

poverty at districts or city in West Kalimantan. The other hand, unemployment, population growth 

and Gross Regional Domestic Product (GDP) have a significant influence simultaneously to poverty 

at districts or city in West Kalimantan. 

 
Keywords: unemployment, population growth, economic growth, poverty 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana masyarakat berada pada suatu 

kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksebilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan 

berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi 

sangat terbatas. Beberapa ahli mengidentifikasi penyebab kemiskinan, antara lain Sharp (dalam 

Sukmaraga, 2011), Malthus (dalam Sukirno, 2006), Nurkse (dalam Kuncoro, 2006), Kemiskinan 

muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia, akibat perbedaan akses modal, adanya 

keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, rendahnya tabungan. Penyebab 

kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).  

Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Sukirno 

(2000) mengatakan bahwa “pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif 

mencari pekerjaan dan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur”. Pengangguran merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Kenaikan pengangguran 

berdampak memberatkan pada ketimpangan pendapatan, sehingga akan berdampak pada kurangnya 

tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan 

masalah kemiskinan (Cysne & Turchick, 2012 dalam Ramdani, 2015).  

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor timbulnya kemiskinan. Laju 

pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk 

dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2017). Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan populasi 

justsru akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya justru akan memperkecil 

pendapatan perkapita (Arsyad, 2015). Sedangkan, Budiharjo (2003, 159) mengatakan bahwa, jumlah 

penduduk yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan lapangan atau kesempatan kerja yang 

memadai akan memicu naiknya tingkat kemiskinan.  
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang 

digunakan untuk melihat apakah pembangunan perekonomian di suatu wilayah sudah dapat 

dikatakan berhasil. Menurut Sukirno (2000), kenaikan PDRB seharusnya mampu menurunkan 

tingkat kemiskinan, tetapi yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat justru 

PDRB yang tinggi membuat tingkat kemiskinan menjadi meningkat atau bertambah, sebaliknya 

PDRB yang rendah justru mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. 

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang masih mengalami permasalahan 

kemiskinan. Walaupun tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 (7,88%) lebih 

rendah dari kemiskinan nasional (10,70%), tetapi masih ada beberapa kabupaten yang tingkat 

kemiskinannya diatas kemiskinan nasional, yaitu Kabupaten Landak (12,32%), Kabupaten 

Ketapang (10,99%) dan Kabupaten Melawi (12,63%). 

Tabel 1.Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran dan 

PDRB Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat,2016 
Kabupaten/Kota Tk Kemiskinan 

(%) 

Pertumbuhan Pdd 

(%) 

Tk Pengangguran 

(%) 

PDRB  

(juta Rupiah) 

Kab. Sambas  8,54 0,94 4,24 11.815.056,87 

Kab. Bengkayang  7,46 1,96 2,40 4.889.159,80 

Kab. Landak 12,32 1,55 2,03 6.067.561,36 

Kab. Mempawah 5,75 1,39 6,72 4.425.719,62 

Kab. Sanggau 4,51 1,61 3,27 11.638.604,87 

Kab. Ketapang 10,99 2,07 3,97 14.607.934,98 

Kab. Sintang 10,07 1,59 1,93 8.234.721,30 

Kab. Kapuas Hulu 9,82 1,95 2,21 5.580.747,19 

Kab. Sekadau 6,14 1,19 0,64 3.636.659,72 

Kab. Melawi 12,63 1,76 2,11 2.942.746,29 

Kab. Kayong Utara 10,19 1,87 5,00 2.185.464,94 

Kab. Kuburaya 5,04 1,66 5,91 15.418.075,30 

Kota Pontianak 5,55 1,74 9,36 21.806.188,99 

Kota Singkawang 5,33 2,06 8,08 5.931.184,48 
   Sumber: Badan Pusat Statistik-Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 

Tabel 1 menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 

sangat bervarisi. Kabupaten-kabupaten yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi atau rendah jika 

dihubungkan dengan data lainnya yang berhubungan dengan kemiskinan yaitu pertumbuhan 

penduduk, pengangguran dan PDRB tidak selalu selaras. Kabupaten yang tingkat kemiskinan tinggi 

tidak selalu pertumbuhan penduduknya tinggi, pengangguran tinggi dan PDRB rendah, demikian 

sebaliknya yaitu kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan rendah tidak selalu pertumbuhan 

penduduknya rendah, pengangguran rendah dan PDRB tinggi. Kondisi umum Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat berbeda beda jika dilihat dari angka tingkat kemiskinan, tingkat 

pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan capaian nilai PBRB. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau 

rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi 

kehidupannya”. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah 

tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Ritonga (2003, 1) dan Haughton (2012, 

1) kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Friedman (1979) mengemukakan bahwa kemiskinan 
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adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuatan sosial yang meliputi 

asset tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, sumber keuangan, pendapatan dan kredit yang 

memadai, organisasi politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepengtingan bersama, 

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai, dan informasi yang berguna.  

Mankiw (2006) pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan 

berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika 

pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politis sering mengklaim 

bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Lewis 

menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara 

yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak negara 

berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah 

kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas (Sukirno, 2006). Teori 

Ranis dan Fei dikembangkan oleh dua ahli ekonomi, yaitu Gustav Ranis dan John Fei. Analisis teori 

Ranis dan Fei dimaksudkan sebagai teori pembangunan untuk negara yang menghadapi masalah 

pengangguran yang serius, dan kekayaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat 

terbatas (Sukirno, 2006). 

Subri (2003,15) mengatakan bahwa “pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang 

dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah 

penduduk”. Sedangkan Todaro (2011, 340) menyatakan “tingkat pertambahan penduduk merupakan 

laju pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan pertambahan alamiah dan disesuaikan 

dengan pertambahan akibat imigrasi dan emigrasi”. Pertambahan penduduk justru akan menambah 

potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai sumber permintaan baru yang berarti juga 

dapat menambah luas pasar dan   barang-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung 

pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar juga akan 

bertambah.  Menurut Malthus pada mulanya ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan 

penduduk/tenaga kerja adalah relatif tinggi yang berarti penduduk relatif sedikit apabila 

dibandingkan dengan faktor produksi lain, pertambahan penduduk akan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat begitu juga sebaliknya (Sukirno, 2006). 

2.1. Pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan terhadap Y 

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada 

akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya 

kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak 

dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sukirno ,2004). Lewis menganggap di banyak 

negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah 

kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas (Sukirno, 2006).  

Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya, hal yang bisa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila 

mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya dengan baik. Kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya 

jumlah penduduk miskin yang ada. Hal ini menunjukkan berpengaruhnya tingkat pengangguran 

terhadap kemiskinan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Puspita (2015), Ramdani (2015), 

dan Afda (2016) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 
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H1: X1 (Pengangguran) berpengaruh positif terhadap Y (Kemiskinan). 

2.2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan  

Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan 

dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh 

dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan 

ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan. Pernyataan ini diperkuat dengan teori yang 

dikemukakan oleh Malthus dan David Richardo. Dimana Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan 

persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, 

maka pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan 

jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas subsisten (Arsyad, 2015). Sedangkan, 

David Ricardo yang mengatakan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai 

menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan 

tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk 

membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami keterhambatan 

(statonary state) sehingga akan berdampak juga pada penurunan tingkat kesejehteraan mereka. Hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan Puspita (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

H1: X2 (Pertumbuhan Penduduk) berpengaruh positif terhadap Y (Kemiskinan). 

2.3. PDRB terhadap Kemiskinan 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya ekonomi 

yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah 

sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan 

dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar 

daerah. 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 

tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin besar. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Puspita (2015) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan.  

H1: X2 (PDRB) berpengaruh positif terhadap Y (Kemiskinan). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tiga variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan  dalam penelitian ini antara lain : Pengangguran ( 

X1 ), Pertumbuhan Penduduk ( X2 ), PDRB ( X3 ). Sedangkan variabel dependennya adalah 

Kemiskinan (Y). Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis tuangkan dalam kerangka 

pemikiran seperti terlihat pada gambar 1 dibawah ini:  

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Pengangguran (X1) 

Pertumbuhan Penduduk (X2)  

PDRB (X3) 

Kemiskinan (Y) 
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3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian eksplanatori (Explanatory research) yaitu penelitian 

penjelasan yang menunjukkan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian, Gujarati (2001;637). 

Tempat penelitian ini adalah di 14 di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dengan jangka 

waktu 7 tahun yaitu 2010-2016, dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi buku 

Kalimantan Barat dalam Angka 2010-2016 (BPS) Kalimantan Barat dan publikasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel (pooled data). 

3.1.   Metode Analisis 

Analisis data menggunakan regresi linear berganda : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it+ β3X3it+  eit …………………………………. (1) 

Keterangan : 

Y  = Kemiskinan 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3  = Koefisien Regresi 

X1  = Pengangguran Kabupaten/Kota 

X2  = Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota 

X3  = PDRB Kabupaten/Kota  

i  = Cross Section (Kabupaten Kota Kalimantan Barat) 

t  = Time Series (Tahun 2010-2016) 

eit  = error  

3.2. Model Regresi 

Untuk menganalisis data panel, ada tiga model regresi yang dapat digunakan yaitu sebagai 

berikut : Model Common Effect/Pooled OLS, Model Fixed Effect dan Model Random effect. Untuk 

pemilihan model data panel yang paling tepat maka diperlukan serangkaian pengujian secara 

ekonometrika dalam eviews 8 antara lain : Redundant Fixed Effects Tests atau Uji Chow dan Uji 

Hausman. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis model data panel dan uji signifikansi model untuk memilih model yang 

terbaik maka model regresi yang digunakan adalah random Effect Model. Model ini akan 

mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik 

Generalized Least Square (GLS).  

4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 14 Kabupaten/Kota selama periode 

2010 – 2016 (7 tahun) ditunjukkan oleh Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model 

Variable Coefficient Std.Error 

C 10,09553 0,826042 

Pengangguran (X1) -0,041929 0,043168 

Pertumbuhan Penduduk (X2) -0,233897 0,072229 

PDRB (X3) -0,000000135 0,0000000198 

Dari hasil estimasi di atas, maka dapat dibuat model analisis data panel yang di 

interprestasikan sebagai berikut: 

Yit= 10,09553 – 0,041929X1it – 0,233897X2it - 0,000000135X3it ……………………… (2) 

Koefisien regresi memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta 10,09553 dapat diartikan bahwa, jika variabel pengangguran (X1), pertumbuhan 

penduduk (X2) dan PDRB (X3) sama dengan nol kemiskinan (Y) adalah sebesar 10,09553. 

b. Nilai koefisien regresi pengangguran (X1) adalah -0,041929 yang merupakan besaran 

kontribusi pengangguran (X1) yang mempengaruhi kemiskinan (Y). Tanda negatif pada nilai 

koefisien ini berarti menandakan terjadinya perubahan yang tidak searah (berlawanan) dengan 

peningkatan kemiskinan (Y). Jika pengangguran (X1) naik sebesar satu satuan maka 

kemiskinan (Y) akan turun sebesar 0,041929 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari 

model regresi adalah tetap. 

c. Nilai koefisien pertumbuhan penduduk (X2) adalah -0,233897 yang merupakan besaran 

pertumbuhan penduduk (X2) yang mempengaruhi kemiskinan (Y), artinya setiap kenaikan 

pertumbuhan penduduk (X2) sebesar satu satuan maka kemiskinan (Y) akan turun sebesar 

0,233897 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap. 

d. Nilai koefisien PDRB (X3) adalah -0,000000135 yang merupakan besaran PDRB (X3) yang 

mempengaruhi kemiskinan (Y), artinya setiap kenaikan PDRB (X3) sebesar satu satuan maka 

kemiskinan (Y) akan turun sebesar 0,000000135 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari 

model regresi adalah tetap. 

4.2. Pengujian Uji Statistik 

4.2.1. Pengujian Uji F-Statistik 

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan didapat dari besarnya probablitas (tingkat 

kepercayaan/ taraf nyata) dan F tabel. Adapun cara untuk mengetahui Ftabel yaitu sebagai berikut: 

Ftabel (α; df(n-1, nt-n-k)  

dimana: 

α : Tingkat signifikansi yang dipakai (alfa) 

n : jumlah Kabupaten/Kota (Cross Section) 

nt : jumlah cross section x jumlah time series 

k : jumlah variabel independent (bebas) 

jadi didapat Ftabel (0,05;(14-1; 14.7 – 14 – 3) 

Ftabel (0.05;(13; 81) 

Ftabel (1,84) 
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Adapun hasil dari uji anova atau uji F pada Tabel 3 menunjukkan nilai F hitung sebesar 

20,61941. Nilai ini lebih besar dari nilai F tabel (20,61941 > 1,84) dengan signifikan 0,000000 lebih 

kecil dari   α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel 

independen yaitu pengangguran, pertumbuhan penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. 

Tabel 3. Hasil Uji F 

F-Statistic Prob (F-statistic) 

20,61941 0,000000 

4.2.2. Pengujian Uji t-Statistik 

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependennya atau pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi 

setiap variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tak bebas.Berikut ini merupakan hasil dari uji t 

yang ditunjukkan oleh Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji t 

Variable t-Statistic Prob. Keterangan 

C 12,22158 0,0000  

Pengangguran (X1) -0,971279 0,3339 Tidak Signifikan 

Pertumbuhan Penduduk (X2) -3,238263 0,0017 Signifikan 

PDRB (X3) -6,805558 0,0000 Signifikan 

Hasil analisis pada Tabel 4  dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengangguran (X1).  

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil uji t menunjukkan 

pengangguran memiliki nilai t hitung sebesar -0,971279 dan nilai probabilitas sebesar 0,3339. Karena 

t hitung bersifat negatif dan lebih kecil dari t tabel yakni    -0,971279<1,98969 dan nilai probabilitas 

lebih besar dari α = 0,05 (0,3339>0,05), dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

b. Pertumbuhan Penduduk (X2) 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil uji t 

menunjukkan pertumbuhan penduduk memiliki nilai thitung sebesar -3,238263 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,0017. Karena thitung bersifat negatif dan lebih besar dari ttabel yakni -3,238263>1,98969 dan 

nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05 (0,0017<0,05), dengan demikian hipotesis kedua (H2) 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Artinya, semakin besar pertumbuhan penduduk maka kemiskinan akan 

menurun, begitupula sebaliknya. 

c. PDRB (X3) 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil uji t menunjukkan PDRB memiliki 

nilai thitung sebesar -6,805558 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena thitung bersifat negatif dan 

lebih besar dari ttabel yakni -6,805558>1,98969 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05 

(0,0000<0,05), dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. Dapat disimpulkan bahwa PDRB 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin besar PDRB maka 

kemiskinan akan menurun, begitupula sebaliknya. 

4.2.3. Koefisien Determinasi (Adj R2) 

Coefficient Of Determination (R2) digunakan untuk mengukur proporsi penurunan 

variabilitas Y sebagai akibat pengunaaan variabel-variabel bebas di dalam model regresi. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berati kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Dengan 

menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. Jika dalam uji 

empiris didapatkan nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Tabel 4.5 

menunjukkan nilai koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Adjusted R-squared 0,377640 

Dari tabel di atas nilai koefisien determinasi atau adjusted R square adalah sebesar 0,377640 

yang berarti 37,7640% variabel kemiskinan (Y) dapat diprediksi oleh variabel pengangguran (X1), 

pertumbuhan penduduk (X2) dan PDRB (X3). Sedangkan sisanya sebesar 62,2360% dipengaruhi 

oleh sebab-sebab lain atau faktor-faktor lain di luar model seperti indeks gini, ketenagakerjaan, 

pendidikan, infrastruktur, pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

sebagainya. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, yang dinyatakan bahwa 

pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengangguran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Nilai t hitung 

bertanda negatif pada hasil penelitian ini memiliki arti bahwa akan terjadi perubahan yang tidak 

searah dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran 

atau semakin besar jumlah pengangguran maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Orang yang 

menganggur tetapi tidak miskin, dan ini terjadi di daerah perkotaan, dimana walaupun menganggur 

mereka tidak miskin, karena ditanggung oleh anggota keluarga lain yang bekerja dengan penghasilan 

yang besar. Untuk daerah pedesaan terutama sektor pertanian, walaupun tidak menganggur tetapi 

karena produktivitas rendah (karena ketrampilan dan pendidikan rendah) maka miskin. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar dan Achmat (2016) yang 

menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

Pengangguran belum memberikan efek kepada kemiskinan karena jumlah pengangguran tersebut 

masih tergolong kecil. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita 

(2015), Ramdani (2015), dan Afda (2016) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. 

4.3.2. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yang berarti bahwa 

pertumbuhan penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Barat. Nilai t hitung bertanda negatif pada hasil penelitian ini memiliki arti bahwa akan terjadi 

perubahan yang tidak searah dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pertumbuhan penduduk maka kemiskinan akan menurun.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) yang menunjukkan 

bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan 

pernyataan teori yang dikemukakan oleh Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan persediaan 

pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka 

pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah 

penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas subsisten (Arsyad, 2015). 

4.3.3. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yang berarti 

bahwa PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Nilai korelasi yang negatif menandakan bahwa semakin besar 

PDRB akan menurunkan kemiskinan. 

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) yang 

menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. PDRB yang semakin 

besar akan memiliki pengaruh bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga hal ini akan 

mendorong masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan memenuhi kebutuhannya yang 

pada akhirnya akan menguranggi kemiskinan yang terjadi.  

 

5. SIMPULAN 

Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. PDRB berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.  

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengangguran, pertumbuhan 

penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan nilai propabilitas pada uji f menunjukkan hasil yang lebih 

kecil dari α atau dengan kata lain ini signifikan. 
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ABSTRACT 

The aims of this study is to examine and analyze the effect of local government spending, the human 

development index and economic growth on the poverty level of districts/cities in West Kalimantan 

Province. The method used in this study is a quantitative method using secondary data and the 

analysis technique in this study is panel data regression using Eviews 10 using the fixed effect no 

weights method with the Least Square Panel (PLS) method. The results of the study show that the 

regional government expenditure variables have a negative and not significant effect on the level of 

poverty, the human development index (HDI) has a negative and significant effect on poverty , 

economic growth has a positive and not significant effect on the poverty (p = < 0,05) 

 

Keywords: Poverty, Regional Government Expenditures, Human Development Index, Economic 

Growth. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang melekat dalam perjalanan proses 

pembangunan. Usianya sudah setua pembangunan itu sendiri. Maka tdak berlebihan kalua dikatakan 

kemiskinan absolut di negara yang berkembang sulit untuk dihilangkan. Walaupun telah disepakati 

dalam target SDGs tanpa kemiskinan tahun 2030, belum ada jaminan bisa tuntas dalam proses 

pembangunan. 

Menurut Rugner Nurkse dalam Kuncoro (2006), kemiskinan adalah sebuah hubungan 

kausalitas melingkar artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan 

perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah juga. 

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang 

rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, 

sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat.  

Dalam perkembangannnya, memahami kemiskinan dalam konteks pembangunan, tidak 

cukup hanya melihat perubahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, melainkan 

jauh lebih bermakna jika mencermati penduduk miskin yang terpuruk jauh dari garis kemiskinan 

dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk itu, perlu diketahui indicator 

besaran Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).  

Sebagai salah satu masalah nasional, strategi dan kebijakan penuntasan kemiskinan sudah 

banyak dilakukan, termasuk dengan cara peningkatan kualitas manusia melalui dimensi pendidikan, 
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kesehatan dan ekonomi. Pembangunan manusia melalui tiga dimensi tersebut--yang diukur dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara permanen. 

Menyelesaikan atau mentuntaskan kemiskinan secara permanen, tidak dapat hanya 

diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga harus 

menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. 

Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk 

ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi. 

Bellinger (2007) mengungkapkan bahwa konsep kemiskinan itu sendiri melibatkan hal-hal 

seperti multidimensi, multidefinisi dan alternatif pengukuran. Strategi dalam penanggulangan 

kemiskinan didukung oleh tersedianya data kemiskinan yang akurat dan jelas agar kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah tepat pada sasaran demi berjalannya kebijakan-kebijakan dalam hal 

menurunkan angka kemiskinan.  

Sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional, pembangunan daerah provinsi 

Kalimantan Barat masih belum dapat menyelesaikan persoalan keimiskinan. Jumlah penduduk 

miskin, selama periode 2012-2017, terus bertambah masih tergolong besar, tapi secara proporsional 

cenderung menurun dari 8,17% tahun 2012 menjadi 7,88% tahun 2017.  

Tabel 1. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2012-

2017  

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Penduduk Miskin 

(jiwa) 
371.220 380.710 381.900 383.700 381.350 387.430 

Persentase penduduk miskin 

(%) 
8.17 8.24 8.54 8.03 7.87 7.88 

Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1)  
1.05 1.19 0.98 1.29 1.3 1.23 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 
0.2 0.28 0.18 0.32 0.31 0.29 

   Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (Data diolah) 

Persoalan kemiskinan di Kalimantan Barat tidak hanya pada jumlah penduduk miskin 

bertambah setiap tahunnya, tetapi juga semakin tingginya indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan 

indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman yang semakin tinggi (dari 1,05 menjadi 1,23) 

mengindikasikan jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya jauh di bawah garis kemiskinan 

semakin banyak dan indeks keparahan kemiskinan menandakan ketimpangan yang melebar (0,2 

menjadi 0,29) di antara penduduk miskin. Keadaan demikian dapat dimaknai bahwa standar hidup 

penduduk miskin semakin rendah yang dapat bardampak buruk pada kualitas penduduk miskin 

(kualitas SDM) dan pada gilirannya berpengaruh pada percepatan peningkatan IPM. 

Faktor kualitas sumber daya manusia juga bisa menjadi salah satu penyebab tingginya 

tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan indeks pembangunan 

manusia dapat berpengaruh pada kemiskinan. Jika IPM rendah dapat mengakibatkan produktivitas 

kerja rendah. Produktivitas yang rendah memberikan dampak pada pendapatan masyarakat, di mana 

pendapatan yang diperoleh menjadi rendah. yang pada gilirannya menyebabkan tingginya angka 

kemiskinan.  
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Perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat dari 2010 

sampai 2017 menunjukkan trend positip dalam arti meningkat setiap tahunnya dari 61,97 (2010) 

menjadi 66,26 (2017). Pada periode yang sama, hanya di Kota Pontianak yang IPM nya masuk 

kategori tinggi (IPM < 70,00). IPM Kota Pontianak meningkat dari 74,87 (2010) menjadi  77,93 

(2017). Hal ini menandakan bahwa Kota Pontianak cukup sejahtera dikarenakan Kota Pontianak 

merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki sarana dan prasarana Pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi yang lebih baik dibanding Kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. 

Sementara itu, IPM terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 61,52 point pada 

tahun 2017.  

Selain indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada naik 

turunnya kemiskinan di suatu wilayah. Kondisi yang diharapkan dalam proses pembangunan adalah 

tercapaianya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkuaitas di masing-masing provinsi 

diikuti penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendaparan (Seers, 

1969 dalam Todaro 2016).  

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Barat pada periode 2010 – 2017 cenderung 

turun namun berfluktuasi pada kisaran 4,80 – 6,10. Capaian tertinggi (6,05%) pertumbuhan ekonomi 

terjadi pada tahun 2013 dan capaian terendah  (4,81%) terjadi pada tahun 2015. Jika ditelusuri per 

Kabupaten/Kota, ternyata Kabupaten Kubu Raya merupakan satu-satunya daerah dari 14 

Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan stabil pada 6,00% lebih dan cenderung 

meningkat selama periode 2010-2017.  

Selain faktor kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi, besaran belanja pemerintah juga 

berkaitan dengan permasalahan kemiskinan. Belanja atau pengeluaran pemerintah pada berbagai 

bidang social- ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang pada akhirnya mengurangi jumlah dan proporsi kemiskinan. 

Pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2017 

mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 sebesar Rp. 675, 31 Milyar. Jumlah pengeluaran 

pemerintah daerah tertinggi berada di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar Rp. 986,18 Milyar jumlah 

tersebut lebih tinggi dari jumlah pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. 

Sedangkan untuk jumlah pengeluaran pemerintah daerah terendah berada di Kabupaten Sekadau 

yaitu sebesar Rp. 452,43 Milyar. 

Mencermati factor-faktor yang terkait dengan kemiskinan, naiknya indeks pembangunan 

manusia, berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya belanja pemerintah, tidak serta 

merta menurunkan atau menaikkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Terkait dengan keadaan 

ini, maka perlu dipertanyakan apakah indkes pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan 

belanja pemerintah berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap kemiskinan? 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Teori Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekuranganhal yang biasa dimiliki 

seseorang seperti sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal ini sangat berhubungan dengan standar 

hidup masyarakat. Tingkat kemiskinan (poverty rate) adalah persentase pada populasi dengan 

keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan 

(Mankiw,dkk, 2014).  
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Pendapat lain dikemukakan Sharp, et al (2000) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan 

yang dipandang dari sisi ekonomi sebagai berikut: 

1. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya 

oleh setiap individu yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia satu sama lain. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan setiap individu dalam mengakses permodalan.  

Ketiga penyebab kemiskinan ini berpatokan pada teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious 

circle of poverty).Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang 

mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because 

it is poor). Menurut Ragnar Nurkse menyatakan bahwa danya ketertinggalan, ketidaksempurnaan 

pada pasar, dan sedikitnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.  

Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan yang masyarakat terima juga rendah. 

Pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang 

rendah berakibat pada keterbelakangan maupun ketertinggalan pembangunan. Oleh karena itu, 

setiap usaha dalam mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan 

perangkap kemiskinan ini. Menurut World Bank (2006) kemiskinan adalah:”The denial of choice 

and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy 

a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”. 

2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah Daerah 

 Pengeluaran pemerintah secara mikro diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan guna 

menyediakan barang publik yang dimana pihak swasta tidak dapat menyediakan dan sebagai 

pengaruh dari adanya kegagalan pasar. Segala perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut ini: 

1) Perubahan akan permintaan terhadap barang publik 

2) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam hal menghasilkan barang publik dan perubahan 

kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam hal proses produksi 

3) Perubahan kualitas pada barang publik 

4) Perubahan akan harga-harga faktor produksi. 

 Pengeluaran Pemerintah secara makro menurut teori hukum Wagner mengatakan apabila 

pendapatan perkapita meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah juga. Jika 

pengeluaran pemerintah secara umum meningkat maka hal ini sesuai dengan teori Adolf Wagner 

yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan 

semakin meningkat. Tendensi ini disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan dari 

pemerintah.  

2.3. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia yaitu indeks 

pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari 

segi daya beli masyarakat. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan mengalami 

peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sifat antar individu, 

disparitas dari segi geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam macam sehingga 

mengakibatkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat 

keberhasilan pembangunan. Menurut Sen (1995) dalam Todaro (2003) menggambarkan indeks ini 
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sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena keterbatasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal yang 

lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. 

2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Perry et al., (2006) pertumbuhan ekonomi penting untuk membantu pengentasan 

kemiskinan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh lapisan 

masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada teori trickle down effectyang sangat dominan dalam teori-

teori pembangunan pada era 1950 dan 1960 an. Teori trickle down effect mengungkapkan adanya 

aliran menetes ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam 

ekonomi. 

R. F. Harrod dan Evsey Domar merupakan ekonomi sesudah Keynes yang mengembangkan 

teori pertumbuhan Keynesian. Teori ini mengembangkan teori Keynes yang mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi hanya dalam jangka pendek, sedangkan menurut Harrod-Domar 

menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Harrod-Domar menunjukkan syarat 

yang diperlukan agar pertumbuhan jangka panjang mencapai kondisi yang mantap atau steady 

growth. Pertumbuhan yang mantap dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang selalu 

menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal dan seluruh kenaikan produksi dapat 

diserap oleh pasar. 

Pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan 

kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat.Menurut Harrod-Domar 

untuk meningkatkan suatu perekonomian dalam hal pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha 

pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal dipandang sebagai 

pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untukmenghasilkanbarang-

barang atau sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektifseluruh masyarakat. 

Teori Harrod-Domar juga menyatakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang 

menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi 

daerah (Lincolin Arsyad, 1999). Berikut ini adalah beberapa asumsi yang digunakan dalam teori: 

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang 

digunakan secara penuh oleh masyarakat. 

2. Perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan), di mana berarti sektor pemerintah 

dan perdagangan tidak ada. 

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. 

4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save) besarnya tetap, begitu juga ratio 

antar modal dan output serta rasio penambahan modal-output. 

Berikut ini penyajian model penelitian dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini: 
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H1: Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan   

H2: Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan   

H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

 

3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala 

numerik (angka). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Kalimantan Barat. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yaitu penggabungan dari deret 

berkala (time series) dari tahun 2010 sampai 2017 dan deret lintang (cross section) sebanyak 14 data 

mewakili Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Data yang digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam penelitian inisepenuhnya diperoleh melalui library research (studi pustaka). Model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Regresi data panel 

merupakan gabungan dari data silang dan data runtun waktu, dimana unit silang yang sama diukur 

pada waktu yang berbeda. 

Model Regresi 

Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian adalah:  

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + e ............................................................... (1) 

Dimana: 

Y = Tingkat Kemiskinan 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien Variabel Independen 

i  = Unit Cross Section 

t  = Periode Waktu 

X1  = Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 

X2  = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota 

X3  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota 

e  = error 

Terdapat fleksibilitas dalam penyusunan model sehingga sebagian besar model yang ada berisi atau 

lebih dari satu variabel yaitu variabel independen. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Nilai probabilitas dari uji Chow adalah sebesar 0,0000 < taraf siginifikan 0,05 artinya model 

fixed effect lebih baik daripada model common effect. Setelah melakukan uji Chow dan mendapatkan 

model terpilih maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman didapat nilai probabilitas sebesar 

0,3353 > taraf signifikan 0,05 yang artinya model random effect lebih baik daripada model fixed 

effect. 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

160 

 

Model yang dipilih yaitu model fixed effect (No Weights), karena berdasarkan nilai dari R-

Square sebesar 0,966771 dan probabilitas F-Statistik sebesar 0.000000 serta Sum squared resid 

sebesar 30,94593 dengan 1 variabel yang signifikan yaitu indeks pembangunan manusia dan 2 

variabel yang tidak signifikan yaitu pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan model yang terpilih dan terbaik yaitu model fixed effect (No Weights), maka diperoleh 

nilai konstanta, koefisien, dan probabilitas yang ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

Y = 22,89147 – 0,142092X1it – 0,182165X2it + 0,014114X3it .......................................... (2) 

Adapun interprestasi dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta 

Dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 22,89147 yang artinya apabila 

pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi tetap 

atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar 22,89%. 

2. Pengeluaran Pemerintah Daerah (X1) 

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan 

hubungan yang negatif dan tidak signifikan dilihat dari nilai probabilitas 0,7091 > 0,05 terhadap 

tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar -0,142092ini artinya apabila 

pengeluaran pemerintah daerah meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan 

sebesar 0,14%, dengan asumsi cateris paribus. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (X2) 

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan 

hubungan yang negatif dan signifikan dilihat dari nilai probabilitas 0,0319 < 0,05 terhadap tingkat 

kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar -0,182165 ini artinya apabila indeks 

pembangunan manusia meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 

0,18%, dengan asumsi cateris paribus. 

4. Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan 

yang positif dan tidak signifikan dilihat dari nilai probabilitas 0,8299 > 0,05 terhadap tingkat 

kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar 0,014114 ini artinya apabila 

pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 

0,014%, dengan asumsi cateris paribus. 

Uji Statistik t 

 Uji t statistik untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau α = 0,05. Berikut ini merupakan 

tabel dari hasil uji t statistik berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, indeks  

pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Tabel 2. Hasil Uji t Statistik 

Variabel Independen Prob. t-statistic Keputusan 

Pengeluaran Pemerintah Daerah 0,7091 -0,374209 Tidak Signifikan 

Indeks Pembangunan Manusia 0,0319 -2,177169 Signifikan 

Pertumbuhan Ekonomi 0,8299 0,215365 Tidak Signifikan 
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Berikut ini adalah penjabaran dari uji t dari setiap variabel independen (independent 

variable): 

1. Pengeluaran Pemerintah Daerah (X1) 

Variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan nilai t-statistic sebesar -0,374209 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,7091 yang mana lebih besar dari α = 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak. Oleh karena itu, variabel pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Indeks Pembangunan Manusia (X2) 

Variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai t-statistic sebesar -2,177169 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,0319 yang mana lebih kecil dari α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Oleh karena itu, variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,215365 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,8299 yang mana lebih besar dari α = 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. 

Oleh karena itu, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 

Uji Statistik F 

Berdasarkan pada hasil pengolahan data panel dengan eviews 10 diperoleh nilai F-statistic 

sebesar 172,7478 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 yang mana lebih kecil dari taraf signifikan 

sebesar 0,05 artinya variabel pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia dan 

pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kalimat lain, tinggi rendahnya jumlah dan proporsi kemiskinan 

secara simultan  dipengaruhi  oleh pengeluaran pemerintah, IPM dan pertumbuhan ekonomi. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,97 mengandung makna bahwa perubahan tingkat kemiskinan 

dari waktu ke waktu 97% dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan 

manusia, dan pertumbuhan ekonomi, dan selebihnya (3%) dipengaruhi oleh factor-faktor lain. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Koefisien pengeluaran pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil olah data E-Views yaitu 

sebesar -0,142092 menunjukkan pengaruh negatif maupun tidak signifikan  di mana hal ini 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji t statistik yang lebih besar dari taraf signifikan yaitu sebesar 

0,7091 > 0,05 dan adapun nilai t statistik sebesar -0,374209. Dengan demikian hipotesis dalam 

penelitian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan tidak dapat diterima.Selain itu pengaruh yang tidak signifikan ini bisa 

disebabkan dari pemanfaatan dana untuk membiayai proyek-proyek perumahan dan fasilitas umum 

tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan atau perbaikan sarana dan 

prasana jalan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrullah (2014) 

yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

4.2.2. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Dari hasil regresi variabel indeks pembangunan manusia memberikan pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Kenaikan indeks 

pembangunan manusia sebesar 1% maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar 
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0,18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, oleh karena itu 

hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian dapat diterima. Hasil penelitian ini juga sependapat 

dengan Wahyudi (2010), di mana indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Sitepu dan Sinaga (2003) menganalisis dampak investasi sumber daya 

manusia terhadap tingkat kemiskinan dan diperoleh hasilnya bahwa investasi sumber daya manusia 

untuk pendidikan mampu menurunkan poverty incidence, poverty depth dan poverty severity kecuali 

rumah tangga yang bukan sektor pertanian golongan atas yang berada di Desa, bukan angkatan kerja 

di Kota serta bukan pertanian golongan atas di Kota. 

4.2.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang diperoleh sebesar 0,014114  dan menunjukkan 

pengaruh positif dan tidak signifikan di mana hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji t 

statistik yang lebih besar dari taraf siginifikan yang digunakan yaitu sebesar 0,8299 > 0,05 dan 

adapun nilai t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,215365. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa pengaruh siginifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan tidak dapat diterima.Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan  di Provinsi Kalimantan Barat karena untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat 

pada dasarnya ditopang oleh sektor konsumsi dari pada peran investasi maupun produksi, oleh 

karena itu kualitas pertumbuhan ekonomi tidak begitu baik untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Pengaruh positif dan tidak signifikan ini sejalan dengan pendapat dari Tambunan (2001) menyatakan 

pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan 

ketimpangan dari penambahan pendapatan tersebut (cateris paribus), dan selanjutnya akan 

memunculkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan peningkatan kemiskinan. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pengeluaran Pemerintah 

Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,142092 dan probabilitas 0,7091 (p > 0,05), (2) Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,182165 dan probabilitas 0,0319 

(p < 0,05), dan (3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien 0,014114 dan 

probabilitas 0,8299 (p > 0,05). 

 Persoalan kemiskinan bukanlah persoalan mudah untuk dituntaskan. Meskipun IPM terus 

meningkat, pertumbuhan ekonomi tumbuh stabil dan pengeluaran pemerintah terus bertambah, 

ternyata hal ini tidak serta merta mengurangi jumlah penduduk miskin, bahkan ada fenomena 

memburuknya kualitas hidup penduduk miskin. Untuk itu perlu dikembangkan model pembangunan 

yang pro poor melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan hingga ke pedesaan. Mensinergikan 

pengelolaan dana desa dengan program kampung KB merupakan alternative untuk mengurangi 

kemiskinan.  

 

 



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

163 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alhudori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk 

Miskin di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah, Vol. 1 No. 1. Jambi: Universitas Batanghari. 

Arsyad, L. (1997). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, edisi pertama. 

Yogyakarat: BPFE. 

…………… (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM 

YKPN. 

Badan Pusat Statistik. (2011). Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2011. Pontianak: BPS Provinsi 

Kalimantan Barat. 

…………………….. (2012). Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2012 s.d. 2018. Pontianak: 

BPS Provinsi Kalimantan Barat. 

Bellinger, W. K. (2007). The Economics Analysis of Public Policy. Routledge: Oxon. 

Dumairy. (2000). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

https://kalbar.bps.go.id/. (2018). Pontianak: Diakses pada September 2018. 

Jhingan, M. L. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerjemah: D Guritno, Edisi 

Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Kuncoro,M. (2000). EkonomiPembangunan: Teori, masalahdan kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN. 

…………… (2006). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Salemba Empat. 

…………… (2009). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Jakarta: Erlangga. 

…………… (2011).Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga. 

Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

Mankiw, N. G. (2006). Makroekonomi. Jakarta:Erlangga. 

……………... (2014). Pengantar Ekonomi Mikro: Principles of Economics. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Napitupuluh, A. S. (2007).Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara. Skripsi (2007). Sumatera Utara. 

Nasution, S. (2000). Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara. 

Osinubi, T. S. (2005). Macroeconometric Analysis Of Growth, Unemployment and Poverty in 

Nigeria, Pakistan Economic and Social Review. Volume XLIII, No. 2 (Winter 2005), pp. 

249-269. 

Perry GE, Arias OS, Lopez JH, Maloney WF, Serven L. (2006). Poverty Reduction and Growth: 

Virtuous and Vicious Circles. New York: World Bank . 

Saputra, W. A. (2011).Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap 

Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/kota Jawa Tengah. Skripsi (2011).Semarang: 

Universitas Diponegoro. 

https://kalbar.bps.go.id/


Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

164 

 

Sen, A. (1995). A Sosiological Approach to The Meaurement of Poverty: A Reply to Professor Peter 

Townsend. Oxford Economic Papers 37:669-676. 

Soediyono. (1992). Ekonomi Makro. Yogyakarta: Liberty. 

Sukirno, S. (2010). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: 

Kencana. 

Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah, Vol. 8 No. 2 

(2010). Malang: Universitas Brawijaya. 

Suparmoko, M. (2012). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: BPFE Yogakarta. 

Suparmoko, M dan Irawan. (2014). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE 

Tambunan, T. H. (2001). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Todaro, M. P. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. 

Todaro, M. P dan Stephen, C. S. (2006). Pembangunan Ekonomi EdisiKesembilan. Jakarta: 

Erlangga. 

United Nations Development Programme (1995).Human Development Report 1995, New 

York:Oxford University Press. 

Wahyudi, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah, Vol. 8 No. 2 

(2010). Malang: Universitas Brawijaya. 

Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonosia. 

Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN Yogyakarta. 

Pateda, Y, Masinambouw, V. A. J, dan Rotinsulu, T. O. (2017).Pengaruh Investasi, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo. 

(2017). Manado: Universitas Sam Ratulangi. 

Pratama, Y. C. (2014).Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. Jurnal 

Ilmiah, Vol. 4 No.2 (2014). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

World Bank. (2006). Making the New Indonesia Work for the Poor. Jakarta: Indopov.  



Prosiding SATIESP 2019    No.ISBN: 978-602-53460-3-3 

165 

 

Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi 

Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai  Raya Kabupaten 

Bengkayang) 

 

 

Akhmad Yani1*, Heriyadi2, Titik Rosnani3, Erna Listiana4, Meiran Panggabean5 

1,2,3,4,5)Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

 
ABSTRAK 

Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 pada pasal 87, ayat 1 mengamanat dan mempertegaskan 

bahwa Desa dapat membentuk kelembagaan ekonomi  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan 

serta pemahaman bahkan keyakinan kepada jajaran aparatur dan masyarakat desa tentang perlunya 

keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta peningkatan 

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan terbentuknya BUMDES, 

aparat desa Karimunting menginginkan adanya  fasilitasi dari Tim PKM Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Penetapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan 

orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan otonomi 

yang lebih luas kepada pemerintah desa. Selain itu dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut pemerintah 

desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal pengembangan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di desa sesuai dengan potensi serta peluang dan kemampuan yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Namun dengan berbagai alasan baik prosedur administrative dan kelayakan ekonomis 

masih banyak desa-desa di Indonesia kurang memberikan perhatian secara sungguh-sungguh untuk 

membentuk lembaga ekonomi desa tersebut. Sehingga banyak sekali potensi ekonomi desa-desa 

tidak dapat dimanfaat secara optimal oleh desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat.  

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kurangnya perhatian desa untuk 

membentuk lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dikarenakan, 

diantaranya:  

1. Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih relatif baru. 

2. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mengetahui prosedur dan mekanisme dalam 

mendirikan BUM DESA.  

3. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mampu untuk menentukan core bisnis BUM 

DESA yang akan didirikan.  

                                                             
*Email : akhyandinson@gmail.com 
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4. Sebagian besar desa-desa di Indonesia masih belum mampu untuk melihat peluang usaha yang 

dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi sumberdaya ekonomi yang 

dimilik desa tersebut. 

5. Sebagian besar desa-desa di Indonesia memiliki keraguan untuk mendirikan BUM DESA, 

disebabkan masih relative rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola BUM 

DESA yang akan didirikan. 

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM 

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi tentang Badan Usaha 

Milik Desa secara umum yang diamanat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Secara lebih spesifik tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah: Menjelaskan manfaat BUM 

DESA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan 

masyarakat, Menjelaskan mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha Milik Desa, 

Menjelaskan dan memberikan pemahaman cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki Badan 

Usaha Milik Desa, Menjelaskan cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan 

Usaha Milik Desa, Menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai perlunya kebutuhan 

sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

 

2. METODE 

Kegiatan PKM telah dilaksanakan di Pantai Kura-Kura Dusun Tanjung Gundul  Desa 

Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Sasaran peserta kegiatan PKM 

adalah  para unsur aparat desa dan masyarakat nelayan yang berada dalam wilayah administratif 

dusun Tanjung Gundul  desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Teknik 

Penyampaian Materi dengan metode ceramah dan diskusi. Output yang diiharapkan dari kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat  terkait dengan Badan Usaha Milik Desa adalah:  

1. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang manfaat BUM DESA untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. 

2. Terlaksananya penjelasan secara baik mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa. 

3. Terlaksanakanya penjelasan dan pemahaman secara baik tentang cara-cara menentukan core 

bisnis yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa. 

4. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang cara-cara dalam melihat peluang usaha yang 

dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa. 
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5. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang pemahaman mengenai perlu kebutuhan 

sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

 Pada gilirannya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat menghasilkan outcome yaitu:  

1. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman yang makin baik tentang manfaat 

BUM DESA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan ekonomi serta 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman yang makin baik tentang 

mekanisme dan prosedur mendirikan Badan Usaha Milik Desa. 

3. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki kemampuan tentang cara-cara menentukan 

core bisnis yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa. 

4. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki kemampuajn untuk menganalisis n cara-cara 

dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa. 

5. Jajaran aparatur pemerintahan desa memiliki pemahaman mengenai yang baik tentang 

perlunya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

 Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa,  

 Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :  

1) pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;  

2) organisasi pengelola BUM Desa;  

3) modal usaha BUM Desa; dan  

4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.  

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa  menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

b. Tahap-Tahap dan Tata Cara Pendirian BUMDes 

Gagasan  pendirian BUMDes apakah itu bersumber dari perorangan atau kelompok 

masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam 

menyiapkan pendirian BUMDes meliputi: 

1) Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes 

2) Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang 

akan ditawarkan BUMDes; 

3) Kesepakatan dituangkan AD/ART (organisasi & Tata Kerja, penetapan personil sistem 

pertanggung jawaban & pelapor, bagi hasil & kepailitan 

4) Pengusulan materi kesepakatan sbg draf Perdes 

5) Penerbitan Perdes 

6) Menyusun AD/ART; 

7) Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan. 

Sedangkan tata cara mendirikan BUMDes dapat dilaksanakan dengan memulai 

musyawarah desa. Dari hasil musyawarah desa tersebut dirumuskan dan ditetapkan peraturan desa. 

Alur kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tujuan dari pendirian BUMDes adalah: 

2) Meningkatkan perekonomian Desa 

3) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa 

4) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa 

5) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga 

6) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan Iayanan umum 

warga 

7) Membuka lapangan kerja 

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa 

9) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

c. Ciri Utama BUMDes: 

1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama 

2) Modal bersumber dari desa sebesar 51%  dan dari masyarakat sebesar 49%  melalui 

penyerataan modal (Saham atau andil) 

3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal 

4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar 

5) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejaktraan anggota 

(Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa 

6) Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi,Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahaan 

Desa.  

7) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan Anggota. 

d. Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa 

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup 

usahanya. 

2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara 

sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong 

kemajuan usaha BUMDes. 

3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan 

sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus 

dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. 
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5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis 

maupun administratif. 

6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDes 

e. Bentuk organisasi BUM Desa 

 BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang 

berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari 

BUM Desa dan masyarakat. 

 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: a. Perseroan Terbatas dan b. 

Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.  

 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk 

organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Des. 

Proses Penyampaian Materi 

Kegiatan ini dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur aparat 

DusunTanjung Gundul, tokoh dan warga masyarakat serta ibu-ibu dari kelompok ibu-ibu sadar 

wisata.  Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan ceramah oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang di sampaikan secara bergantian. 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa peserta. Di desa Karimunting, 

belum berdiri BUMDES. Sehingga dalam diskusi mereka menyampaikan beberapa kendala teknis 

dalam mendirikan BUMDES . Mereka sangat berharap untuk diadakan bimbingan teknis dalam  

mendirikan dan mengoperasikan BUMDes di desa Karimunting. 

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Acara kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Tanjungpura Pontianak pada hari Rabu,  tanggal 14 Agustus 2019 di lokasi Pantai Kura-

Kura Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.  

 

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Mendasari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para peserta diskusi 

sangat tertarik dan merespon positif terhadap kegiatan dan materi tentang Badan Usaha Milik Desa 
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ini.  Badan Usaha Milik Desa ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu materi Badan 

Usaha Milik Desa ini sangat di butuhkan oleh pihak lembaga dan masyarakat desa guna mengerti 

mekanisme dan prosedur untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Materi diskusi yang di 

sampaikan sangat bermanfaat, karena membantu lembaga dan masyarakat desa dalam melihat cara-

cara menentukan core bisnis yang di miliki Badan Usaha Milik Desa, cara-cara dalam melihat 

peluang usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa, dan pemahaman mengenai perlunya 

kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

Metode penyampaian materi serta sesi tanya jawab sebagian besar dapat diserap dengan baik oleh 

para peserta diskusi. 

Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kegiatan PKM ini adalah perlu ditindaklanjuti 

permintaan dari peserta telah membentuk BUMDes di Desa Karimunting, dalam hal ini warga 

meminta untuk kiranya Camat Sungai Raya diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud. 

Diharapkan kegiatan dan materi tentang Badan Usaha Milik Desa seperti ini dapat dilaksanakan 

secara terus-menerus oleh pihak lembaga desa kepada masyarakat desa untuk meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desanya. Lembaga desa diharapkan dapat memberdayakan 

masyarakat yang berkualitas guna mengelola Badan Usaha Milik Desa. Dan lembaga desa harus 

mampu bertindak rasional untuk kepentingan ekonomi desanya. Demi kelangsungan dan 

kesinambungan aktivitas masyarakat desa dalam memanfaatkan segenap potensi yang ada, 

diperlukan peran dan pembinaan dari Pemerintah daerah. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Kecamatan Jongkat, Kabupaten 

Mempawah, Kalimantan Barat dan diikuti oleh perangkat desa yang terdiri dari kepala dan sekretaris 

desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Pengelola Bumdes bagi desa yang 

sudah memiliki, serta tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Wajok Hilir, Wajok Hulu, Jungkat, 

Sungai Nipah, dan Peniti Luar.  Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman 

tentang konsep pendirian Bumdes bagi desa-desa yang belum memiliki Bumdes serta strategi 

pengembangan Bumdes untuk desa-desa yang sudah memiliki Bumdes. Kegiatan PKM ini 

menggunakan metode ceramah dan diskusi dua arah. Desa-desa yang sudah memiliki Bumdes juga 

diajak untuk menceritakan profil Bumdes yang dikelola termasuk masalah-masalah yang mereka 

hadapi seperti penyusunan laporan keuangan dan pajak-pajak yang menjadi kewajban Bumdes. 

Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah  penguatan bagi desa-desa untuk mendirikan 

Bumdes melalui pemahaman karakteristik wilayah dan masyarakat serta strategi pengembangan 

Bumdes yang sudah berdiri. 

Kata Kunci : Pendirian, Pengembangan, Bumdes  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk 

membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif 

masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan 

arah pembangunan desa untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu 

bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes). Bumdes merupakan kelembagaan ekonomi desa yang dibentuk untuk 

memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki desa untuk membangun desa dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendorong desa untuk 

membentuk Bumdes sebagai lembaga penguatan ekonomi Desa. Pendirian Bumdes harus 

memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan, dengan 

memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pengembangan rencana usaha Bumdes. Bumdes sebagai 

badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di desa.  

Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan 
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atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, Bumdes 

harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan  mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-

prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif.  Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan 

Bumdes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri sesuai dengan karakteristik 

lokal dan ciri sosial budaya masyarakat. 

Kecamatan Jongkat berada di Kabupaten Mempawah terdiri atas 5 (lima) desa yaitu Desa 

Jungkat, Desa Peniti Luar, Desa Wajok Hilir, Desa Wajok Hulu dan Desa Sungai Nipah. Posisi 

kecamatan yang berada di antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah menjadikan desa-desa 

yang berada di kecamatan Jongkat memiliki ciri khas sebagai desa yang berkategori sub-fringe, yaitu 

berkarakteristik peralihan antara desa dan kota. Dari lima desa tersebut, baru 3 desa yang sudah 

memiliki Bumdes dan 2 desa yang belum memiliki Bumdes. 

Pelaksanaan survey yang dilaksanakan pada awal tahun 2019, mendorong tim Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

untuk melaksanakan kegiatan PKM di Kecamatan Jongkat. Tiga Bumdes yang sudah berdiri 

membutuhkan penguatan untuk berkembang sedangkan dua desa membutuhkan konsep dan strategi 

untuk mendirikan Bumdes. Kegiatan PKM ini mendapat dukungan dari Camat Jongkat dan 

dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Aula Kantor Kecamatan Jongkat. Peserta kegiatan 

terdiri atas kepala dan sekretaris desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, 

serta pengelola Bumdes bagi desa yang sudah memiliki Bumdes dan para pendamping desa. Agenda 

acara terdiri atas 2 bagian yaitu pertama, konsep dan strategi pendirian Bumdes dan kedua tentang 

strategi pengembangan Bumdes.  

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah penguatan pendirian 

Bumdes bagi desa yang belum memiliki dan strategi pengembangan Bumdes untuk desa yang sudah 

memiliki. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah pemahaman tentang konsep pendirian 

Bumdes dan strategi pengembangan Bumdes yang akan datang oleh perangkat desa, pengelola 

Bumdes dan tokoh masyarakat. Luaran utama yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini adalah draft 

modul pelatihan pendirian dan pengembangan Bumdes.   

 

2. KONSEP DASAR 

2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 

Menurut Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1), yang dimaksud dengan Badan Usaha 

Milik Desa , selanjutnya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara  langsung yang berasal dari kekayaan desa 

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.  Bumdes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun  

atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes 

harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat 

mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan 

melalui pihak ketiga.    

2.2. Maksud Pendirian Bumdes 
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Pembentukan Bumdes menurut  Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes (2017,1) dimaksudkan 

untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan 

masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya 

masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian 

yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah seperti : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan 

Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Badan Kredit Desa (BKD), program P2KP, program UPK-

PKK, dan lainnya yang berada dan berkedudukan di desa.  

2.3. Tujuan Pendirian Bumdes 

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan perekonomian Desa; 

2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiDesa; 

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 

6. Membuka lapangan kerja; 

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

2.4. Prinsip – Prinsip Pendirian Bumdes 

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan Bumdes menurut  Buku Pegangan Pengelolaan 

Bumdes (2017,3) adalah: 

1. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan 

masyarakat dan tanggung jawab masyarakat; 

2. Keberagaman: bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan 

keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi 

status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada. 

3. Partisipasi: pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar sentiasa 

memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan Bumdes. 

4. Demokrasi: mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan 

masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi 

keuangan yang benar. 

2.5. Empat Tahapan Pendirian Bumdes 

Gagasan awal pendirian BUM Desa apakah bersumber dari perorangan atau kelompok 

masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam 

menyiapkan pendirian BUM Desa meliputi: 

1) Melakukan Kajian Kelayakan Usaha terkait pemanfaatan potensi desa yang diikuti 

penyusunan Rencana Usaha dan Rencana Tahunan Pemasaan untuk mengeksploitasi produk 

(barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUM Desa; 

2) Mempersiapkan Draft AD/ART, Calon Pengelola beserta para Pembantunya (Karyawan), 

Dana Desa sebagai Modal Dasar  dan  Draft Peraturan Desa 
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3) Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUM Desaa dengan 

Penentapan Melalui Peraturan Desa; 

4) Mempersiapkan sarana prasarana operasional BUM Desa. 

2.6. Strategi Pengembangan Bumdes 

Memulai atau mengembangkan bisnis atau usaha Bumdes memerlukan perencanaan dan 

perhitungan bisnis yang matang,  sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan 

baik oleh Bumdes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis 

yang ada pada Bumdes adalah membuat “kerangka” atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan 

baik. Osterwalder & Pigneur (2010; 48) menyebutkan 9 building blocks yang dapat dijadikan acuan 

untuk membuat rencana bisnis yang akan dijalankan atau dikembangkan. Model ini bisa diadaptasi 

oleh Bumdes. Kesembilan blok bangunan yang tergambar dalam kanvas, disusun berdasarkan cara 

kerja otak manusia. Blok sebelah kanan, didasarkan atas alur kerja otak kanan, demikian sebaliknya. 

Konsep 9 Building Blocks menjelaskan bahwa pengelola Bumdes harus bisa mengetahui 

proposisi nilai bisnis, hubungan antara bisnis Bumdes terhadap pelanggannya, segmen pasar, saluran 

distribusi, aliran penerimaan, struktur biaya, sumber daya utama, mitra utama dan aktivitas utama.  

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh Bumdes adalah langsung menentukan bisnis, baru kemudian 

memutuskan siapa yang akan menjadi pelanggan. Bumdes juga harus bisa menentukan jenis-jenis 

pendapatannya karena banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya 

dan kondisi ini sangat berbahaya untuk keberlanjutan Bumdes. Bumdes dapat menentukan jenis-

jenis pendapatan sejak awal. Misalnya jika Bumdes akan menjalankan unit usaha penyaluran air 

bersih desa maka Bumdes akan memperoleh pendapatan dari biaya abonemen dan rekening 

pemakaian air oleh pelanggan atau jika Bumdes akan mengembangkan desa wisata maka pendapatan 

akan diperoleh dari tiket masuk dan jasa pendukung wisata lainnya. Pengelola Bumdes wajib 

mengetahui aliran pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total 

pendapatan. 

 
Sumber : Osterwalder & Pigneur (2010; 48) 

Gambar 1. Konsep 9 Building Block 

 

3. METODE 

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan PKM ini 

dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa : 
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3.1. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang 

akan dijadikan bahan untuk perancangan sistem dan materi pelatihan dalam kegiatan 

pengabdian ini. 

3.2. Melakukan survei lapangan ke Kecamatan Jongkat  sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan, 

kemudian melakukan proses wawancara dan diskusi dengan pihak kecamatan untuk 

mengidentifikasi permasalahan terkait Bumdes. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan PKM Prodi Akuntansi dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Jongkat. Peserta 

berasal dari 5 (lima) desa yang berada di Kecamatan Jongkat. Jumlah peserta yang mengikuti 

kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi sebanyak 70 orang terdiri atas kepala dan sekretaris 

desa, tokoh masyarakat, anggota BPD, pengelola Bumdes dan pendamping desa. Kegiatan 

dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu sesi pertama tentang pendirian Bumdes dan sesi kedua tentang 

pengembangan Bumdes. Pembahasan materi pada sesi pertama mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Potensi utama desa dengan memperhatikan karakteristik, topografi dan aset yang dimiliki desa 

serta kondisi kemasyarakatan yang berada di desa tersebut. Desa perlu menyusun analisis 

SWOT sehingga tergambar jelas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi 

oleh desa; 

b. Desa juga perlu memahami siapa pembeli produk guna pemetaan estimasi penerimaan 

pendapatan desa; 

c. Kedudukan dan status Bumdes dan perbedaan Bumdes dengan PT, CV, usaha dagang atau 

koperasi; dan 

d. Kajian kelayakan usaha Bumdes. 

Materi yang disampaikan pada sesi kedua mencakup strategi pengembangan Bumdes yaitu : 

a. Konsep 9 building blocks; dan 

b. Pajak 

c. Pengawasan Bumdes 

Setelah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menemukan kendala 

yang dihadapi oleh Bumdes. Tim pelaksana PKM mencoba memetakan hasil diskusi tersebut. 

Masalah yang dihadapi oleh desa saat hendak mendirikan Bumdes adalah tentang jenis usaha apa 

yang akan didirikan dan dilema perpajakan yang saat ini dihadapi oleh Bumdes Desa Jungkat. 

Proses pemilihan dan penentuan unit usaha Bumdes harus didasarkan pada pertimbangan 

dan kajian yang cermat. Musyawarah desa dapat membentuk suatu tim  untuk mengkaji unit usaha 

yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menyusun kelayakan usaha 

melalui survey, pengkajian, perhitungan atas kelebihan dan kekurangan, peluang keuntungan dan 

kerugian/ resiko suatu unit usaha. Unit usaha yang hendak didirikan sebaiknya adalah yang belum 

ada di desa atau dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Hal ini perlu dipikirkan agar 

pembangunan Bumdes bisa selaras dengan kegiatan ekonomi yang sudah dijalankan oleh 

masyarakat desa. 

Kajian kelayakan usaha yang dilakukan dengan cara tepat akan memberikan manfaat, 

berupa : 

1. Terpilihnya jenis usaha yang dianggap paling layak untuk dilaksanakan; 

2. Memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian; 
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3. Tersedianya data dan informasi sehingga memudahkan penyusuna  perencanaan usaha; 

4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelola usaha ekonomi 

secara rasional dan modern; dan 

5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lain 

untuk mendukung pengembangan usaha. 

Dilema perpajakan dihadapi oleh Bumdes Desa Jungkat. Bumdes Desa Jungkat adalah 

Bumdes yang relatif maju jika dibandingkan dengan 3 Bumdes lainnya. Jenis usaha yang lebih 

bervariasi dan omzet yang lebih besar serta pengelolaan Bumdes yang lebih baik dibandingkan 

dengan Bumdes yang lain mendorong Bumdes Desa Jungkat menjadi percontohan. Bumdes Desa 

Jungkat kebingungan tentang tarif pajak yang dikenakan kepada mereka. 

Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Bumdes harus memiliki 

NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi Bumdes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari 

penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa Bumdes yang dalam menjalankan usahanya perlu 

legalitas yang membutuhkan NPWP, maka Bumdes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak.  Pajak yang 

harus  dibayarkan Bumdes adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

PPh Pasal 4 Ayat (2) atau Final adalah pajak yang dikenakan kepada badan dengan nilai 

peredaran bruto maksimal Rp 4,8 Miliar. PPh Final harus dibayarkan saat penghasilan diterima. 

Tujuannya untuk menyederhanakan proses dan mekanisme perpajakan serta mengurangi beban 

administrasi pajak, terutama bagi wajib pajak yang masih berkembang dan belum mampu 

menyelenggarakan pembukuan. Jenis Pajak ini akan dikenakan apabila Bumdes memiliki unit yang 

berbentuk PT, CV, dan sebagainya. Tarif  PPh Final untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp 4,8 

Miliar sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Penyertaan modal dari desa 

ke Bumdes dikecualikan dari objek pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Huruf c UU PPh 

yang menyatakan bahwa harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti 

saham, atau sebagai penyertaan modal, termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek 

pajak. Berkaitan dengan permasalahan pajak Bumdes,  maka pembicara menyarankan mereka untuk 

langsung menghadap ke kantor pajak untuk membahas pajak dengan membawa akta pendirian, 

pembukuan Bumdes dan laporan keuangan Bumdes tahun 2017 dan 2018. 

Kegiatan PKM Prodi Akuntansi yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Jongkat memberikan 

dorongan bagi tim PKM untuk kemudian merancang draft dokumen akademik tentang Pengelolaan 

dan Pengembangan Bumdes. Apabila dokumen telah tersusun maka diharapkan dapat menjadi 

pegangan bagi Bumdes – Bumdes yang ada agar lebih maju sehingga perekonomian desa semakin 

maju dan mandiri.   

      

5. SIMPULAN  

Simpulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Akuntansi FEB Untan adalah 

sebagai berikut: (1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Akuntansi FEB yang 

dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor Kecamatan Jongkat diikuti lebih kurang 70 

peserta yang berasal dari Desa Jungkat, Desa Wajok Hilir, Desa Wajok Hulu, Desa Peniti Luar, dan 

Desa Sungai Nipah. Peserta terdiri atas kepala dan sekretaris desa, anggota  BPD, tokoh masyarakat, 

dan pengelola Bumdes bagi desa yang sudah memiliki Bumdes. (2) Dua materi utama yang 

disampaikan dalam kegiatan PKM ini yaitu tentang konsep pendirian Bumdes serta strategi 

https://klikpajak.id/pph-pasal-21-dan-tarif-pajaknya/
https://klikpajak.id/pph-final-dan-tidak-final/
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pengembangan Bumdes. (3) Konsep pendirian Bumdes harus diawali dengan pelaksanaan kajian 

tentang bentuk usaha yang akan dijalankan. Pelaksana kajian dibentuk pada saat musyawarah desa 

dan bertugas untuk menentukan bisnis yang bisa dijalankan sesuai dengan analisa ekonomi 

mencakup tentang peluang bisnis termasuk ancaman dan kelemahan yang dihadapi oleh Bumdes. 

(4) Jenis usaha Bumdes sebaiknya tidak sama dengan jenis usaha yang sudah dijalankan terlebih 

dahulu oleh anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar perekonomian anggota masyarakat desa 

tetap berkembang. (5) Pajak Bumdes menjadi wajib saat Bumdes sudah berbadan hukum dan 

memiliki NPWP. Ketentuan perpajakan Bumdes sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018,   

sedangkan penyertaan modal dari desa ke Bumdes dikecualikan dari objek pajak.      

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan adalah 

sebagai berikut kegiatan PKM Prodi Akuntansi berikutnya akan difokuskan pada penyusunan 

laporan keuangan dan perpajakan serta Konsep 9 Building Blocks perlu diperkenalkan secara intensif 

sebagai penguatan pengembangan Bumdes dan ini akan dilaksanakan pada kegiatan PKM 

berikutnya. 
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ABSTRACT 

Serikin market located at the border of Malaysia-Indonesia has drawn a high public attention 

indicated by many visitors going there to buy Indonesian products. This paper attempts to investigate 

the consumption pattern of visitors shopping at the Serikin, Sarawak. The primary data were 

collected from 110 respondents who ever visited Serikin market. The findings indicate that the 

frequency of visit to Serikin, income and traveling cost influence the consumption pattern of visitors. 

In addition, a low price of Indonesian product is the main factor affecting motivation for shopping 

at the Serikin. 

Keywords: cross- border market, visitor, Malaysia, Indonesia 

 

 

1. INTRODUCTION 

Malaysia has at least five cross-border markets, three markets at the border of Malaysia 

(Kedah, Perlis and Kelantan) and Thailand, one market at the border of Malaysia (Sarawak) and 

Brunei and one market at the border of Malaysia (Sarawak) and Indonesia. Among these markets, 

at least two cross border markets (Wong Kelian-Perlis and Thailand) and Serikin-Sarawak- 

Indonesia) have a similar characteristic in term of Thai and Indonesian traders enter Malaysia to sell 

their products. Objective of this study is to describe the behavior of visitors at Serikin market, 

Sarawak Malaysia. This paper consists of five sections. The next section is a literature review, 

followed by research method, finding and conclusion. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Cross-border economic activity can be classified into cross-border shopping or shopping 

tourism (Timothy, 2005) and cross-border trading. Cross-border shopping is people who across the 

border for shopping in a neighbouring country (Timothy, 2005) while informal cross-border traders 

are traders who bring their merchandise to be sold in a neighbouring country (Minde and Nakhumwa, 

1998). People from Austria, Slovenia and Croatia across the border to Hungary for shopping enjoys 

price differences, a wider range of products and favourable exchange rates (Hardi, 2001 cited in 

Tomori, 2010). 

 

3. RESEARCH METHOD 
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This present study focus on cross-border shopping but the people do not need to cross the 

border for shopping the foreign product. The cross border shopping in this study is defined as people 

(local or non-local people) who shop foreign products at the local market sold directly by the foreign 

traders. The location of the research is at Serikin Market, Bau, Sarawak. The data were collected 

through a preliminary survey conducted on 20 October 2012. Respondents were visitors at the 

Serikin market on that day selected based on a convenience sampling method. As many as 110 

respondents were interviewed. 

The questionnaires include four aspects which are individual characteristics, frequency of 

visit, consumption pattern and motivation. The data are analysed descriptively by using percentage. 

The independent variables include frequency of visit, income and traveling cost while consumption 

pattern is a dependent variable. 

 

4. EMPIRICAL RESULTS 

Serikin is an attractive market for local and foreign visitors to shop Indonesian products. 

The proportion of female visitors (50 per cent) and male visitors (50 per cent) is relatively the same. 

Around 50 per cent of the respondents are married. The visitors are mostly (92 per cent) having 

secondary education or higher. They are mostly from Kuching (41 per cent) and Malaysia Peninsula 

(28 per cent) while the rest are visitors from Sabah (4 per cent), Indonesia (3 per cent) and the places 

other than Kuching in Sarawak. The respondents are mostly (55 per cent) employees followed by 

students (22 per cent) and self-employed (16 per cent). 

Most of the respondents went to Serikin by group either with their friends (50 per cent) or 

their families (55 per cent). They bought variety of products from clothing (62 per cent), food (35 

per cent), accessories (25 per cent) and souvenirs (25 per cent) due to cheap price (50 per cent). 

Table 1 shows the trend of consumption respects to frequency of visit to Serikin. The trend of 

consumption increases when the frequency to visit Serikin is lower. This indicates that the one who 

rarely visit Serikin will buy more goods there because they don’t have much opportunity to go for 

shopping at Serikin. Once they have an opportunity, they will utilize their time for shopping. For 

each visit to Serikin, respondents with more than 11 times visit per year consumed roughly 

RM147.50 while respondents who rarely go for shopping at Serikin consumed roughly around 

RM200.00.  

Table 1. Frequency of Visit to Serikin and Consumption 

Frequency of visit peryear Consumption (RM) 

Not Every Year 198.46 

1-3 times 223.46 

4-6 times 157.48 

7-10 times 185.00 

>11 times 147.50 

    Source: Preliminary survey, 2012 

Table 2 shows the trend of consumption respect to level of income. It shows that the higher 

the income the higher the consumption. It follows the law of demand where a higher income will 

lead to a higher consumption. 
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Table 2. Income and Consumption 

Monthly Income (RM) Consumption (RM) 

<499 126.22 

500-999 166.67 

1000-1499 116.92 

1500-1999 131.25 

2000-2999 274.41 

3000-3999 209.27 

4000-4999 390.00 

>5000 383.33 

 Source: Preliminary survey, 2012 

Table 3. Travelling Cost and Consumption 

Cost of Travelling (RM) Consumption (RM) 

<50 179.37 

51-100 218.00 

101-150 250.00 

> 151 286.00 

       Source: Preliminary survey, 2012 

Table 3 shows how the consumption responds to the cost of travelling to Serikin.The finding 

shows that the higher the cost the higher the consumption. Theoretically, higher cost will reduce the 

level of consumption as their proportion for consumption on shopping become lower. However, the 

finding is contradictory with the theory. The reason might be visitors who paid for a higher traveling 

cost to Serikin stay far away from Serikinor even stay outside Sarawak. 

Serikin may be only one out of many places visited in Sarawak. The respondents will spend 

much on shopping in Serikin because they rarely have an opportunity to travel to there. The 

travelling cost is not only the explicit cost such as transportation, accommodation and so on but also 

the implicit cost or an opportunity cost. The opportunity cost here refers to forgone the other 

opportunity because of visiting Serikin. Thus, once they have the opportunity to go for shopping at 

Serikin, they spend much for shopping. 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

This study attempted to observe the consumption pattern among local citizen as well as 

tourist at Serikin market. A plenty of goods especially from Indonesia with a cheaper price is offered 

by the trader. The market has attracted not only local citizen but also foreign visitor to enjoy 

shopping at Serikin market. The findings indicate that the frequency of visit to Serikin, income and 

traveling cost influence the consumption pattern of visitors. In addition, a low price of Indonesian 

product is the main factor that motivates them to go for shopping at the Serikin market. A holistic 

study on the informal cross border trade in the future specifically in Serikin market can give a good 
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input to the policy maker in order to develop the cross border market which provides an economic 

benefit to the local citizen of Serikin. 
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ABSTRAK 

Sebagai daerah yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia, cukup banyak penduduk Kalimantan 

Barat (KalBar) yang bekerja ke luar negeri melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. 

Kabupaten Sanggau; Aruk, Kabupaten Sambas dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagian 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kurang memiliki wawasan kewirausahaan sehingga kurang memiliki 

persiapan ketika kembali ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja di luar negeri. Hal tersebut 

patut disayangkan karena mereka telah memiliki pengalaman selain tabungan. Kondisi tersebut tidak 

seharusnya dibiarkan karena dapat mendorong mereka kembali bekerja ke luar negeri, menjadi 

beban tanggungan keluarga ketika tabungannya habis atau kembali pada pekerjaan semula tanpa 

perbaikan nasib. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menjadikan mereka yang ingin bekerja 

ke luar negeri dan mantan TKI sebagai mitra. PKM bertujuan untuk mengembangkan wawasan 

kewirausahaan agar mereka memiliki rencana masa depan sehingga ketika pulang nanti memiliki 

kondisi ekonomi yang lebih baik.  

Kata Kunci: TKI, Kewirausahaan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Berbatasan dengan Sarawak Malaysia, menyebabkan sebagian penduduk Kalimantan Barat 

(Kalbar) bekerja di Malaysia. Kalbar juga menjadi daerah transit bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

yang pergi ke atau pulang dari Malaysia atau Brunei. Tempat transit TKI tersebar di 5 Kabupaten di 

Kalbar yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas; Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, 

Kabupaten Bengkayang; Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau; Jasa, Kabupaten 

Sintang; dan Badau, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 5 kabupaten tersebut, 

transit resmi hanya terdapat di 3 kabupaten yaitu Sanggau, Sambas dan Kapuas Hulu yang memiliki 

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang dapat dilalui oleh penduduk di luar kecamatan 

perbatasan dengan menggunakan paspor.  

Sebagian besar TKI yang melalui PPLB berasal dari Kalbar. Pada 2014, tercatat sebanyak 

12.444 TKI keluar dari PPLB yang sebagian besar (9.603) adalah laki-laki. Pada tahun yang sama, 

TKI dari luar Kalbar sebanyak 2.583 orang, yang sebagian besar (2 221) juga laki-laki. Sebagian 

besar TKI dari tersebut (1 148) berasal dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Badan Pusat 

Statistik, 2015).  

 Jumlah TKI dari Kabupaten Sambas lebih banyak lagi. Tidak ada data TKI yang melalui 

PPLB Aruk, namun karena jumlah pelintas batas di kabupaten ini tidak seramai di PPLB Entikong, 

Kabupaten Sanggau, maka jumlah keberangkatan WNI melalui PPLB tersebut sebagian besar adalah 
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TKI (Gambar 1, Juliarti, 2014). Berdasarkan observasi penulis pada April 2016, dari sebanyak 101 

TKI yang melalui PPLB Aruk, semuanya berasal dari Kabupaten Sambas dan hanya terdapat 3 TKI 

yang berstatus legal.  

 
Sumber: Juliarti,2014. 

Gambar 1 : Keberangkatan WNI dari PPLB Aruk ke Sarawak 

Berkerja di luar negeri tidak bisa selamanya. Menjadi korban perdagangan manusia dan  

pekerjaan yang lebih menuntut kekuatan fisik antara lain menyebabkan sebagian TKI pulang ke 

Indonesia pada usia produktif.  Berdasarkan hasil penelitian di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, 

Kabupaten Sambas, 30 responden mantan TKI pernah bekerja di Malaysia sekitar 1 sampai 7 tahun 

(Tabel 1). Alasan kepulangan mereka antara lain ingin bekerja di tempat lain atau merasa bosan.  

Tabel 1. Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Luar Negeri, 2007 

Lama Bekerja ( Tahun ) Jumlah Persen ( % ) 

1 

2 

3 

7 

10 

11 

8 

1 

33.33 

36.67 

26.67 

3.33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Mardiantari, 2008. 

Dari seluruh responden, terdapat 9 orang yang tidak bekerja yang sebagian adalah ibu rumah 

tangga (Tabel 2). Terdapat responden yang kembali bekerja pada pekerjaan sebelum bekerja di luar 

negeri tanpa peningkatan pendapatan yang berarti. Sebagian responden bekerja pada pekerjaan 

semula dengan kondisi sedikit lebih baik misalnya dari nelayan yang tidak memiliki mesin menjadi 

nelayan yang memiliki mesin. Mereka yang menganggur menyatakan sengaja menganggur karena 

mereka masih memiliki tabungan untuk biaya hidup.  

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

ini bertujuan untuk memberikan wawasan kewirausahaan kepada para calon TKI dan mantan TKI 
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di Kabupaten Sambas. Bagi mereka yang ingin menjadi TKI diharapkan dapat membuat rencana 

masa depan sehingga tidak perlu kembali menjadi TKI setelah kembali, karena kekurangan 

penghasilan. Jika memungkinkan, wawasan kewirausahaan dapat mengurungkan niat menjadi TKI. 

Bagi mantan TKI, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang belum, PKM ini diharapkan 

dapat lebih mengembangkan usaha mereka atau memulai usaha baru bagi yang belum memiliki 

pekerjaan.   

Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan, 2007 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persen ( % ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Petani 

Nelayan 

Pedagang 

Tukang 

Ibu rumah tangga 

Pengangguran 

4 

11 

3 

3 

2 

7 

13.33 

36.67 

10 

10 

6.67 

23.33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Mardiantari, 2008. 

 

2. PERMASALAHAN   

Dari hasil analisis situasi, terdapat masalah yang dihadapi warga desa berupa terbatasnya 

wawasan kewirausahaan yang menyebabkan sebagian mantan TKI tidak memiliki kegiatan 

produktif sepulangnya mereka dari luar negeri atau bekerja tanpa perubahan pendapatan yang 

berarti. Padahal, pengalaman dan penghasilan sebagai TKI dapat digunakan sebagai modal sehingga 

mereka tidak perlu kembali terdesak menjadi TKI dan bahkan mampu menciptakan pekerjaan bagi 

orang lain. Dengan PKM ini  diharapkan pemahaman warga desa terhadap kewirausahaan akan 

meningkat.  

 

3. METODE PELAKSANAAN 

PKM dilaksanakan di Desa Setalik Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Luas Desa 

Setalik sekitar 37 Km2 dan dihuni sebanyak 418 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di desa tersebut 

sekitar 1.517 jiwa, dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang relatif berimbang. Sebagian besar 

(86 persen) penduduk Setalik bekerja sebagai  petani. Sebanyak 144 warga Setalik tercatat sedang 

bekerja sebagai TKI baik legal mapupun ilegal di Sarawak yang sebagian besar adalah laki-laki. TKI 

yang melalui agen resmi umumnya bekerja di pabrik pengolahan kayu. Mereka yang tidak melalui 

agen resmi bekerja antara lain sebagai buruh bangunan, di perkebunan karet dan kelapa sawit.   

  Beberapa TKI di Kabupaten Sambas menjadi korban perdagangan manusia. Namun hal 

tersebut tidak menyurutkan keinginan sebagian remaja untuk bekerja ke luar negeri. Untuk itu, 

mereka harus dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga kesejahteraannya dapat meningkat setelah tidak 

lagi menjadi TKI. Penyuluhan dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan  gambar 

yang menarik sehingga mudah dipahami. Peserta dan Tim PKM kemudian berdiskusi dan tanya 

jawab untuk memperjelas dan mengembangkan materi penyuluhan. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PKM di desa Setalik dilaksanakan pada 5 Agustus 2016. Kegiatan dimulai pukul 15.30 dan 

dihadiri oleh aparat desa termasuk Kepala Desa Setalik. Jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari 

20 mantan TKI dan selebihnya adalah penduduk desa yang belum pernah menjadi TKI. Mereka yang 

pernah menjadi TKI antara lain bekerja sebagai penoreh getah, kuli bangunan, dan pedagang. 

Pekerjaan tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan mereka yang belum pernah menjadi TKI.  

 
Gambar 2. Ruang pertemuan Desa Setalik yang juga berfungsi sebagai gedung olah raga  

 

Acara dibuka dengan ucapan selamat datang dari Kepala Desa Setalik. Selanjutnya, Tim 

PKM FEB Untan yang diwakili oleh Ibu Yarlina Yacoub mengucapkan terima kasih atas sambutan 

masyarakat di Desa Setalik terhadap kegiatan PKM FEB UNTAN. Bapak M. Fahmi kemudian 

melakukan penyuluhan dengan menjelaskan konsep kewirausahaan menggunakan contoh kisah 

sukses tentang kewirausahaan yang dimulai dari usaha mikro di sekitar tempat tinggal.  Ibu Yarlina 

kemudian melanjutkan dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana petani 

dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam.  

 
Gambar 3: Bapak M. Fahmi memberikan materi tentang pengembangan kewirausahaan 
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Gambar 4. Ibu Yarlina Yacoub memberikan materi tentang pengembangan kewirausahaan 

 
Gambar 5. Ibu Fariastuti sedang memandu peserta diskusi mengisi kuesioner 

Setelah penyampaian materi, dilangsungkan tanya jawab. Dari tanya jawab tecermin 

umumnya peserta kurang mengoptimalkan lahan yang dimiliki dan cenderung membeli kebutuhan 

sehari-hari. Mereka kurang memanfaatkan potensi di desa. Keinginan untuk memperoleh uang 

cukup banyak dalam jangka waktu singkat dengan menjadi TKI masih menjadi pilihan utama bagi 

warga berusia muda. Diharapkan PKM dapat membuka wawasan mantan TKI dan warga desa 

tentang kewirausahaan. Bagi yang telah memulai secara kecil-kecilan, diharapkan dapat semakin 

dikembangkan.  

 
Gambar 6. Tim PKM UNTAN berserta peserta pengembangan wawasan kewirausahaan 
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5. KESIMPULAN 

Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan sedikitnya dapat membuka wawasan kewirausahaan 

bagi warga Desa Setalik. Wawasan yang luas diharapkan diikuti dengan perubahan sikap dengan 

berpikir untuk menjadi wirausaha atau mengembangkan usaha yang telah ada.  
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ABSTRAK 

Desa Temajuk memiliki keunggulan dari aspek alam yang indah serta posisi strategis berbatasan 

dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Terdapat beberapa tempat wisata yang telah 

dikembangkan penanam modal. Namun demikian karena keterbatasan akses/infrastruktur baik dari 

wilayah Kalimantan Barat maupun dari Malaysia, pengembangan pariwisata belum optimal. Selain 

itu sektor pariwisata belum dapat dijadikan mata pencaharian utama penduduk. PKM yang dilakukan 

merancang desain pengembangan “Desa Wisata” dengan percontohan desa wisata yang sudah maju 

baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian Desa Temajuk dapat dijadikan sebagai salah 

satu destinasi wisata andalan Kalimantan Barat dan dapat memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat desa melalui penglibatan masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. 

Kata Kunci : desa wisata 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Terdapat banyak pintu lintasan dari Indonesia ke Malaysia baik yang resmi maupun yang 

tradisional. Secara resmi hanya tiga desa yang menjadi pintu gerbang resmi keluar dari Indonesia 

yaitu Desa Entikong di Kabupaten Sanggau, Desa Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Aruk 

di Kabupaten Sambas. Desa lainnya masih berstatus pintu keluar masuk negara yang tidak resmi 

yang ditandai dengan Pos Lintas Batas (PLB) dan hanya dijaga oleh militer. Mereka yang secara 

resmi diperbolehkan keluar masuk melalui PLB hanyalah penduduk setempat yang tinggal menetap 

sekitar 20 kilometer dari garis perbatasan Negara. 

Tidak semua desa yang memiliki PLB mudah diakses oleh orang di luar desa setempat 

sehingga tidak banyak pelintas batas dari luar desa tersebut. Sebagai desa di pedalaman, tak juga 

ada hal yang sangat menarik baik di desa tersebut maupun di Malaysia yang mampu menarik 

penduduk dari luar desa untuk datang ke desa ini. Penduduk desa di pedalaman itu juga juga tidak 

mudah untuk akses ke luar desa sehingga lebih menggantungkan diri pada Malaysia dalam 

kehidupan sehari-hari .  

Terdapat dua desa yang relatif mudah diakses oleh penduduk dari luar desa sehingga 

menarik mereka untuk melintasi atau mengunjunginya yaitu Desa Jagoi di Kecamatan Jagoi Babang, 

Kabupaten Bengkayang dan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. PLB Desa Jagoi 

jauh lebih ramai dilintasi oleh para pelintas batas dari luar desa yang berdagang ke Malaysia. Desa 

Serikin di Sarawak yang berbatasan dengan Desa Jagoi adalah pusat pusat perdagangan informal 

lintas batas di Kalimantan Barat dan Sarawak. Hal ini karena Desa Serikin Sarawak, mudah dicapai 

dari daerah lainnya di Sarawak karena infrastruktur jalan yang sangat memadai.   

Pengunjung di Desa Temajuk tidak seramai di Desa Jagoi. Hal ini karena Desa Telok 
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Melano Sarawak yang berbatasan dengan Desa Temajuk merupakan daerah terpencil di Malaysia. 

Desa Telok Melano dan wilayah lainnya di Malaysia hanya dihubungkan oleh jalan laut. Penduduk 

di Desa Telok Melano sangat tergantung kepada Indonesia terutama ketika musim gelombang besar. 

Jalan yang menghubungkan Desa Telok Melano dan wilayah lainnya di Malaysia sekarang sedang 

dibangun. Jika infrastruktur jalan tersebut sudah jadi, Desa Telok Melano akan semakin berkembang 

dan Desa Temajuk akan menerima eksternalitas positif dari pembangunan tersebut.  

Desa Temajuk relative mudah diakses dari luar desa karena jalan yang menghubungkan desa 

tersebut dengan Kota Sambas, Singkawang dan Pontianak relative cukup baik. Jarak antara Desa 

Temajuk dan Kota Singkawang sekitar 200 kilometer dan dapat ditempuh sekitar enam jam 

perjalanan. Waktu yang ditempuh tersebut bisa dipercepat jika sebagian jalan yang sedang dibangun 

yang sebelumnya rusak parah sudah siap. Pekerjaan utama penduduk di Desa Temajuk adalah 

sebagai petani kebun khususnya lada dan karet dan sebagai nelayan yang dijual di wilayah Indonesia 

atau Malaysia tergantung harga mana yang lebih tinggi. Sebagian penduduk di Desa Temajok 

bekerja di Malaysia secara illegal.   

 
Sumber : https://wisatadesatemajuk.wordpress.com/2014/09/10/peta-wisata-desa-temajuk/ 

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Temajuk 

Desa Temajuk mulai dikenal masyarakat luas karena terjadi beberapa kali konflik wilayah 

perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dua konflik yang cukup “panas” yaitu sengketa patok 

batas A-104 di Dusun Camar Bulan pada 2011 yang selanjutnya diikuti oleh pembangunan rambu 

suar oleh pemerintah Malaysia di perairan Tanjung Datuk yang masuk dalam wilayah Indonesia. 

Pengunjung dari luar desa semakin banyak karena pada 2012, dibangun jalan sepanjang sekitar 47 

kilometer yang menghubungkan ibukota Kecamatan (Paloh) dengan desa yang berjarak sekitar 100 

hingga 200 meter dari garis pantai. Untuk ke Paloh atau sebaliknya, penduduk tidak lagi perlu 

menyusuri pantai karena sudah ada jalan darat yang dapat ditempuh sekitar 2 jam 

(http://www.pontianakpost.co.id/temajuk-desa-perbatasan-indonesia-malaysia-yang-penuh-

persoalan).  

Desa Temajuk memiliki potensi wisata alam yang cukup banyak yang belum dikembangkan 

secara optimal. Setidaknya terdapat tiga pantai di desa ini yaitu Pantai Tanjung Selimpai, Batu 
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Bejamban, Pantai Camar Wulan, selain hasil laut seperti ubur-ubur dan penyu. Sejak 2011, dalam 

rangka hari Penyu sedunia pada  23 Mei dan hari lingkungan hidup pada tanggal 5 Juni, telah 

dilaksanakan Festival Pesisir Paloh IV. Festival  terakhir dilaksanakan pada 18-20 Agustus 2016 

(www.travel.kompas.com Festival Pesisir Paloh, Ajang Mengikat Komitment Perlindungan Penyu, 

http://www.wwf.or.id/?39462/Menyambut-Musim-Penyu-Paloh-Gelar-FESPA-IV ).  

 
         Sumber : https://wisatadesatemajuk.wordpress.com/2014/09/10/peta-wisata-desa-temajuk/ 

Gambar 2. Potensi Wisata Desa Temajuk 

Perbatasan dengan Desa Telok Melano Sarawak juga menjadi suatu daya tarik tersendiri  

bagi pengunjung dari Indonesia. Apalagi sampai saat ini, untuk menyeberang ke Desa Telok Melano 

cukup melapor ke pos perbatasan Malaysia di Telok Melano dengan menunjukkan kartu identitas 

atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Umumnya pengunjung dari Indonesia ingin tahu seperti apa 

desa di Malaysia dan Desa Temajuk adalah tempat pelintasan satu-satunya untuk menjuju Desa di 

Malaysia tersebut. Sebaliknya Desa Telok Melano merupakan lintasan terdekat untuk masuk ke 

Desa Temajuk dari wilayah Malaysia. Desa Telok Melano merupakan bagian dari Lundu yang 

merupakan pusat wisata pantai di Sarawak yang ramai dikunjungi wisatawan asing maupun 

domestic. Wisatawan yang banyak mengunjungi Sarawak tersebut juga merupakan potensi yang 

dapat dijadikan target untuk mengembangkan wisata di Desa Temajok.  

Selain wisata berbasis alam, Desa Temajok juga dapat mengembangkan wisata berbasis 

budaya dan masyarakat. Malaysia cukup sukses mengembangkan wisata berbasis budaya dengan 

melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku budaya sekaligus pelaku usaha antara lain homestay 

dan oleh-oleh baik kerajinan tangan maupun makanan. Jika kunjungan ke Telok Melano dengan 

mudah ditemukan informasi tentang homestay dari masyarakat, tidak demikian halnya dengan di 

Desa Temajok. Masyarakat Temajok lebih mengenal dua penginapan swasta, yang satu dibangun 

pada 2011 dan yang lainnya pada 2015, yang tentunya kurang berbasis pada masyarakat.  

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

ini bertujuan untuk memberikan memberikan inspirasi dan membantu perkembangan wisata di Desa 

Temajuk. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi masyarakat desa untuk 
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mengembangkan perekonomian. Perekonomian yang maju akan mengurangi ketergantungan 

terhadap Malaysia yang akan semakin maju dan mengurangi tenaga yang bekerja di Malaysia. Desa 

Temajuk yang maju juga akan menarik orang Indonesia yang tinggal di luar Desa Temajok untuk 

berbisnis di desa tersebut. Ketahanan ekonomi sekaligus ketahanan sosial desa perbatasan akan 

semakin meningkat.   

 

2. PERMASALAHAN 

 Dari hasil analisis situasi, terdapat permasalahan dalam hal belum optimalnya 

perkembangan wisata di Desa Temajuk padahal potensi yang dimiliki relative cukup besar. 

Perkembangan wisata di Desa Temajok juga terindikasi mengarah pada kepememilikan modal yang 

besar dan kurang berbasis pada masyarakat. Dengan potensi dan permasalahan di Desa  Temajuk, 

akan dikembangkan desa wisata yang terintegrasi berbasis alam dan budaya setempat di Desa 

Temajuk. 

 

3. METODE PELAKSANAAN PKM 

Desa Temajuk dihuni oleh sekitar 500 keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 2000 jiwa.  

Desa Temajuk berada dalam wilayah Kecamatan Paloh yang memiliki wilayah sekitar  ± 1.697,30 

Ha dengan batas sebagai berikut (http://palohku.blogspot.co.id/2011/10/pantai-temajuk.html) :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Laut Cina Selatan 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galing 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sajingan Besar & Sarawak 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna 

.  Adapun Mekanisme dan desain sebagai berikut: 

a. Merancang materi penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang sederhana disertai dengan 

gambar yang menarik sehingga mudah dipahami  

b. Mengumpulkan video tentang Desa Wisata berbasis masyarakat baik di Indonesia dan Malaysia 

c. Merancang beberapa paket wisata untuk Desa Temajok  

d. Melakukan penyuluhan dengan menggunakan slides, gambar dan video 

e. Melakukan Tanya jawab.  

 Partisipasi mitra , para peserta menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

penyuluhan. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan dan berkelanjutan program yaitu: 

melaksanakan tanya jawab sebelum dan sesudah penyuluhan.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PKM di desa Temajok dilaksanakan pada Tanggal 11 November 2017. Kegiatan dimulai 

pukul 15.30 dan dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari penduduk desa yang merupakan pelaku 

usaha homestay, pemuda Karang Taruna, LSM serta aparat desa. Kegiatan PKM merupakan salah 

satu rangkaian kegiatan Festival Pesisir Paloh 2017 yang digagas WWF Kalimantan Barat bersama 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. 
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Gambar 3. Pembukaan Kegiatan PKM oleh Ketua Persatuan Pengusaha Homestay 

Acara dibuka dengan ucapan selamat datang dari Ketua Persatuan Pengusaha Homestay 

Desa Temajuk, Bapak Mulyadi. Beliau adalah mantan Kepala Desa Temajuk. Selanjutnya, Tim 

PKM FEB Untan yang terdiri dari 3 orang yaitu Dr. Fariastuti, Dr. Erni dan Dr. Nurul Bariyah serta 

didampingi oleh Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Dr. Yarlina Yacoub 

mengucapkan terimakasih atas sambutan masyarakat di Desa Temajuk terhadap kegiatan PKM FEB 

UNTAN.  

 
Gambar 4. Pemaparan Desain Desa Wisata oleh Tim PKM 

Selanjutnya Tim PKM menyampaikan materi tentang Desa Wisata berupa pemutaran film 

tentang pengembangan homestay di Sarawak Malaysia yaitu Kampung Santubong Homestay serta 

film tentang desa wisata terbersih di dunia yaitu Desa Adat Penglipuran di Bali. Setelah pemutaran 

film dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pengembangan Desa Temajok sebagai Desa 

Wisata mengingat potensinya yang besar baik dari aspek keindahan alam, kekayaan budaya serta 

keramahan penduduknya.  
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Gambar 5. Kondisi Infrastruktur Jalan 

Perjalanan untuk mencapai Desa Temajuk memakan waktu kurang lebih 10 jam dari Kota 

Pontianak dengan menempuk jarak sejauh 330 km. Hal ini tentunya dapat dianggap sebagai 

penghambat pengembangan pariwisata. Namun demikian pengalaman di daerah yang lebih maju 

pariwisatanya, pengembangan pariwisata justru dapat mendorong peningkatan infrastruktur. Oleh 

karena itu kegiatan pariwisata harus dibangkitkan lebih dahulu dengan segala keterbatasan yang ada 

melalui upaya optimalisasi. Peran media sosial sangat besar untuk mempromosikan wisata di daerah-

daerah yang sulit dijangkau seperti Desa Temajuk. Diharapkan dengan terdengarnya Desa Temajuk 

sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, akan terbangun infrastruktur pedesaan seperti jalan 

serta aliran listrik. 

 

Gambar 6. Wisata Perbatasan Desa Temajuk 

PKM dilaksanakan diharapkan setidaknya membuka wawasan masyarakat Desa Temajuk 

untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata berbasis komunitas. Di Desa Temajuk terdapat 

kurang lebih 50 rumah yang menyediakan homestay. Namun masing-masing mengelola sendiri 

tanpa ada manajemen di tingkat desa. Prospek pengembangan Desa Wisata Temajuk berbasis 

komunitas terlihat dari diskusi yang dilakukan setelah sessi pemaparan. Berikut antara lain 

tanggapan peserta dalam diskusi tersebut: 

a. Peserta menjadi sadar bahwa desa mereka berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. 

Pengembangan pariwisata di Desa Temajok yang selama ini dilakukan secara individu oleh 

penduduk akan lebih optimal jika berbasis komunitas seperti yang dilakukan di Kampung 

Santubong Sarawak 

b. Terdapat kekhawatiran peserta akan pengaruh buruk dari keterbukaan desa terhadap pihak luar. 

Saat ini para pemuda mulai terpengaruh budaya luar dengan adanya kemajuan teknologi dan 
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akses internet sehingga nilai-nilai budaya lokal semakin ditinggalkan. 

c. Kondisi di atas memicu semangat peserta yang berasal dari  Karang Taruna untuk 

mengembangkan wisata di Desa Temajok dengan mengandalkan budaya lokal sebagai produk 

utamanya. Sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dari turis yang datang, sekaligus 

mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya lokal. 

d. Budaya lokal dimaksud seperti kuliner, tarian, permainan rakyat, kerajinan, cerita rakyat, upacara 

adat, pakaian adat, dan lain-lain. 

 

5. KESIMPULAN 

Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan sedikitnya dapat membuka wawasan penduduk 

Desa Temajuk akan potensi pengembangan Desa Wisata berbasis komunitas. Namun demikian 

diperlukan upaya lanjutan untuk mengawal aspirasi masyarakat. Masyarakat sendiri berharap PKM 

ini tidak berhenti satu kali saja, melainkan ada kegiatan lanjutan karena mereka sangat memerlukan 

pendampingan untuk pengembangan Desa Wisata Temajuk pada masa yang akan datang. 

Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut untuk mengawal pengembangan 

Desa Wisata Temajuk sehingga dapat berkembang sebagaimana prestasi Kampung Santubong di 

Sarawak yang memiliki sumberdaya relative sama dengan Desa Temajuk. Perlu perbaikan akses 

transportasi, komunikasi dan listrik di Desa Temajuk mengingat selama ini listrik hanya tersedia 

selama 12 jam sehari. 
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ABSTRAK 

Sebagai daerah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, cukup banyak penduduk Kalimantan 

Barat (KalBar) yang bekerja ke luar negeri termasuk berdagang melalui pintu batas resmi maupun 

tidak resmi. Jalur yang paling ramai dilalui oleh pedagang informal dari Indonesia untuk masuk ke 

Sarawak yaitu perbatasan Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang) dan Serikin (Sarawak). Setiap 

akhir pekan (Sabtu dan Minggu), cukup banyak pedagang Indonesia yang berdagang di Serikin 

Sarawak. Kegiatan perdagangan lintas batas ini sangat riskan untuk dilarang sewaktu waktu oleh 

Pemerintah Malaysia sementara pedagang lintas batas dari Indonesia sangat tergantung terhadap 

kegiatan di Pasaran Serikin. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk 

mengembangkan  wawasan kewirausahaan di kalangan pedagang lintas batas di Serikin agar mereka 

siap ketika sewaktu waktu dilarang untuk berdagang di Serikin. PKM dilaksanakan dalam bentuk 

penyuluhan dengan menggunakan slides dan gambar diikuti dengan tanya jawab.  

Kata Kunci: kewirausahaan, pedagang lintas batas, serikin 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Berbatasan dengan Sarawak Malaysia, menyebabkan kecenderungan sebagian penduduk 

Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja ke Malaysia termasuk menjadi pedagang lintas batas melalui 

pintu perbatasan baik resmi maupun tidak resmi. Pedagang tersebut tidak hanya penduduk yang 

tinggal di kecamatan yang langsung berbatasan dengan Sarawak tetapi juga penduduk dari kota-kota 

di luar kecamatan dan kabupaten  perbatasan.  

Terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tempat transit yang tersebar di 5 Kabupaten di 

Kalbar yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas; Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, 

Kabupaten Bengkayang; Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau; Jasa, Kabupaten 

Sintang; dan Badau, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu (Gambar 1).  

Dari lima kabupaten tersebut, pintu perbatasan resmi hanya di tiga kabupaten yaitu Sanggau, 

Sambas dan Kapuas Hulu. Tiga kabupaten tersebut memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) 

yang dapat dilalui oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar kecamatan perbatasan dengan 

menggunakan paspor. Pintu perbatasan tidak resmi hanya boleh dilalui penduduk yang tinggal di 

kecamatan perbatasan walau pada kenyataannya penduduk di luar kecamatan perbatasan juga dapat 

melintasinya sepanjang mendapatkan surat izin lintas batas dari Kantor Imigrasi setempat.   
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      Sumber: Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan    

Barat/BPKPK, 2012 

Gambar 1. Peta Perbatasan di Kalimantan Barat 

Pasar Serikin terletak di Desa Serikin, Sarawak. Pasar ini beroperasi setiap hari Sabtu dan 

Minggu. Pedagang di Pasar Serikin berasal dari Indonesia terutama Kota Pontianak, Sambas dan 

Singkawang. Pasar Serikin mulai ramai sejak awal tahun 2000an dan sebagian pedagang dulunya 

berdagang di perbatasan Entikong. Pasar Serikin sangat ramai terutama pada libur sekolah karena 

pengunjung pasar tersebut tidak hanya dari Sarawak tetapi juga wilayah Malaysia lainnya seperti 

dari Semenanjung, dan luar negeri. Pasar Serikin telah menjadi tujuan wisata yang cukup populer di 

Sarawak.    

Kegiatan perdagangan Serikin menurut otoritas Malaysia dikategorikan kegiatan ilegal dan 

pernah direncanakan untuk ditutup. Disebut kegiatan ilegal karena  para pedagang Indonesia masuk 

ke Malaysia tanpa paspor dan tanpa visa kerja. Perdagangan di Pasar Serikin terus berlangsung 

karena penduduk Serikin diuntungkan dengan penyewaan tempat berdagang dan tempat tinggal.  

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan wawasan 

pengembangan kewirausahaan kepada para pedagang di Serikin. Suatu saat jika dilarang berdagang 

di Serikin, para pedagang tersebut telah memiliki jalan keluar sehingga tidak mengganggu 

kehidupan sehari-hari. PKM ini diharapkan dapat lebih mengembangkan usaha mereka baik di 

Serikin maupun di tempat lain.    

Dari hasil analisis situasi, perdagangan di Serikin menghadapi masalah legalitas yang suatu 

saat dapat dilarang oleh Pemerintah Malaysia. Sementara itu pedagang Serikin memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap Pasar Serikin. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

dilaksanakanlah PKM dengan tujuan memberi wawasan pengembangan kewirausahaan kepada 

pedagang Serikin sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis di Indonesia sebagai cadangan.  

 

2. METODE PELAKSANAAN 

PKM dilaksanakan di Desa Serikin, Sarawak dengan Pedagang di Serikin dan Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching sebagai mitra.  Langkah-langkah yang ditempuh 

sebagai berikut: 
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a. Merancang materi penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang sederhana disertai dengan 

gambar yang menarik sehingga mudah dipahami.  

b. Melakukan pertemuan dengan KJRI Kuching 

c. Memberi penyuluhan  

d. Melakukan tanya jawab.  

Tanya jawab dengan pedagang dilaksanakan dengan peserta penyuluhan. Dari hasil tanya 

jawab tersebut diketahui bahwa mereka mulai terpikir akan konsekwensi jika Pemerintah Malaysia 

tiba-tiba menutup Pasar Serikin. Berpikir tentang  kemungkinan yang akan terjadi memotivasi 

mereka untuk mencari alternatif lokasi yang menjamin mereka untuk berusaha dalam jangka panjang 

dengan tenang.  

 

Gambar 2: Diskusi dengn staf dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasar Serikin adalah sebuah pasar tradisional dengan bangunan semi permanen yang terletak 

di Serikin Kuching, Malaysia. Bangunan untuk berjualan disediakan oleh penduduk setempat dan 

untuk menempatinya pedagang dikenakan biaya sewa.  Setiap Hari Sabtu dan Minggu pedagang 

Indonesia berjualan barang-barang antara lain pakaian, tas, sepatu, sandal, peralatan solat, alat-alat 

dapur, karpet, barang kerajinan tangan dan ikan kering. Kebanyakan konsumen berasal dari 

Kuching, sedangkan sisanya berasal dari Semenanjung Malaysia. Umumnya konsumen datang 

dengan menggunakan mobil pribadi.   

Harga barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang di pasar ini khususnya pakaian kurang 

lebih sama dengan harga di Pontianak. Menurut pedagang, strategi ini dilakukan agar barang tersebut 

diminati oleh konsumen sehingga banyak barang yang terjual.  Rata-rata dalam 2 (dua) hari 

pedagang bisa menghasilkan total penjualan sekitar RM700 untuk hari biasa, dan RM2.000 pada 

saat menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. 
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Gambar 3. Tim PKM di Pasar Serikin Sarawak 

Pemerintah Malaysia saat ini mewajibkan pedagang untuk memberi label harga untuk setiap 

barang yang dijual agar konsumen Malaysia mengetahui dengan jelas harga setiap barang. Untuk 

berdagang di Serikin, pedagang harus mengeluarkan biaya antara lain biaya masuk untuk mobil RM 

10, motor RM 2, sewa gerai sekitar RM 90 per bulan atau RM 40 per minggu, kebersihan  RM 4, 

cukai RM 10 – RM 20 dan listrik RM 5 per minggu.    

 
Gambar 4. Suasana diskusi Tim PKM dengan Pedagang Serikin 

Peluang berjualan di Serikin yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia seharusnya 

dimanfaatkan dengan maksimal oleh pedagang. Pedagang dapat membangun kerja sama dengan 

pedagang besar di Kuching dan Indonesia. Khusus untuk pedagang pakaian, perlu mengikuti 

perkembangan model, menambah variasi barang, membuat kemasan yang menarik melalui kantong 

belanja yang dilabel dengan gambar yang mencirikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia, 

melakukan strategi potongan harga dan menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen ketika 

sedang berbelanja.  

 
Gambar 5. Tim PKM Bersama dengan Pedagang Serikin 
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4. KESIMPULAN 

Setelah dilaksanakan penyuluhan dan diskusi tentang pengembangan kewirausahaan 

pedagang Serikin, dapat disimpulkan bahwa pedagang belum siap jika tiba-tiba Pemerintah 

Malaysia melarang mereka berdagang di Serikin. Ketidaksiapan mereka dicerminkan oleh sangat 

tergantungnya mereka terhadap sumber penghasilan dari perdagangan di Serikin. Setelah adanya 

penyuluhan, mereka mulai terpikir untuk mencari alternatif tempat usaha lain sehingga tidak merasa 

kesulitan jika tiba-tiba harus berhenti berdagang di Serikin.  

Mengingat para pedagang kebanyakan berasal dari wilayah kota di Kalimantan Barat, 

Pemerintah dapat mengembangkan pasar-pasar yang menarik di wilayah perkotaan sehingga 

menarik wisatawan dari Malaysia untuk masuk ke wilayah Indonesia dan berbelanja di pasar 

tersebut. Untuk itu harus diciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pendatang sehingga mereka 

tertarik untuk datang kembali dengan membawa keluarga dan teman. Hal ini akan mendorong 

perekonomian Kalimantan Barat umumnya.  
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan di Dusun Toho Hilir Kecamatan 

Toho Kabupaten Mempawah bertujuan memberikan informasi atau transfer ilmu pengetahuan 

mengenai pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya 

bagi rumah tangga yang melakukannya. Waktu kegiatan PKM dilaksanakan pada bulan Juni sampai 

dengan bulan Agustus 2018 dengan sasaran mitra kegiatan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu rumah 

tangga Dusun Toho Hilir yang berjumlah kurang lebih 25 orang. Evaluasi kegiatan PKM dilakukan 

dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman warga sebelum dan sesudah kegiatan. 

Secara umum menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan mitra mengenai pemanfaatan 

lahan pekarangan dari yang belum tahu menjadi lebih paham dan termotivasi. Sebelum ada kegiatan 

PKM hanya sebagian warga dusun yang memanfaatkan lahan pekarangan dan sifatnya hanya 

sambilan. Setelah adanya kegiatan PKM, mitra semakin paham manfaat dan metode pemanfaatan 

lahan pekarangan dan mitra yang belum belum memanfaatkan lahan pekarangan termotivasi untuk 

memanfaatkan lahan pekarangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

Kata Kunci: lahan pekarangan, perekonomian, pengabdian kepada masyarakat 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertambahan populasi penduduk dan pengaruhnya terhadap ketersediaan lahan sering 

menimbulkan degradasi sumber daya alam, seperti timbulnya dampak negatif terhadap kualitas 

hidup manusia. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pengetahuan, manusia 

bisa menemukan alternatif atau metoda untuk mengatasi kendala yang ada melalui sistem 

penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan berbasiskan pada pengetahuan masyarakat 

(Affandi,2004). Berpikir dan bertindak kreatif dewasa ini menjadi hal yang wajib, bahkan menjadi 

kompetensi terdepan dalam segala aspek kehidupan yang makin maju. Demikian pula, dalam 

pembangunan pertanian diperlukan pendekatan inovasi agribisnis yang kreatif. Mengingat pertanian 

adalah salah satu sektor strategis, terutama sebagai penyedia pangan, papan, sandang, dan energi 

bagi masyarakat (Mulyati, 2005). Bidang pertanian khususnya kontribusi pemanfaatan lahan 

pekarangan diperlukan pola pikir dan budaya yang kreatif. Pemanfaatan lahan pekarangan yang 

berada di sekitar rumah tersebut dapat memberi tambahan hasil berupa bahan pangan seperti 

palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, rempah-rempah, obat-obatan, kayu-kayuan, 

bahan kerajinan, ternak, ikan, kompos, dan madu lebah (Ashari, 2012). Menurut Kusmiati dan 

Solikhah (2015) lahan pekarangan yang sempit sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan budidaya.  
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Kecamatan Toho merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah 

dimana luasnya sekitar 9,87 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah, terdiri dari 8 desa, 21 

Dusun, 24 RW dan 86 RT. Jumlah penduduk di Kecamatan Toho sebesar 22.312 jiwa terdiri dari 

47,63% penduduk laki-laki dan 52,3% perempuan (Badan Pusat Statistik, 2017). Masyarakat 

Kecamatan Toho pada umumnya bermata pencaharian dibidang pertanian dan perkebunan 

khususnya dalam perkebunan kelapa sawit. Dusun Toho Hilir merupakan salah satu dusun di 

Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan program pemanfaatan lahan 

pekarangan, namun belum banyak masyarakat di pedesaan yang memahami dan mengetahui 

manfaat dari program pemanfaatan lahan ini bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

keluarganya. Program ini telah terlaksana sejak tahun 2013, adapun tujuan program pemanfaatan 

lahan pekarangan adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengolah dan 

memanfaatkan lahan disekitar pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

Program ini juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat terutama kaum ibu rumah tangga yang 

dapat membantu menambah pendapatan rumah tangga. Sedangkan sebagai acuan pelaksanaan 

program ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/OT.140/2/1013 Tentang 

Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan 

Tahun Anggaran 2013 tepatnya pada Lampiran I (satu) yaitu Pedoman Gerakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Penyuluh, 2013). 

Pemanfaatan lahan pekarangan tidak terlepas dari kondisi pentingnya peran keluarga dalam 

menangkap peluang kerja, meningkatkan pendapatan, memberikan nilai tambah (added value) bagi 

kehidupan mereka dalam keluarga maupun dalam masyarakat, maka dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat (PKM) ini kami berupaya memberikan motivasi bagi warga Dusun Toho Hilir, 

Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah agar dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Secara umum, permasalahan dihadapi oleh masyarakat di Dusun Toho Hilir Kecamatan 

Toho Kabupaten Mempawah adalah kurangnya pengetahuan cara mengembangkan konsep 

pemanfaatan lahan pekarangan. Oleh karenanya, tujuan kegiatan PKM adalah transfer pengetahuan 

kepada masyarakat tentang memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan harian 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat terutama kaum ibu rumah tangga yang dapat 

meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sasaran kegiatan PKM adalah masyarakat yang memiliki 

lahan pekarangan yang belum drmanfaatkan secara maksimal di Dusun Toho Hilir, Kecamatan 

Toho, Kabupaten Mempawah. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan PKM dilaksanakan di Dusun Toho Hilir Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. 

Pemilihan lokasi atas dasar pertimbangan bahwa di Dusun Toho Hilir Kecamatan Toho merupakan 

salah satu daerah yang telah menjalankan Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan sejak tahun 2013 

hingga saat ini. Dusun Toho Hilir Kecamatan Toho juga merupakan daerah yang termasuk wilayah 

yang penduduknya semakin banyak dan memiliki lahan yang semakin sempit sehingga menjadi 

menarik untuk dikaji seberapa besar manfaat lahan pekarangan dapat membantu sosial ekonomi 

rumah tangga petani.  

Waktu kegiatan PKM dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2018 

dengan sasaran mitra kelompok bapak/ibu rumah tangga di Dusun Toho Hilir Kecamatan Toho 
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Kabupaten Mempawah. Metode kegiatan PKM dengan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi 

praktik langsung di lapangan yang didasari oleh evaluasi awal sebagai landasan untuk menentukan 

posisi pengetahuan kelompok sasaran mengenai pemanfaatan lahan pekarangan.  

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan adalah menggunakan Model Eko-Efesiensi 

(Eco-Development). Model ini diartikan sebagai perpaduan sinergis antara komponen ekologi dan 

ekonomi (Soemarwoto, 2001). Eko-efesiensi bertujuan memperoleh efesiensi dari aspek ekonomi 

maupun ekologi yang menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan 

manusia. Berpedoman dari konsep eko-efesiensi (eco-development), maka tahapan kegiatan dalam 

model ini adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, 

perumusan program, dan pendanaan yang tersedia bagi masyarakat di desa. Penerapan pendekatan 

ini dalam penyelenggaraan kegiatan PKM diantaranya adalah mayarakat diberikan pilihan untuk 

mengembangkan komoditi unggulan yang sesuai dengan kondisi lahan di desa, hasil pemanfataan 

pekarangan akan diolah atau dipasarkan sehingga akan ada tambahan penghasilan masyarakat.  

 

3. HASIL KEGIATAN 

Kegiatan PKM diawali dengan survey awal ke lokasi Dusun Toho Hilir Kecamatan Toho, 

kemudian dilanjutkan persiapan penyuluhan kegiatan. Survey awal ke lokasi bertujuan untuk 

memperoleh data mengenai kondisi pemanfaatan lahan pekarangan dan permasalahannya di kedua 

dusun tersebut. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa hampir seluruh rumah di Dusun Toho Hilir 

dan Dusun Bonson memiliki potensi lahan pekarangan dengan luas beragam antara 50 m2-200 m2. 

Jumlah peserta kegiatan PKM ini kurang lebih 25 orang yang terdiri dari bapak-bapak 

dengan mata pencaharian sebagai petani dan juga ibu-ibu rumah tangga yang masih memiliki 

beberapa lahan perkarangan yang belum dipergunakan untuk menambah penghasilan keluarga, 

serta dihadiri Pjs.Kepala Desa Toho Hilir dan tokoh masyarakat. Narasumber kegiatan PKM 

dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Pemanfataan Lahan Pekarangan Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Toho Hilir, Kecamatan Toho, Kabupaten 

Mempawah”. ini adalah Dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB 

UNTAN) Pontianak, yang terdiri dari Dr. Silvester Ansel Urep, SE, M.Sc, Hendarmin, SE, M.Si, 

dan Ninuk Dwiasturi, SE, MM. Hadir pula dosen FEB UNTAN lainnya Yanto. SE, M.Sc, dan 

Hayet, SE, MEI.   

Gambar 1. Suasana Kegiatan Penyuluhan 
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Evaluasi kegiatan PKM dilakukan dengan cara membandingkan pengetahuan dan 

pemahaman warga sebelum dan sesudah kegiatan. Secara umum menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pengetahuan peserta mengenai pemanfaatan lahan pekarangan dari yang belum tahu 

menjadi lebih paham. Peserta memahami bahwa pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal 

dapat membantu ketahanan pangan keluarga, juga dapat membantu meningkatkan perekonomian 

keluarga. Pada Tabel 1 menggambarkan kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian ini. 

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan 

No. Kriteria Indikator 

1. Tingkat partisipasi Kegiatan penyuluhan selalu dihadiri peserta yang 

jumlahnya mencapai lebih dari ± 25 orang terdiri 

dari bapak-bapak dan  ibu-ibu rumah tangga yang 

juga merupakan perwakilan dari tiap dusun. 

2.  Tingkat pemahaman 

peserta terhadap materi 

penyuluhan 

Peserta aktif bertanya dan sering mengemukakan 

saran-saran serta ide-ide atau pengetahuan yang 

mereka punya serta meminta saran ilmiah 

terhadap ide yang mereka kemukakan. Peserta 

sangat serius mengikuti penyuluhan yang terkait 

dengan materi pemanfaatan lahan perkarangan. 

3. Dampak penyuluhan Dari tahapan demi tahapan penyuluhan ini terlihat 

antusias peserta dimana diskusi terjadi dua arah 

dan peserta menguasai permasalahan yang 

mendasar mengenai pemanfaatan lahan 

pekarangan, beberapa contoh dan jenis lahan 

perkarangan yang sudah diberdayakan dan 

tanaman-tanaman sayur,buah dan obat-obatan 

yang dapat ditanami di halaman perkarangan 

rumah keluarga. 

4.  Kesesuaian materi Materi penyuluhan sangat relevan mengingat 

potensi lahan pekarangan di Dusun Toho Hilir 

dan Dusun Bonson Desa Toho Hilir Kecamatan 

Toho yang belum termanfaatkan secara optimal. 

Beberapa faktor yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan PKM adalah peserta 

terutama ibu-ibu sangat bersemangat membantu mengkoordinir acara penyuluhan. Peserta 

merupakan perwakilan dari tiap dusun, dan memahami mengenai pentingnya pemanfaatan lahan 

pekarangan melalui penerapan konsep rumah pangan lestari untuk mendukung ketahanan pangan 

keluarga. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kerjasama yang baik dari pihak desa untuk 

mendukung dalam penyediaan sarana dan mengundang peserta sebagai perwakilan tiap dusun. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah waktu yang masih singkat dan belum 

dilakukannya pendampingan sampai dipasarkannya hasil pemanfaatan lahan pekarangan.  
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4. KESIMPULAN  

Kegiatan PKM sangat bermanfaat karena adanya transfer ilmu pengetahuan tentang 

pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Dusun 

Toho Hilir Kecamatan Toho. Sebagian warga masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga di Dusun 

Toho Hilir Kecamatan Toho telah menerapkan pemanfaatan lahan pekarangan, namun ada juga 

masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara pemanfaatan lahan perkarangan, hal ini 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi dan juga ketrampilan dari warga setempat. 

Karakteristik dari pemanfaatan lahan perkarangan umumnya masih bersifat sambilan atau 

mengisi waktu luang dan hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkarangan dan menjaga keberlanjutan usaha di lahan 

perkarangan, perlu dilakukan rancangan pemanfaatan perkarangan yang lebih produktif dan 

pendampingan dari instansi terkait sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih 

baik.   
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