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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemampuan pertumbuhan ekonomi 
mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Studi kasus 
dilakukan pada empat provinsi di Kalimantan dengan menggunakan metode regresi data 
panel selama sembilan tahun. Hasil studi menemukan bahwa ternyata pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, 
kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan.   

Kata Kunci:  Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan,      
Pengangguran. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan yang inklusif seharusnya dapat mengurangi masalah-
masalah ekonomi makro yang dihadapi suatu negara yaitu ketimpangan 
pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Menurut hipotesis U terbalik Kuznets 
(1955), pada tahap awal pembangunan, terutama pada tingkat pendapatan 
menengah, ketimpangan pendapatan akan tumbuh sampai titik balik tercapai, 
ketika distribusi pendapatan akan merata dan kemiskinan akan cepat menghilang 
di bawah pengaruh ukuran kue yang lebih besar dan distribusi yang lebih adil. 
Hipotesis Kuznets dikaitkan dengan migrasi penduduk dari pedesaan ke 
perkotaan. Piketty (2014) menjelaskan  gagasan Kuznets adalah bahwa 
ketimpangan pendapatan meningkat pada fase awal industrialisasi karena hanya 
sebagian kecil yang diuntungkan dari penciptaan kekayaan baru yang dibawa oleh 
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proses industrialisasi. Selanjutnya, paradigma fase pertumbuhan yang 
dikembangkan oleh W. Rostow (1960) mengasumsikan bahwa pada fase awal, di 
mana prakondisi dasar untuk pertumbuhan diciptakan, sangat sulit; tetapi setelah 
berbagai elemen selaras dan selesai, ekonomi akan dapat memulai lepas 
landasnya.  

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa rata-rata selama 
sembilan tahun hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki angka 
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari nasional dan Kalimantan Timur memiliki 
pertumbuhan ekonomi paling rendah, walaupun sebenarnya selama sembilan 
tahun tersebut angka pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Kalimantan terus 
mengalami peningkatan signifikan. Namun dari indikator lainnya, seluruh 
provinsi di Kalimantan mengalami fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan, 
tingkat kemiskinan, dan pengangguran.  

 
Tabel 1. 

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan,  
Kemiskinan, dan Pengangguran  Antar Provinsi di Kalimantan 

Rata-rata Tahun 2007-2015  
Provinsi % Laju 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Indeks 
Gini 
Rasio 

% 
Penduduk 

Miskin 

% 
Pengangguran 

Terbuka 

Kalimantan Barat 5,49 0,36 9,29 4,81 

Kalimantan Tengah 6,48 0,32 7,03 3,99 

Kalimantan Selatan 5,45 0,36 5,44 5,47 

Kalimantan Timur 2,66 0,36 7,47 9,71 

     

Nasional 5,67 0,39 13,05 7,16 

      Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia Tahun 2008-2016 
              
Beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang 

cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat terhadap berkurangnya 
kemiskinan dan meratanya distribusi pendapatan. Jadi, ketika pertumbuhan 
ekonomi terjadi, dampaknya pada kemiskinan dan distribusi pendapatan tidak 
otomatis. Efisiensi pertumbuhan dalam hal pengurangan kemiskinan, serta 
keberlanjutannya dari waktu ke waktu tergantung pada tingkat ketimpangan. 
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Memang, sementara bukti empiris menunjukkan bahwa praktis tidak ada 
perbaikan ekonomi terjadi tanpa pertumbuhan, tergantung pada tingkat 
ketimpangan awal. Pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan 
pendapatan untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan (Hassan, 2008). 
Berdasarkan pada latar belakang diatas maka studi ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 
ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran antar provinsi di 
Kalimantan.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Penelitian Niyimbanira (2017) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi pada provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan hanya mampu 
mengurangi kemiskinan tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. 
Hal serupa ditemukan dari studi Wahiba (2014) di Tunisia selama periode 1984-
2011di mana pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan telah 
menjadi faktor dalam memburuknya kondisi ketimpangan pendapatan di negara 
ini. Namun, sumber daya manusia dan pengembangan keuangan tampaknya telah 
berkontribusi pada pengentasan masalah ini.  

 Coll (2014) menguji tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan di 
Meksiko yang divalidasi dengan hipotesis Kuznets. Kota-kota Meksiko dengan 
tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dari 0,42 (diukur dengan Gini) 
akan memiliki hubungan positif antara tingkat ketimpangan pendapatan dan 
kinerja pertumbuhan ekonomi, sementara tempat-tempat dengan tingkat 
ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi 0.45 akan memiliki hubungan negative. 
Studi Davtyan (2015) di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan hasil 
bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada peningkatan ketimpangan 
pendapatan dalam kasus Inggris dan menurunnya ketimpangan pendapatan dalam 
kasus Amerika Serikat dan Kanada. Pengeluaran pemerintah mengarah pada 
penurunan ketimpangan pendapatan di Inggris tetapi peningkatannya di AS dan 
Kanada. Selain itu, belanja pemerintah mengurangi pertumbuhan melalui 
crowding out dan memperburuk kinerja fiskal di semua negara.  

Berdasarkan data panel provinsi, studi Le (2014) di Vietnam menemukan 
peran positif pertumbuhan dan perdagangan dalam pengurangan kemiskinan. 
Implikasi utamanya adalah bahwa pertumbuhan berkelanjutan diperlukan untuk 
mendukung strategi pengentasan kemiskinan, sementara Fosu (2010) dengan studi 
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cross section menemukan bahwa responsivitas kemiskinan terhadap pendapatan 
adalah menurunnya fungsi ketimpangan pendapatan di negara-negara Afrika.  

 Hukum Okun (1963) adalah model ekonomi yang mencerminkan 
hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dia memeriksa 
pertumbuhan dan angka pengangguran untuk ekonomi AS, menemukan bahwa 
tingkat pengangguran turun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil 
tinggi, sedangkan tingkat pengangguran telah meningkat pada tahun-tahun ketika 
tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif. Lin (2008) dengan 
menggunakan pendekatan parameter smooth-time-varying dalam studi mereka 
tentang ekonomi AS menemukan koefisien Okun untuk AS negatif dan karenanya 
Hukum Okun dijamin. Villaverde dan Maza (2009) menggunakan analisis data 
panel untuk Spanyol dan tujuh belas wilayah untuk menguji koefisien Okun 
menggunakan data dari 1980 hingga 2004 setiap tahunnya. Temuan menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang berlawanan antara pengangguran dan output di banyak 
daerah dan di seluruh negara.  

 Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris tentang pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan 
pengangguran maka kerangka konseptual dalam studi ini dapat di rumuskan 
sebagai berikut: 

 

 

 

\] 

 

 
Gambar 1. 

Kerangka Konseptual 
 
Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka hiopotesis yang akan diuji dalam 
studi ini adalah  

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan  
pendapatan antar provinsi di Kalimantan 

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antar 
provinsi di Kalimantan 

3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 
antar provinsi di Kalimantan 

Pertumbuhan Ekonomi (X) Ketimpangan Pendapatan (Y1)  

Kemiskinan (Y2)  

Pengangguran (Y3)  

Pertumbuhan Ekonomi (X) 

Pertumbuhan Ekonomi  (X) 

H1 

H2 

H3 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi 
Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel yang merupakan kombinasi data 
cross section dari empat provinsi di Kalimantan dan data time series dari tahun 
2007-2015 sehingga jumlah observasi menjadi 36. Provinsi yang menjadi objek 
penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi 
Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Provinsi 
Kalimantan Utara tidak menjadi objek penelitian karena data tersedia baru dimulai 
tahun 2012.   

Variabel bebas dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang 
dihitung dari perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun dan dinyatakan dalam 
persen. Variabel terikat dalam studi ini terdiri dari ketimpangan pendapatan, 
kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan pendapatan yaitu suatu ukuran 
ketidakmerataan pendapatan penduduk yang di ukur dengan indeks Gini rasio 
dengan nilai berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan 
sempurna). Artinya semakin mendekati 1 atau semakin tinggi indeks Gini rasio 
maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin 
mendekati 0 atau semakin rendah indeks gini rasio maka semakin merata pula 
distribusi pendapatan. Tingkat kemiskinan adalah jumlah persentase penduduk 
miskin disuatu daerah yang merupakan persentase penduduk yang berada dibawah 
Garis Kemiskinan (GK). Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara 
jumlah penganggur dengan angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen 

Model analisis yang di gunakan dalam studi ini adalah 

Y1 = β0 + β1X 
Y2 = β0 + β2X 
Y3 = β0 + β3X 
 Keterangan : 
X  = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 
Y1  = Ketimpangan Pendapatan 
Y2 = Tingkat Kemiskinan 
Y3  = Tingkat Pengangguran 
β0  = Konstanta 
β1  = Koefisien 

Untuk mendapatkan model persamaan terbaik akan digunakan beberapa 
uji, yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji  Langrange Multiplier. Selanjutnya akan 
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dilakukan uji parsial t untk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dan uji 
koefisien determinasi (R2) untuk  mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

 

4. HASIL DAN DISKUSI  

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan  

Berdasarkan hasil uji statistic yang terlihat pada Tabel 2, pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan , 
artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara langsung mengurangi 
ketimpangan pendapatan antar provinsi di Kalimantan. Hal ini sesuai dengan studi 
empiris yang telah dilakukan oleh Niyimbanira (2017), Wahiba (2014) dan Coll 
(2014). Banyak kasus di beberapa negara yang mengalami peningkatan 
pertumbuhan ekonomi namun diiringi juga dengan meningkatnya ketimpangan 
pendapatan.   

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah didorong oleh 
sektor tertentu yang dominan, baik itu sektor primer, sekunder atau tersier.  Sektor 
yang dominan akan menjadi sektor basis dan berpeluang untuk diekspor sebagai 
sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Secara sektoral, sektor tersier dan 
sekunder mengalami pertumbuhan yang pesat antar provinsi di Kalimantan, 
kecuali Kalimantan Timur yang masih mangandalkan pertambangan mendominasi 
pertumbuhan. Perbedaan sumber pertumbuhan atau struktur sektoral, serta laju 
pertumbuhan yang cenderung mengalami fluktuatif, sehingga menyebabkan 
pendapatan PDRB perkapita antar provinsi yang pada umumnya didominasi pada 
sektor yang bertumbuh yaitu sektor tersier. Hal ini menyebabkan ketimpangan 
pendapatan  yaitu PDRB perkapita sektor primer dan tersier cukup tinggi.  
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Tabel 2. 
Hasil Regresi Fixed Effect Pertumbuhan Ekonomi Terhdap  
Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pengangguran 

 
Variabel X  terhadap  Y1 

 
X terhadap Y2 X terhadap Y3 

 Coeeficient Probability Coeeficient Probability Coeeficient Probability 
       
C 0.310048 0.0000 6.333410 0.0000 3.809909     0.0002 
PE? 0.007452 0.0641 0.194214 0.3493 0.434906 0.0206* 
Fixed Effects 
(Cross)  

 
   

 

_KALBAR—C 0.005672  1.891713  -1.392812  
_KALTENG—C -0.038364  -0.558121  -2.638441  
_KALSEL—C 0.007115  -1.950766  -0.705705  
_KALTIM—C 0.025577  0.617175  4.736958  

Sumber : Data olahan , 
* = signikan pada α =5 % 
 
 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil uji statistik, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan . Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 
sudah dilakukan oleh Ferreira, Leite, dan Ravallion (2010) dan Zaman (2014) 
yang mengemukakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum mampu 
mempengaruhi secara langsung dalam mengurangi kemiskinan.  Rata-rata dalam 
waktu 9 tahun angka kemiskinan di Kalimantan masih tinggi terutama kemiskinan 
di pedesaan di mana sektor yang paling dominan adalah sektor primer. Sementara 
sektor yang berkembang pesat dari tahun ke tahun adalah  sektor tersier. Hal ini 
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang didorong 
oleh pertumbuhan sektor primer belum mampu secara langsung menurunkan 
kemiskinan, khususnya di pedesaan yang memiliki  lebih banyak penduduk 
miskin.  

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran 

 Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran . Hal ini 
sesuai dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Kreishan (2011, 
Akram (2014) dan Misini (2017) dimana pertumbuhan ekonomi belum mampu 
mengurangi pengangguran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan selama 9 
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tahun pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran. Berdasarkan teori pertumbuhan neo klasik tradisional, 
pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni 
kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan 
investasi) dan penyempurnaan teknologi dengan demikian pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi tidak mampu di ikuti dengan produktivitas kualitas tenaga kerja, 
sehingga pengangguran juga meningkat.  

  

5. PENUTUP 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam 
mengurangi ketimpangan pendapatan. Sektor yang tumbuh pesat adalah sektor 
tersier sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar dalam perekonomian 
sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dengan sektor lainnya. 
Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif tetapi tidak  signifikan terhadap 
kemiskinan. Sektor tersier yang cenderung tumbuh cepat   umumnya berada di 
perkotaan sementara tingkat kemiskinan tertinggi berada di pedesaan yang 
ditunjang oleh sektor primer. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan sektor yang tumbuh pesat 
adalah sektor tersier yang umumnya padat modal sehingga tidak dapat menyerap 
banyak tenaga kerja .  
 
6. REKOMENDASI 

Karena sebagian besar kemiskinan berada di pedesaan dengan sektor 
pertanian yang dominan, maka perlu dilakukan upaya mengarahkan sektor 
pertanian berbasis industri meskipun industri kecil menengah , serta digitalisasi 
pemasaran produk pertanian. 
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