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ABSTRAK
PERANAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM PENYERAPAN
TENAGA KERJA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: PENDEKATAN
SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI DI LIMA KABUPATEN
DI KARISIDENAN SURAKARTA
Disusun Oleh :
ANDREAS HENRY PRASETYA
F0105033

Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital, dimana
sebagian dari investasi tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai barang
modal yang akan digunakan dalam kegiatan proses produksi. Melalui investasi,
kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang kemudian mampu untuk
meningkatkan output, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan.
Investasi sektor pertanian diharapkan dapat membantu memecahkan masalah
pengangguran yang dihadapi oleh Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 1)
Menganalisis elastisitas permintaan tenaga kerja sektor pertanian di wilayah Eks
Karesidenan Surakarta, 2) Menganalisis keterkaitan sektor-sektor perekonomian
dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan di sektor pertanian.
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sistem
Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), data pertumbuhan penduduk, data investasi
menurut sektor, data penyerapan tenaga kerja, dan data pendapatan.
Penelitian ini menghasilkan bahwa elastisitas kesempatan kerja sektor
pertambangan adalah sebesar 17,56%, sektor industri sebesar 16,82%, sektor
pertanian adalah sebesar 13,79%, dan paling rendah adalah jasa-jasa lainnya
sebesar 12,19%. Persentase penyerapan tenaga kerja terbesar untuk sektor industri
pengolahan (28,05%). Kemudian diikuti dengan penyerapan tenaga kerja untuk
sektor perdagangan besar, eceran, hotel dan rumah makan sebesar (14,87%).
Sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan hanya
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,9%. Sedangkan penyerapan tenaga
kerja yang terkecil dari sektor listrik, gas, dan air yaitu hanya sebesar 0,91%.
Kata kunci : investasi, tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, distribusi
pendapatan
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ABSTRACT
PERANAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM PENYERAPAN
TENAGA KERJA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: PENDEKATAN
SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI DI LIMA KABUPATEN
DI KARISIDENAN SURAKARTA
Disusun Oleh :
ANDREAS HENRY PRASETYA
F0105033

Investment is done to form capital production factor, where a part of those
investment used to supply variety of capital goods that will be used in production
activities process. By investment, production capacity can be improved that later
able to improve output, and finnally imporve income either. Investment of
farming sector hoped solving unemployment problem faced by Indonesia. The
objective of this research is 1) analyzing elasticity labor of farming sector
demanding in Surakarta regency, 2) analyzing interrelatedness of economic sector
in absorbing labir and income distribution of farming sector.
Primer data used in this research is National Social Economic Survey, data
growth people, data investation in sector, data employment, and data empolument
Research shows that elasticity of employment opportunity mining sector is
as 17, 56%, industry sector is as 16, 82%, farming sector is as 13, 79%, and the
lower is service sector as 12, 19%. Percentage of bigger employeement absorbing
for manufacture industry sector (28, 05%). Then following by employee
absorbing of commerce, retail, hotel and restourant (14, 87%). While farming
sector, forestry sector, persecution and asvertisement just absorb employees as 12,
9%. While the smallest employee absobing come from electricity sector, gas and
water that is 0, 19%.
Keywords: investment, employee, employee absorbing, income distribution.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital, dimana
sebagian dari investasi tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai barang
modal yang akan digunakan dalam kegiatan proses produksi. Melalui
investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang kemudian mampu untuk
meningkatkan output, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan.
Investasi sektor pertanian diharapkan dapat membantu memecahkan masalah
pengangguran yang dihadapi oleh Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan data Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2009 mempublikasikan
bahwa jumlah angkatan kerja yang ada di beberapa Kabupaten Eks
Karesidenan Surakarta sebanyak 2.939.151 orang. Jumlah yang terserap
bekerja sebanyak 2.814.854 orang (95,77%) dan yang tidak terserap sebanyak
124.297 orang (4,23%). Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja
adalah sektor pertanian sebanyak 1.261.422 orang atau 44,81%, kemudian
sektor lainnya yang menyerap 1.250.478 orang atau 44,42% dan sektor
industri yang menampung 298.439 orang atau 10,6% dan yang paling kecil
adalah dari pertambangan yaitu menampung sebanyak 4.515 orang atau 0,16%
dari orang yang bekerja (BPS Se-Eks Karesidenan Surakarta, 2009).
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Berdasarkan data tersebut, sektor pertanian masih menjadi lapangan
pekerjaan utama penduduk Se-Eks Karesidenan Surakarta pada Agustus 2009,
yaitu menyerap sekitar 44,81% tenaga kerja. Sementara pada Agustus 2008
sektor pertanian menyerap sebanyak 42,84%. Sektor terbesar kedua yang
menyerap tenaga kerja adalah lain-lain yang menyerap 44,42% tenaga kerja.
Sektor industry berada di posisi ketiga yaitu menyerap 10,6% tenaga kerja.
Sedangkan pertambangan mempunyai persentase paling sedikit yaitu hanya
mampu menyerap 0,16% tenaga kerja.
Adapun jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih, yaitu penduduk
yang termasuk sebagai kelompok usia kerja, pada Agustus 2009 sebanyak
3.569.525 orang. Dari kelompok usia kerja tersebut sebanyak 2.814.854 orang
tergolong dalam angkatan kerja. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk
usia kerja adalah 78,86% yang selanjutnya biasa disebut sebagai Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Penduduk yang tergolong angkatan kerja
adalah kelompok orang yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan,
mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan
sudah diterima kerja tapi belum mulai bekerja.
Penduduk bekerja pada Agustus 2009 sebanyak 2.814.854 orang
(95,77%) dan pengangguran sebanyak 124.297 orang (4,23%). Persentase ini
umum dikenal sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sisa dari
penduduk usia kerja sebanyak 754.671 orang (sekitar 21,14%) tergolong
sebagai bukan angkatan kerja. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus
2008, TPAK Agustus 2009 meningkat sebesar 0,90% point. Sementara TPT
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keadaan bulan Agustus 2009 menurun sebesar 3,12% point dibandingkan TPT
Agustus 2008 (7,35%). Secara ekonomis, upaya untuk menurunkan jumlah
pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih
belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Di samping
kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas,
kemampuan menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan

terdapat

kecenderungan mengalami penurunan.
Selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja mengalami
penurunan. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 memperlihatkan bahwa
sektor industri yang selama ini diharapkan menjadi sektor andalan dalam
memacu pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu bertahan. Sementara
untuk sektor pertanian yang kurang diperhatikan (diindikasikan dengan
penurunan alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian) terbukti mampu
menjadi katup pengaman dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan
demikian terbukti bahwa sektor pertanian mampu menghadapi gejolak
ekonomi dan dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat berfungsi sebagai
stabilisator dan katup pengaman perekonomian. Pengaruh penyerapan tenaga
kerja dari masing-masing sektor dapat dilihat melalui analisis pengganda
(multiplier).
Analisis pengganda (multiplier) seperti disajikan pada Tabel I.1
menunjukkan pengaruh perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya
setelah melalui keseluruhan sistem dalam SNSE. Perubahan tersebut
dicerminkan oleh peningkatan produksi atau output sektor-sektor ekonomi
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yang dapat dilakukan melalui peningkatan investasi melalui injeksi terhadap
neraca kapital. Hasil analisis multiplier terhadap SNSE Indonesia tahun 2008
menunjukkan bahwa peningkatan produksi sektor pertanian menimbulkan
dampak terhadap semua sektor produksi baik pada total output bruto, sektor
itu sendiri, tingkat keterkaitan dengan sektor produksi lainnya, juga pada
factor-faktor produksi, golongan rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan.
Studi mengenai perekonomian Mozambiqu yang dilakukan oleh Arndt et al.
(1998) menemukan bahwa sektor pertanian dalam hal ini tanaman pangan,
peternakan dan hasilnya serta kehutanan, memiliki pengganda yang besar dan
pada umumnya lebih efektif dalam penggunaan modal yang kecil
dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.
Analisis pengganda (multiplier) menunjukkan pengaruh perubahan
pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan sistem
dalam SNSE. Perubahan tersebut dicerminkan oleh peningkatan produksi atau
output sektor-sektor ekonomi yang dapat dilakukan melalui peningkatan
investasi melalui injeksi terhadap neraca kapital.
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Tabel I.1. Pengganda Neraca Pendapatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Indonesia Tahun 2008 (Milliar Rupiah)
Neraca
Faktor produksi
tenaga kerja pertanian penerima upah dan gaji
tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji
tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, buruh kasar penerima upah dan gaji
tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, buruh kasar bukan penerima upah dan gaji
tenaga kerja tata usaha, tenaga penjualan dan jasa-jasa penerima upah dan gaji
tenaga kerja tata usaha, tenaga penjualan dan jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji
tenaga kerja manager, ketatalaksanaan, militer dan profesional penerima upah dan gaji
tenaga kerja manager, ketatalaksanaan, militer dan profesional bukan penerima upah dan
gaji
Institusi
rumah tangga buruh petani
rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di desa
Rumah tangga pengusaha pertanian
rumah tangga bukan angkatan kerja di desa
rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa
rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di kota
rumah tangga bukan angkatan kerja di kota
rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota
Sektor produksi
pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
listrik, gas, dan air
bangunan
perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
angkutan, pergudangan, dan komunikasi
keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
jasa kemasyarakatan
Komoditas
pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
listrik, gas, dan air
bangunan
perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
angkutan, pergudangan, dan komunikasi
keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
jasa kemasyarakatan
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Sumber : SNSE dari BPS Se-Eks Karesidenan
2008

Multiplier
(Ma)
8568.5
6395.5
15424.6
9788.4
20198.8
8789.5
27994.5
17745.9
3213.8
6243.9
5012.2
7432.2
13236.2
8814.9
9060.3
18888.5
430493.9
354626.9
936361.9
30398.5
249127.8
496336.2
230921.5
271543.1
338385.8
100422.5
13654.5
847403.4
40221.3
35385.1
55806.2
44564.3
34515.9
18373.7
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Dari hasil matrik pengganda diperoleh bahwa secara umum pada tahun
2008 kenaikan konsumsi pada komoditas pertanian, industri pengolahan,
perdagangan,

angkutan,

pergudangan

dan

komunikasi,

serta

jasa

kemasyarakatan mempunyai dampak terhadap permintaan secara keseluruhan.
Komoditas industri pengolahan merupakan komoditas yang mengalami
kenaikan permintaan terbesar yakni sebesar Rp 847.403,4 milliar. Kemudian
diikuti oleh komoditas pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
mengalami kenaikan permintaan sebesar Rp 100.422,5 miliar. Sebaliknya,
komoditas pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan permintaan
terkecil yaitu sebesar Rp 13.654,5 miliar.
Kenaikan permintaan komoditas berdampak pada output yang
dihasilkan oleh sektor-sektor yang ada. Sektor yang memiliki dampak yang
relatif besar adalah sektor industri pengolahan mengalami kenaikan output
sebesar Rp 936.361,9 miliar. Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan,
dan hotel dan sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami kenaikan
terbesar kedua dan ketiga yakni masing-masing sebesar Rp 496.336,2 miliar
dan 430.493,9 milliar. Sektor listrik, gas, dan air adalah sektor yang
mengalami kenaikan output terkecil, yaitu sebesar Rp 30.398,5 miliar.
Kenaikan output sektor berdampak pada kenaikan pemakaian faktor
produksi yang pada akhirnya akan menaikkan balas jasa tenaga kerja. Tenaga
kerja manajer, ketatalaksanaan, milliter dan professional penerima upah dan
gaji merupakan tenaga kerja yang mengalami kenaikan pendapatan terbesar
yaitu sebesar Rp 27.994,5 miliar. Tenaga kerja tata usaha, tenaga penjualan,
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dan jasa-jasa penerima upah dan gaji mengalami kenaikan pendapatan sebesar
Rp 20.198,8 miliar. Kemudian tenaga kerja manajer, ketatalaksanaan,milliter,
dan professional bukan penerima upah dan gaji kenaikan pendapatan sebesar
Rp 17.745,9 miliar. Tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji
adalah tenaga kerja yang memiliki dampak yang paling kecil dibandingkan
dengan tenaga kerja lainnya yaitu sebesar 6.395,5 milliar.
Kenaikan penerimaan faktor produksi tersebut pada akhirnya
berdampak pada pendapatan institusi. Apabila dilihat dari pendapatan rumah
tangga maka rumah tangga golongan atas di kota yang mengalami kenaikan
pendapatan terbesar, yaitu sebesar Rp 18.888,5 miliar. Kemudian diikuti oleh
rumah tangga golongan atas di desa dan rumah tangga bukan angkatan kerja di
kota yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 13.236,2 milliar dan
9.060,3 miliar. Rumah tangga yang mengalami kenaikan pendapatan terkecil
adalah rumah tangga buruh tani, yakni sebesar Rp 3.213,3 miliar.
Melihat kenyataan tersebut, banyak kalangan khususnya ahli-ahli
ekonomi pertanian mendesak agar sektor pertanian berperan kembali sebagai
engine of growth perekonomian, karena sektor pertanian merupakan sektor
yang mengandalkan keunggulan komparatif berbasis sumberdaya domestik.
Namun sejak adanya krisis ekonomi, aliran dana investasi khususnya di sektor
pertanian mengalami penurunan. Padahal dana investasi tersebut sangat
diperlukan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian dalam meningkatkan
pendapatan, menyediakan lapangan kerja dan bahan baku bagi industri.
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B. PERUMUSAN MASALAH
Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pertumbuhan
kesempatan kerja dapat menjadi masalah yang serius dalam proses
pembangunan ekonomi. Pesatnya perkembangan penduduk menghasilkan
angkatan kerja yang berjumlah besar dan tumbuh cepat pula. Hal ini
menyebabkan sejumlah angkatan kerja belum terserap seluruhnya dalam
perekonomian. Negara berkembang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk
mengatasi pengangguran dan menyebaran distribusi pendapatan.
Berdasarkan

keseluruhan

uraian

di

atas

dapat

dirumuskan

permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah elastisitas permintaan tenaga kerja sektor pertanian di lima
kabupaten di karisidenan Surakarta?
2. Bagaimanakah peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan
distribusi pendapatan di sektor pertanian di lima kabupaten di karisidenan
Surakarta

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah ;
1. Menganalisis elastisitas permintaan tenaga kerja sektor pertanian di lima
kabupaten di karisidenan Surakarta
2. Menganalisis peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi
pendapatan di sektor pertanian di lima kabupaten di karisidenan Surakarta
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D. MANFAAT PENELITIAN
Dari skripsi ini diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain:
1. Manfaat praktis yaitu: melalui informasi mengenai pertanian yang mampu
menyerap tenaga kerja maka diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi Pemerintah Daerah di lima kabupaten di karisidenan Surakarta dalam
penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
2. Manfaat Teoritis yaitu: melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa sektor
pertanian mampu menyerap tenaga kerja di lima kabupaten di karisidenan
Surakarta agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan
perbandingan terhadap penelitian terdahulu maupun penelitian berikutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

E. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori Investasi
Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran
penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barangbarang modal atau perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia
dalam

perekonomian.

Pertambahan

jumlah

barang

modal

ini

memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang
dan jasa dimasa yang akan datang (Sukirno, 2006).
Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:
a. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
b. Suku bunga.
c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang.
d. Kemajuan teknologi.
e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.
Investasi terdiri dari tiga tipe pengeluaran. Pertama, investasi
dalam barang tetap (business fixed investment) yang melingkupi peralatan
dan struktur dimana dunia usaha membelinya untuk dipergunakan dalam
produksi. Kedua, investasi perumahan (residential investment) melingkupi
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perumahan baru dimana orang membeliya untuk ditempati atau pemilik
modal membeli untuk disewakan. Ketiga, investasi inventori (inventory
investment) meliputi bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi
dan barang jadi (Herlambang, 2001).
Peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional memang
sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik
untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas
faktor produksi, investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran
masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan bekerja
multiplier effect. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga
akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut.
Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas (kapasitas) nasional harus
diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktorfaktor produksi. Akhirnya perekonomian masyarakat (nasional) akan
berkembang secara dinamis dengan naiknya investasi yang lebih besar dari
penyusutan faktor produksi tersebut. Bila penambahan investasi lebih kecil
dari

penyusutan

faktor-faktor

produksi,

maka

terjadi

stagnasi

perekonomian untuk dapat berkembang (Nasution, 2006).
Pengertian investasi menurut beberapa pendapat ahli akan
dikemukakan dibawah ini. Secara umum investasi meliputi pertambahan
barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesinmesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya.
Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para
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pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industriindustri.
Investasi menurut perhitungan pendapatan nasional meliputi
seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan
pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat
untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam
nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai
di proses dan barang jadi (Sukirno, 1994).
Model Keynesian mengasumsikan bahwa semua pendapatan harus
dikeluarkan untuk dikonsumsi atau ditabung, dan jumlah perekonomian
dapat di bagi dua yaitu antara pengeluaran untuk barang-barang konsumsi
dan barang modal, dan posisi keseimbangan dalam perekonomian
ditentukan pada saat jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran
sehingga investasi sama nilainya dengan tabungan (Arsyad, 1999).
Investasi

dalam

suatu

perusahaan

merupakan

pengeluaran

perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk
membeli bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta
semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran
untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan
bangunan kontruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan
sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga” (Deliarnov, 1995).
Berdasarkan

berbagai

pendapat

tentang

definisi

mengenai

investasi, penulis berpendapat terdapat satu kesamaan arti yaitu investasi
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merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha
guna membiayai kegitan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang
akan datang.
a. Jenis-Jenis Investasi
Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu :
1) Investasi yang terdorong (Induced Invesment)
Investasi yang terdorong (induced invesment), yakni investasi yang
tidak

diadakan

pertambahan

akibat

permintaan

adanya
yang

penambahan
diakibatkan

permintaan,
pertambahan

pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka
tambahan permintaan akan digunakan untuk konsumsi, sedang
pertambahan

konsumsi

pada

dasarnya

adalah

tambahan

permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka
akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik
lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.
2) Investasi otonom (Outonomous Invesment)
Investasi otonom (outonomous invesment), yaitu investasi yang
dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di
adakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru
untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya
investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya
pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti
pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan
commit to user

65
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional
tidak

menentukan

jumlah

investasi

yang

dilakukan

oleh

perusahaan-perusahaa (Sukirno, 2004).
b. Sumber-Sumber Dana Investasi
Sumber dana investasi dapat dilihat melalui :
1) Investasi oleh masyarakat swasta nasional
2) Investasi oleh pihak Asing
Investasi oleh masyarakat lebih banyak dilakukan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan atau motif bisnis, begitu juga dengan
investasi asing atau penanaman modal luar negeri dengan tujuan
mendapatkan keuntungan atau motif bisnis di lain sisi untuk
mendapatkan dampak positipnya.
c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Laju Investasi
Investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah, ditentukan oleh
beberapa faktor, yaitu :
1) Tingkat keutungan yang diramalkan
2) Tingkat bunga
3) Ramalan mengenai ekonomi di maasa depan
4) Kemajuan teknologi
5) Tingkat pendapatan nassional dan perubahannya
6) Keuntungan yang di peroleh
7) Situasi politik
8) Pengeluaran yang di lakukan pemerintah.
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9) Kemudahan yang di berikan oleh pemerintah setempat.
2. Investasi dan Pengembangan Ekonomi
Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak
pengaruh kepada perekonomian suatu negara atupun dalam cakupan yang
lebih kecil yakni daerah, karena dengan terciptanya investasi akan
membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.
Investasi akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan
menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk
dipasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini
investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barangbarang atau jasa, dan pada giliranya akan menciptakan kemajuan
perekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi
seperti yang terlihat dalam ’’business cycle’’ merupakan salah satu
dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian.
Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi
makro karena dua alasan berikut:
a. Fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP
(Gross Domestc Product), misalnya karena adanya business cycle.
b. Pengeluaran investasi menentukan tingkat pertambahan stok kapital
dalam perekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan
tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang (Naungan,
2005).
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Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara
atau daerah dapat dilihat pula melalui multiplier effect yang di
timbulkannya. Multiplier effect atau efek dari pengganda dari investasi
tersebut dapat dituliskan dengan :
KI =

1
, dimana MPC merupakan besarnya hasrat untuk
1 - MPC

mengkonsumsi.
Sehingga jika suatu investasi ditanamkan di suatu perekonomian,
dampaknya terhadap terhadap pendapatan nasional/daerah tidak hanya
sebesar nilai investasi yang ditanamkannya, tetapi sebesar nilai investasi
yang ditanamkan dikalikan dengan angka penggandanya. Jadi, misalnya di
dalam suatu perekonomian , investasi yang ditanamkan sebesar 10 juta,
dengan nilai MPC suatu masyarakat 2/3, maka pertambahan pendapatan
yang ditimbulkan akibat pertambahan investasi sebesar :
KI =

1
= 3,
1- 2/3

sehingga

pertambahan

nasional

yang

ditimbulkan :
ΔY = KI x ΔI
= 3 x 10 jt = 30 jt
Namun, investasi yang ditanamkan dalam perekonomian salah
satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa
konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru.
Seperti diketahui bersamacommit
bahwatopendapatan
yang diperoleh masyarakat
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68
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

akan digunakan untuk konsumsi dan mungkin sebagian lagi untuk
ditabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi
dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan yang diterima
dilambangkan dengan Y, maka perumusan menjadi Y= C + S.
Seandainya keseluruhan pendapatan masyarakat itu dikonsumsikan
keseluruhannya (MPC=1), sehinga besarnya K menjadi tidak terhingga,
maka besarnya pertambahan pendapatan nasional juga menjadi tidak
terhingga. Khusus kondisi di negara berkembang, dimana income
masyarakat relatif rendah, kendati pendapatan masyarakat yang diterima
diasumsikan

keseluruhannya,

dampaknya

terhadap

pertambahan

pendapatan nasional tidak akan terlalu besar. Hal ini disebabkan karena
kemampuan dalam pembentukan modal juga relatif rendah yang
disebabkan oleh lemahnya kemampuan menabung dari masyarakatnya
yang tentu saja akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya
lembaga-lembaga

keuangan

padahal

faktor-faktor

tersebut

sangat

diperlukan di dalam proses pembangunan guna memacu pertumbuhan
ekonomi.
Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan
strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal
bahkan disebut sebagai ’’kunci utama menuju pembangunan ekonomi’’.
Proses ini berjalan melewati 3 (tiga) tingkatan :
a. Kenaikan tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan
kemampuan untuk menabung.
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b. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk mengalahkan dan
menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana yang dapat
diinvestasikan.
c. Pengunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang
modal pada perusahaan.
Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian kerap kali
berkembang sebagai akibat pembentukan modal. Pembentukan keahlian jelas
merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan investasi. Investasi
yang terus berkembang akan menuntut perkembangan sumber-sumber daya

termasuk keahlian tenega kerja yang sesuai dengan perkembangan
teknologi yang ada.
Pembentukan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau
tidak ada faktor-faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi oleh
karena itu, kehadiran sekelompok atau segolongan orang yang benar-benar
tertarik pada pembangunan ekonomi, mempunyai kemauan menabung dan
bersedia bekerja dengan imbalan material, merupakan prasyarat bagi
kemajuan suatu perekonomian.
Investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, memiliki peran
ganda, yaitu :
a. Menciptakan pendapatan.
b. Memperbesar

kapasitas

produksi

meningkatkan stok kapital.
commit to user

perekonomian

dengan

cara

70
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Kedua hal tersebut sebagai dampak dari adanya permintaan dan
penawaran investasi. Oleh karena, itu selama investasi berlangsung,
pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian,
untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat full emfloyment dari
tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya
harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal
meningkat karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan
menimbulkan kelebihan kapasitas modal meningkat. Di samping itu, setiap
perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada
kapasitas yang menganggur.
Hal

ini

memaksa

para

investor

membatasi

pengeluaran

investasinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada
perekonomian yaitu berupa menurunnya pendapatan dan pekerjaan pada
periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin dipertahankan dalam
jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.
Dalam konteks yang lain, penciptaan investasi juga membawa
pengaruh perkembangan suatu daerah. Dampak tersebut disebut dengan
spread effect. Yaitu apabila suatu investasi yang ditanamkan di dalam
suatu daerah membawa pengaruh positif bagi daerah lainnya. Seperti
timbulnya industri-industri perlengkapan atau penunjang bagi industri
utama di daerah pusat investasi.
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Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau
timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan
penduduknya (Dumairy,1997). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi
dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya
bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi
fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro,
2000).
Berdasarkan dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya
hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masingmasing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan
penduduknya.
Perubahan ekonomi disamping mengejar laju pertumbuhan
ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Menurut Todaro
(2000) ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan
ekonomi dengan pemerataan.
a. Argumen tradisional
Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktorfaktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi
pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa
dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat
akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas,
penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada
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umumnya

dari

negara-negara

maju

maupun

negara-negara

berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukan bahwa
mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan
dan

ketimpangan

distribusi

pendapatan.

Mereka

tidak

saja

menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas
dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara
maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang
diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui
mekanisme persaingan penetesan kebawah (trickle down effect) secara
alamiah.
b. Argumen tandingan
Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa
pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang
tidak bisa dinomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi
penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan
ekonomi (Todaro, 2000:213). Dalam argumen tandingan tersebut
terdapat lima alasan yaitu; Pertama, ketimpangan yang begitu besar
dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi
sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses
terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama
menjadi

penyebab

rendahnya

pertumbuhan

GNP

per

kapita

dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.
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Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data-data
empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi
dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang
kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan
atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam
perekonomian domestik.
Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang
berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan
gizi dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan
produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan
rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk
miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap
barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan
pakaian.
Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil
melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan
segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil
dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat
kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya
pengentasan

kemiskinan

serta
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pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga
yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.
Adelman dan Morris (dalam Arsyad, 2004) mengemukakan 8
faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di
negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang
tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi
dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional
dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan
pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam
proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase
pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan
persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran
bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan
kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara
sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju,
sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang
ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industriindustri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan
lain-lain.
Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara
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sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri
maju. Studi dari Jantti dan Mule (dalam Tambunan, 2001) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya
dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara
lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu kecenderungan yang meningkat
selama dekade 1970-an dan 1980-an. Berdasarkan studi tersebut dapat
disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi
pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseranpergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakankebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya
kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya andil
pendapatan dari istri di dalam jumlah pen-dapatan keluarga merupakan
dua faktor penyebab penting.
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Pendapatan penduduk tidak selalu merata, bahkan yang sering
terjadi justru sebaliknya. Manakala pendapatan terbagikan secara merata
kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi
pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regional tersebut
terbagi secara tidak merata (ada yang kecil, sedang dan besar) dikatakan
ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Semakin besar
perbedaan pembagian pendapatan regional tersebut berarti semakin besar
pula ketimpangan distribusi pendapatan. Terdapat berbagai ukuran
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kesenjangan regional mulai dari yang paling sederhana hingga paling
rumit.
Theil’s Coefficient of Concentration telah menjadi indeks yang
sangat populer untuk menganalisa distribusi spasial dan memiliki
keunggulan dibanding dengan indeks kesenjangan lainnya. Indeks Theil
merupakan suatu analisa statis yang digunakan untuk mengukur
kesenjangan pendapatan dengan menggunakan ukuran entropi dari
ketidak-merataan (Etharina, 2005). Koefisien Theil dapat diintepretasikan
sebagai logaritma dari rata-rata geometri tertimbang dari pendapatan per
kapita regional yang dideflasikan dengan rata-rata pendapatan per kapita
nasional. Lebih lanjut Wibisono (2003) menyatakan bahwa untuk
pendapatan per kapita yang merata sempurna, indeks Theil diberikan
bobot nilai nol. Indeks Theil mempunyai beberapa keunggulan yaitu
(1) sifatnya yang tidak sensitif terhadap skala daerah dan tidak terpengaruh
oleh nilai-nilai ekstrim. (2) indeks Theil independen terhadap jumlah
daerah-daerah sehingga dapat digunakan sebagai pembanding disparitas
dari sistem regional yang berbeda-beda. (3) indeks Theil dapat
didekomposisi ke dalam indeks ketidakmerataan antar dan intra kelompok
daerah menjadi disparitas between dan disparitas within wilayah kelompok
atau grup secara simultan. Wibisono (2003) dalam studi empirisnya
menemukan bahwa karena sifatnya yang bisa didekomposisi maka indeks
Theil memberikan tambahan informasi bahwa kesenjangan dalam
pendapatan per kapita regional lebih banyak diserap oleh kesenjangan di
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dalam kelompok wilayah (within inequality) daripada kesenjangan antar
kelompok wilayah (between inequality).
4. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu
negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang
dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran
masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur
prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke
periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan
jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh
faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah
dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi
yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah
sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan
pendidikan menambah ketrampilan mereka.
Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai
oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang
dicapai suatu negara (Sukirno, 2002). Terdapat dua periode dimana studi
teori pertumbuhan dilakukan secara intensif, periode pertama pada akhir
1950-an sampai 1960-an yang menghasilkan teori pertumbuhan neoklasik
dan periode kedua pada akhir 1980-an sampai 1990-an yang menghasilkan
teori pertumbuhan endogenous.
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Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
adalah :
a. Disparitas Pendapatan Konvergensi pendapatan regional per kapita
dipelajari dengan dua pendekatan utama, yaitu menggunakan regresi
cross section antara tingkat pertumbuhan dengan tingkat awal
pendapatan per kapita dan menggunakan analisa disparitas pendapatan
per kapita (Wibisono, 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa referensi
klasik dari penelitian jenis kedua ini adalah artikel dari J.G.
Williamson dimana ia menjelaskan bahwa proses konvergensi regional
terkait dengan proses pembangunan. Ia memprediksi bahwa disparitas
pendapatan regional akan memudar (konvergen) setelah melalui tiga
fase dari tahap awal pembangunan hingga tahap kematangan
(maturity). Akita dan Lukman (1995) menemukan bahwa disparitas
PDRB per kapita mengalami penurunan yang kontinu antara 19751992. Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Garcia dan
Soelistianingsih (1998) yang mendapatkan fakta bahwa antara 19751993 tendensi penurunan disparitas sempat terhenti pada 1983.
Wibisono (2003) menemukan bahwa kesenjangan terlihat menurun
dengan cepat sejak 1975 sampai pertengahan 1980-an. Mulai periode
1985-1997, tren penurunan disparitas mengalami stagnasi, terlihat dari
penurunan indeks yang melambat bahkan sempat mengalami kenaikan
pada 1992. Indeks kembali mengalami kenaikan pada tahun 19971998. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penurunan disparitas yang
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cepat terjadi pada pertengahan 1970-an hingga 1980-an. Setelah itu
penurunan disparitas mengalami perlambatan pada pertengahan 1980an

hingga 1990-an.

Pada tahun-tahun

dimana perekonomian

mengalami guncangan eksternal indeks entropi terlihat mengalami
kenaikan. Studi empirik disparitas pendapatan regional yang diukur
dengan

indeks

Gini

mempunyai

pengaruh

positif

terhadap

pertumbuhan ekonomi regional (Puspita, 2006).
b. Inflasi Regional Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat
harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi
perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan (Mankiw, 2000).
Sedangkan Puspita (2005) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan
harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi
regional diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB. Inflasi
merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas
terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Setyowati,
dkk. (2000) menyatakan dampak inflasi antara lain (1) inflasi dapat
mendorong penanaman modal spekulatif yang tidak berdampak
terhadap pendapatan nasional, (2). inflasi menyebabkan tingkat bunga
yang meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, (3) inflasi
menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan
datang, (4) inflasi menimbulkan masalah dalam neraca perdagangan,
(5)

inflasi

memperburuk

distribusi

pendapatan,

(6)

inflasi

menyebabkan pendapatan riil merosot. Secara umum rumah tangga
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dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi
tinggi dan tidak dapat diprediksikan (hiperinflasi). Studi empirik
menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi (Wibisono, 2003).
c. Variabel migrasi mengacu pada data migrasi seumur hidup yaitu
jumlah penduduk yang pada saat pencacahan bertempat tinggal di
daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. Data migrasi
diasumsikan sebagai jumlah penduduk transmigran yang berasal dari
suatu daerah keluar menuju daerah tersebut. Migrasi pekerja dengan
mutu modal manusia yang rendah dari daerah miskin ke daerah kaya
akan memberikan efek positip pada tingkat pertumbuhan daerah asal
migran dan efek negatif bagi daerah penerima. Dalam hal ini migrasi
memiliki arah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. Wibisono (2003) menemukan bahwa variabel migrasi/urban ini
mempunyai efek dan arah yang ambigu yang mengindikasikan
fenomena brain drain. Kecenderungan migrasi di Indonesia adalah
tenaga kerja terdidik dari luar jawa umumnya pindah ke Jawa.
Sebaliknya, migran yang keluar dari Jawa umumnya adalah tenaga
kerja yang berpendidikan rendah (seperti para transmigran). Angka
migrasi keluar mengkonfirmasikan bahwa migran memainkan peranan
yang tidak kecil bagi pertumbuhan ekonomi regional.
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d. Konsumsi pengeluaran pemerintah daerah (government purchase)
Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja
pembangunan dari pemerintah daerah. Variabel ini digunakan untuk
mengukur

pengeluaran

pemerintah

yang

tidak

memperbaiki

produktivitas perekonomian. Semakin besar pengeluaran pemerintah
daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan
perekonomian daerah. Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran
konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan
ekonomi,

pengeluaran

pemerintah

yang

proporsional

akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi
pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak
positip bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Konsep Pembangunan Ekonomi
Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam
penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan
pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam
jangka panjang (Sukirno 1996). Berdasarkan atas definisi ini dapat
diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses
pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan
memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses
pembangunan itu di diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil
masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.
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Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan
yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan,
hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya
terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat
saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita
riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan
total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan
jumlah penduduk.
Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan
jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses
multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang
komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran
pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (dalam
Suryana, 2000) adalah:
a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan
bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan,
kesehatan dan lingkungan.
b. Mengangkat taraf hidup temasuk menambah dan mempertinggi
pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih
baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya
manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi
kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan
harga diri baik individu maupun nasional.
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c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua
individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap
budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain
dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan
penderitaan.
Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000) yaitu model
pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pertumbuhan, penciptaan
lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model
pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup,
peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru
dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup
minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas
maksimal.
6. Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan
mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita
dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor
tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999:2). Menurut
Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002:4), ada perbedaan dalam
istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan
ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan
stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan
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yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan
jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan
tabungan

dan

penduduk.

Hicks

mengemukakan

masalah

negara

terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau
belum dipergunakan, kendati penggunanya telah cukup dikenal.
Sedangkan menurut Simon Kuznet (dalam Jhingan, 2003),
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan
suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang
ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan
kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang
diperlukannya.
Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:
a. Tanah dan kekayaan alam lain:
Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun
perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari
proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana
pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk
mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer
yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal,
kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha
untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan
terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain
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pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan
berbagai jenis kegiatan ekonomi.
b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja:
Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun
penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan
memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan
memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula
perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar dari
barangbarang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung
pendapatan penduduk dan jumlah penduduk.
Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan
ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan
faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan
penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam
tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan
lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.
c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi:
Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi
pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah
jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern
memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan
ekonomi yang tinggi itu. Apabila barang-barang modal saja yang
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bertambah,

sedangkan

tingkat

teknologi

tidak

mengalami

perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih
rendah.
d. Sistem sosial dan sikap masyarakat:
Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan
ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap
masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada
pertumbuhan ekonomi.
Sikap itu diantaranya adalah sikap menghemat untuk mengumpulkan
lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatankegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah
pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih
memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat
masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan
yang produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi
tidak dapat dipercepat.
e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan:
Adam Smith menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya
pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.
Pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama
menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi.
Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha
untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya
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tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja
tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar (Sukirno, 1994).
7. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan
Pertumbuhan versus distribusi pendapatan merupakan masalah
yang menjadi perhatian di negara-negara sedang berkembang (Arsyad,
2004). Banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari
bahwa pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam
memecahkan masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi banyak dirasakan orang tidak memberikan pada pemecahan masalah
kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ketika tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya
tingkat pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaaan
maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan
kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
ternyata telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi
luasnya kemiskinan absolut di negara-negara sedang berkembang.
Data dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan
ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara sedang berkembang,
terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat
atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia,
menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju
pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi (Tambunan, 2001).
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Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per
kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kaum kaya.
Studi Ahuja (1997) mengenai negara-negara di Asia Tenggara
menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama periode 1970an dan 1980-an, pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan
ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi (Asian miracle), pada awal dekade
1990-an ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara tersebut
mulai membesar kembali.
Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis
meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak. Bahkan pertumbuhan GNP per
kapita di beberapa negara sedang berkembang seperti Pakistan, India,
Kenya, dan lain-lain telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat
hidup orang miskin di perkotaan dan pedesaan. Apa yang disebut dengan
proses penetesan ke bawah (trickle down effect) dari manfaat pertumbuhan
ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi.
Adelman dan Morris (dalam Arsyad, 2004) mengemukakan 8
faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di
negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan peduduk yang
tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi
di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional

dengan

pertambahan

produksi

barang-barang;

(c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat
banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive),
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sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar
dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja,
sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial;
(f)

Pelaksanaan

kebijaksanaan

industri

substitusi

impor

yang

mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk
melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar
(term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan
dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan
negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang;
dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan,
industri rumah tangga, dan lain-lain.
Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara
sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri
maju. Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) (dalam Tambunan, 2001)
memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara
kaum kaya dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan
beberapa

negara

lainnya

di

Eropa

Barat

menunjukkan

suatu

kecenderungan yang meningkat selama dekade 1970-an dan 1980-an. Dari
studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam
distribusi pendapatan

di negara-negara tersebut disebabkan oleh

pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan
kebijakan-kebijakan

publik. Dalam hal
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membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin
besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan keluarga
merupakan dua faktor penyebab penting.
8. Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut (Tambunan, 1996) tenaga kerja adalah bagian dari
penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang
masih

mau

dan

mampu

untuk

melakukan

pekerjaan.

Besarnya

pertumbuhan angakatan kerja setiap tahun sangat tergangtung pada
besarnya

pertumbuhan

penduduk

secara

kumulatif

setiap

tahun.

Pertumbuhan ata ekstra angkatan kerja pada periode t = 0 sebagian berasal
dari penduduk yang lahir pada waktu t – 10, sedangkan sebagian lainnya
berasal dari penduduk yang lahir pada periode sebelumnya.
Menurut (Kasryno, 2000) Pembangunan pertanian sebagai sektor
primer untuk peningkatan produktivitas dan kualitas masyarakat petani
yang berkelanjutan dan untuk mengambangkan tata ruang atau lahan
secara komprehensif. Menurut Kasryno, luas lahan pertanian di Indonesia
telah mengalami penurunan sekitar 1,3 juta hektar dan sekitar 1 juta
hektar diantaranya berada di Jawa dan Bali. Sementara menurut Goldin
(1991), di Negara berkembangperan sektor primer adalah sangat penting,
di samping memberikan kontribusi pada perekonomian Negara juga
karena banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di usaha
ini.
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Di Indonesia, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja memang
menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja terserap/bekerja di sektor
pertanian, tetapi tenaga kerja tersebut adalah tergolong tenaga kerja
pertanian yang bekerja tidak penuh, artinya mereka sebenarnya
mempunyai pekerjaan tetap lainnya di lur sektor pertanian. Mengalirnya
tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, mengharuskan
adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian melalui penerapan
teknologi baru, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Apabila
kenaikan produktivitas yang cukup tidak terjadi, akibatnya produktivitas
total sektor pertanian menurun dan harga hasil pertanian menjadi mahal
disbanding harga produk industri. Dasar penukaran yang memburuk ini
justru akan menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
9. Peran Sektor Pertanian
Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum
yang mem perlajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang
berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Dengan kata
lain, ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan
upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan
dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Pertanian
adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan
hewan.

Pertanian

merupakan

industri

primer

yang

mencakup

pengorganisasi sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam
berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan
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memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia (Rita Hanafie,
2010).
Menurut Rita Hanafie (2010) ilmu ekonomi pertanian di Indonesia
dalam 2 segi pandangan, antara lain ;
a. Salah satu bagian atau cabang ilmu pertanian merupakan bagian atau
aspek-aspek social ekonomi dari persoalan-persoalan yang dipelajari
oleh ilmu pertanian. Ilmu ekonomi pertanian yang demikian pada
awalnya dipelajari dan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa
Fakultas Pertanian. Banyak yang berminat didalamnya, dengan
harapan di kemudian hari dapat memangku jabatan yang menyangkut
pemecahan persoalan-persoalan sosial ekonomi pertanian. Dalam
perkembangannya, bagian ini kemudian bercabang menjadi dua, yaitu
1) ilmu ekonomi pertanian dengan cabangnya mencakup tata niaga,
ilmu ekonomi produksi pertanian, dan lain-lain, serta 2) ilmu sosiologi
pedesaan. Kuliah dan praktik lapangan yang dilakukan oleh para
mahasiswa pertanian di desa-desa mengharuskan mereka hidup dan
bergaul dengan petani, serta mempelajari masalah sehari-hari yang
dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan dengan produksi
pertaniannya maupun pemasarannya. Aspek sosial ekonomi dari
perilaku petani menjadi pusat perhatian para mahasiswa yang ingin
menekuni bidang ini.
b. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, ilmu ekonomi pertanian
merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian. Hal
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ini memiliki cirri dan tekanan yang agak berbeda dengan ilmu
ekonomi pertanian pada pandangan yang pertama. Dengan dasar-dasar
teori ekonomi mikro, ekonomi makro, tata buku, statistic, dan lain-lain,
para mahasiswa mempelajari penerapan segala teori-teori ekonomi dan
perusahaan tersebut pada persoalan-persoalan pertanian, hubunganhubungan ekonominya satu sama lain, dan implikasinya bagi
perekonomian nasional.
Dalam kondisi yang sulit sekarang ini, guna menjamin terciptanya
fundamental ekonomi yang solid, Indonesia harus mengidentifikasi sektor
yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dengan cepat. Sektorsektor itu adalah sektor yang didukung oleh sumberdaya domestik.
Di antara sektor yang mengandalkan sumberdaya domestic dan mepunyai
peluang usaha baru adalah pertanian. Oleh karena itu, sudah selayaknya
investasi di sektor pertanian harus lebih ditingkatkan termasuk
infrastruktur pendukungnya agar diperoleh income return dan distribusi
income yang tinggi (Apriyantono, 2006).
Pembangunan di masa lalu pada tingkat tertentu telah berhasil
memecahkan masalah tenaga kerja, kemiskinan, dan stabilitas makro
ekonomi nasional dengan focus pertanian yang merupakan salah satu sub
system agrobisnis yaitu on farm. Setidaknya dalam dua kali krisis yaitu
tahun 1986 dan tahun 1998 pertanian tetap tegar menghadapi krisis. Akan
tetapi,

situasi

ini

memunculkan

masalah
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produktivitas pertanian dan disparitas pendapatan antar sektor, sehingga
ketimpangan antar sektor menjadi masalah (Apriyantono, 2008).
Sektor pertanian secara terpisah tidak akan mampu menjadi
penggerak ekonomi masa depan. Akan tetapi, sektor pertanian dapat
menjadi kekuatan yang sangat besar apabila dikombinasi dengan
agroindustri, perdagangan, dan jasa-jasa penunjang. Dalam keyakinan kita,
yang mampu menjadi penggerak ekonomi masa mendatang adalah sektor
pertanian (agrobisnis), suatu sektor yang selama ini pada taraf tertentu
telah berlangsung dan sebenarnya merupakan bisnis terbesar di Indonesia
tetapi selama ini terbaikan dan tidak difokus. Maka sangat strategis jika di
masa mendatang kita memilih strategi besar yaitu membangun system
pertanian yang tangguh disertai oleh usaha-usaha agribisnis untuk
menggerakkan ekonomi nasional. Dengan membangun system pertanian
beserta usaha-usaha agribisnis secara terencana, maka sebenarnya kita
membangun perekonomian bangsa (Apriyantono, 2008).
Membangun system dan usaha pertanian yang kokoh berarti
membangun

pertumbuhan

sekaligus

pemerataan

sehingga

terjadi

keseimbangan antar sektor. Ini juga berarti menciptakan meaningful
employment di luar sektor pertanian, sehingga beban pertanian yang
terlalu berat menampung tenaga kerja dapat teratasi. Karena sebagian
besar sumberdaya terdapat di daerah pedesaan, maka dengan membangun
system dan usaha pertanian (agribisnis) sekaligus juga membangun
daerah, sehingga ketimpangan kota desa teratasi. Migrasi dari desa ke kota
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dapat dicegah secar alami karena ksempatan kerja tersedia di desa
(Apriyantono, 2008).
Pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian
nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan
devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan
kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Selain kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki
kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda (multiplier effect),
yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi
(Apriyantono, 2007).
Dampak pengganda tersebut relatif besar sehingga sektor pertanian
layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi
nasional. Oleh karena itu sangatlah tepat bila salah satu agenda
pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) adalah Revitalisasi Pertanian (Anton Apriyantono,
2007).
Pada masa krisis, sektor pertanian terbukti lebih tangguh bertahan
dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain, sehingga
berperan sebagai penyangga pembangunan nasional. Peran tersebut
terutama dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok, perolehan devisa,
penyedia lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Sektor
pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi
perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Dengan
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pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan
besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional (Apriyantono,
2007).

F. Kerangka Konseptual
Pembangunan ekonomi pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat
Indonesia berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian, maka sudah
sewajarnya jika pembangunan pertanian harus menjadi prioritas.
Penurunan peran sektor pertanian karena adanya transformasi struktur
perekonomian nasional tidak diikuti oleh menurunnya jumlah tenaga kerja
yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan produktivitas tenaga
kerja sektor pertanian terus menunjukkan penurunan dibandingkan sektor lain
seperti industri dan jasa. Keadaan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan
sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja baru, seperti tidak adanya
pengembangan industri pertanian atau kegiatan lainnya di pedesaan yang
mendukung sektor pertanian.
Investasi

melalui

pembentukan

modal

akan

mempengaruhi

kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Investasi baik yang berasal dari dalam
negeri maupun asing sangat diperlukan untuk meningkatkan kegiatan proses
produksi termasuk produktivitasnya maupun distribusi input dan output suatu
sektor tertentu. Melalui investasi, kapasitas produksi dan outputnya dapat
ditingkatkan, yang kemudian bisa menjadi sumber pendapatan bagi tenaga
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kerja yang bekerja pada sektor tersebut. Untuk menghasilkan output yang
lebih besar, harus diikuti dengan peningkatan jumlah faktor produksi (tenaga
kerja dan non tenaga kerja). Kebutuhan akan faktor produksi tenaga kerja atau
non tenaga kerja tergantung pada jenis investasi yang akan dilakukan, apakah
labour intensive atau capital intensive, sehingga investasi tidak hanya akan
meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dalam kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi, balas jasa terhadap
tenaga kerja dan non tenaga kerja berupa upah/gaji dan keuntungan yang
diterima oleh masing-masing factor produksi. Adanya kesempatan kerja akan
membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.

G. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang peranan investasi di sektor pertanian dalam penyerapan
tenaga kerja dan distribusi pendapatan : pendekatan sistem nerasa sosial
ekonomi telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian itu antara
lain :
a. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, dkk. Tahun 2007 tentang
Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Kemiskinan
dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Simulasi
dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Penelitian ini menghasilkan bahwa
kebijakan di sektor agroindustri nonmakanan akan menurunkan tingkat
kemiskinan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri
makanan. Sebaliknya kebijakan di sektor agroindustri makanan akan
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menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga lebih besar.
Sementara kebijakan peningkatan investasi di sektor agroindustri akan
berdampak lebih besar meningkatkan pendapatan rumah tangga,
menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan
rumah tangga, jika dialokasikan di sektor agroindustri prioritas (industri
karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, indusri rokok, industri
minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan).
b. Penelitian yang dilakukan oleh Priyarsono dkk. Tahun 2005 tentang
peranan investasi di sektor pertanian dan agroindustri dalam penyerapan
tenaga kerja dan distribusi pendapatan : pendekatan sistem neraca social
ekonomi. Penelitian ini menghasilkan bahwa pembangunan di sektor
pertanian mempunyai dampak yang lebih besar terhadap peningkatan
output bruto dan nilai tambah. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki
keterkaitan yang lebih tinggi dengan sektor-sektor yang lain. Oleh karena
itu,

peningkatan

produksi

sektor

pertanian

akan

peningkatan produksi sektor-sektor lainnya, ceteris paribus.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data
Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain dan
dimanfaatkan sebagai penjelas dan memberi gambaran umum penelitian. Data
ini diperoleh dari dokumen atau arsip dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sistem
Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), data pertumbuhan penduduk, data investasi
menurut sektor, data penyerapan tenaga kerja, dan data pendapatan. Data
sekunder diperoleh dari BPS, dan berbagai sumber lain yang dianggap
relevan.

B. Metode Analisis Data
Pengolahan data dengan menggunakan analisis pengganda dan
Structural Path Analysis dengan menggunakan bantuan MATS (Matrix
Accounts Transformation System) dan analisis simulasi kebijakan dilakukan
dengan bantuan software Excel.
Dalam perhitungan elastisitas kesempatan kerja (E) terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), persentase PDB merupakan variabel bebas dan
persentase perubahan kesempatan kerja merupakan variabel tak bebas, yang
dapat dirumuskan sebagai berikut (Simanjuntak, 1998):
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Laju pertumbuhan kesempatan kerja
E = --------------------------------------------------Laju pertumbuhan pendapatan nasional

Selanjutnya, untuk memperkirakan tambahan kesempatan kerja yang tercipta
berdasarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi digunakan rumus:
k=Exg
dimana : k = laju pertumbuhan kesempatan kerja
g = laju pertumbuhan PDB
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis sederhana yang
bertujuan mendeskripsikan dan mempermudah penafsiran yang dilakukan
dengan memberikan pemaparan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram.
Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk memberikan
gambaran secara umum mengenai kondisi umum baik perekonomian
maupun ketenagakerjaan wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Kondisi
perekonomian yang ingin dijelaskan dalam analisis ini adalah mengenai
peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerjadan distribusi
pendapatan di wilayah Eks Karesidenan Surakarta.
Sedangkan struktur perekonomian wilayah Eks Karesidenan
Surakarta dilihat melalui kontribusi tiap sektor terhadap total PDRB atas
dasar harga berlaku pada periode waktu tertentu. Sedangkan kondisi
ketenagakerjaan yang ingin dijelaskan dalam analisis ini adalah mengenai
ketenagakerjaan wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Indikator-indikator
commit
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sektor, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat pengangguran
terbuka, dan tingkat kesempatan kerja.
2. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam menganalisis daya serap tenaga kerja masing-masing sektor,
maka dilakukan hubungan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dikenal dengan
Elastisitas Tenaga Kerja yang dapat dirumuskan sebagai berikut
(Simanjuntak, 1998):
E=

Gn
Gy

Dimana:
E = Elastisitas Tenaga Kerja (Employment Income Growth Elasticity)
Gn = Pertumbuhan Tenaga Kerja
Gy = Pertumbuhan Pendapatan (Pertumbuhan PDRB)
3. Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan
yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan
relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi
pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran.
Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan
menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi
pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan
digunakan satu ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu
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ukuran

yang

paling

sering

digunakan

untuk

mengukur

tingkat

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini
adalah sebagai berikut:
n

GR = 1 - å fp i * ( Fci + Fci -1 )
i =1

dimana:
GR

= Koefisien Gini (Gini Ratio)

fpi

= Frekuensi penduduk dalam usia tenaga kerja ke-i

fci

= Frekuensi kumulatif dari total tenaga kerja dalam kelas tenaga
kerja ke-i

fci-1

= Frekuensi kumulatif dari total tenaga kerja dalam kelas tenaga
kerja ke (i-1)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Kebijakan di sektor pertanian berupa stimulus ekonomi baik
peningkatan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan
meningkatkan output sektor produksi. Melalui keterkaitan antar sektor lebih
lanjut hal ini akan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.
Peningkatan output akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja,
baik tenaga kerja pertanian maupun non pertanian dan permintaan terhadap
modal yang dipenuhi oleh rumah tangga dan perusahaan. Hal ini akan
berdampak lebih lanjut pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan
perusahaan. Proses ini akan terus berlangsung melalui efek pengganda
(multiplier effect).
Dari hasil analisis pengganda SNSE, dapat diketahui nilai pengganda
output, tenaga kerja, keterkaitan antar sektor dan pendapatan rumah tangga di
masing-masing sektor produksi terutama di sektor pertanian. Investasi di
sektor pertanian selama ini dianggap kurang memberikan keuntungan baik
bagi target pendapatan pemerintah maupun swasta domestik dan asing,
sehingga investasi untuk sektor pertanian setiap tahunnya mengalami
penurunan. Padahal investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Besarnya
investasi di sektor pertanian selama ini diestimasi berdasarkan target
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pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang ditetapkan
oleh pemerintah. Estimasi besarnya investasi tersebut dapat bias karena PDB
bukan indikator produksi melainkan indikator nilai tambah. Nilai tambah
sektoral suatu produk mencerminkan nilai tambah produk tersebut di suatu
sektor. Nilai tambah dapat dihitung menurut harga berlaku dan menurut harga
konstan. Dalam SNSE, nilai tambah yang dihitung adalah menurut harga
berlaku dan nilai tambah ini juga menunjukkan besarnya PDB Indonesia.
Realisasi investasi menurut sektor ekonomi akan ditunjukkan pada
Tabel 4.1. Investasi untuk sektor pertanian selama kurun waktu 2008-2009
mendapatkan bagian yang paling kecil dari total penanaman modal yang
dilakukan baik yang berasal dari dalam negeri maupun swasta dan asing, yaitu
hanya sekitar 4 – 5,9%. Padahal seperti yang diketahui, sektor pertanian
sangat berperan sebagai katup penyelamat perekonomian Indonesia ketika
terjadi krisis, sehingga seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang
lebih besar untuk pengembangan sektor pertanian ke arah yang lebih maju.
Salah satunya dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian.
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Tabel 4.1. Realisasi Investasi menurut Sektor di Berbagai Kabupaten Eks Karesidenan Surkarta
Tahun 2008-2009 (Jutaan Rupiah)
Sukoharjo

Boyolali

Sragen

Klaten

Karanganyar

Sektor
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Pertanian
1236238.65 1419978.16 1759000.062 1955252.775 1448369.28 1606580.64 1543311.9 1690579.17 1321979.58 1496358.39
Industri
1912300.98
2084434 876702.691 944647.149 515740.57 819917.46 1546791.62 1707881.21 2991317.83 3288513.83
Pertambangan
54445.91
60028.17
43423.36
50497.013
7660.19
13447.3 122788.87 136787.69
62663.48
71047.85
Jasa-jasa
lainnya
524132.93 595812.53 461761.023 558711.355 543059.68 491058.22 1078314.36 1193155.37 511764.87 534009.15
Total
3727118.47 4160252.86 3140887.136 3509108.292 2514829.72 2931003.62 4291206.75 4728403.44 4887725.76 5389929.22
Sumber : BPS dari berbagai kabupaten Eks Karesidenan Surakarta (2008-2009)
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Sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Klaten,
dan Karanganyar mampu menjadi penyelamat perekonomian di masingmasing kabupaten untuk keluar dari krisis, tetapi kontribusi sektor pertanian
terkadang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor industri, seperti
halnya di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Namun demikian, di
Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Klaten sektor pertanian masih memberikan
kontribusi terbesar bagi PDRB. Selama kurun waktu 2008-2009, kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Sedangkan kontribusi sektor industri dari tahun 2008-2009 mengalami
peningkatan. Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut sektor pada
tahun

2008-2009,

maka

pertumbuhan

tertinggi

terjadi

pada

sektor

pertambangan yaitu sebesar 25,37%, dan terendah pada jasa-jasa lainnya yaitu
sebesar 8,02%.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami kenaikan
setiap tahunnya, sehingga sektor pertanian dapat dikatakan mampu berperan
dalam penyerapan tenaga kerja. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sektor
pertanian mampu menyerap tenaga kerja sampai 26,395% dari angkatan kerja
nasional secara keseluruhan.
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Tabel 4.2. Perubahan Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja di beberapa
Kabupaten Eks Karesidenan Surakarta Selama
Tahun 2008-2009 (%)
Sektor

Sukoharjo

Boyolali

Sragen

Klaten

Karanganyar

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Pertanian

19.69

20.13

34.21

34.25

35.83

35.61

20.25

20.95

21.36

21.67

Industri

30.36

29.55

17.05

16.55

18.37

18.17

20.46

20.43

48.34

47.63

0.87

0.85

0.85

0.92

0.3

0.3

1.64

1.64

1.01

1.03

49.95

50.32

48.74

49.2

45.8

46.22

59.29

58.59

30.3

30.7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pertambangan
Lainnya
Total

Sumber : BPS dari berbagai kabupaten Eks Karesidenan Surakarta (2008-2009)

Pengelolaan investasi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi ternyata tidak selalu menyebabkan terjadinya penyerapan
tenaga kerja dalam jumlah yang berarti. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
sebenarnya akan mengurangi penggangguran. Namun PDRB terbesar yang
berasal dari sektor pertanian, sehingga menyebabkan sektor pertanian dapat
berkembang dengan baik. Pembangunan pertanian dengan meningkatkan
produkt4itas secara keseluruhan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan
meningkatkan pendapatan masyarakat lebih khusus di wilayah pedesaan, yang
pada

akhirnya

ketenagakerjaan

kesejahteraan
perlu

masyarakat

mendapatkan

dapat

perhatian

dicapai.
dalam

Masalah

perencanaan

pembangunan. Penyediaan kesempatan kerja yang luas sangat diperlukan
untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke
pasar tenaga kerja.
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B. Pembahasan
1. Elastisitas Kesempatan Kerja
Investasi pada sektor pertanian dalam arti luas memegang peran
sangat penting dalam pencapaian target-target tersebut, mengingat peran
kegiatan tersebut signifikan dalam perekonomian Indonesia, lebih khusus
pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dapat dilihat
dengan tingkat elastisitas kesempatan kerja pada Tabel 4.3. Tabel 4.3
menunjukkan gambaran tentang elastisitas kesempatan kerja terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing sektor selama periode
tahun 2008-2009.
Tingkat

elastisitas

kesempatan

kerja

dapat

dilihat

dari

perbandingan antara persentase perubahan kesempatan kerja dengan
persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Selama tahun
2008-2009, terdapat 13,79% bekerja di sektor pertanian, yang memberikan
kontribusi 11,94% terhadap pendapatan regional. Sektor industri
pengolahan menyerap 16,82% tenaga kerja dan memberikan kontribusi
19,22% terhadap pendapatan regional. Selama tahun 2008-2009,
sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB adalah yang terbesar,
begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja terbesar juga dipegang oleh
sektor pertambangan.
Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Laju
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto rata-rata yang tertinggi
berada pada sektor pertambangan (25,37% per tahun), sedangkan PDRB
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sektor pertanian hanya mampu bertumbuh rata-rata 11,94% setahun.
Demikian juga kemampuan setiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga
kerja. Laju pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri mencapai 16,82%
per tahun selama tahun 2008-2009, sektor pertambangan sebesar 17,56%
per tahun, sedangkan di sektor pertanian sebesar 13,79% per tahun.
Perbedaan laju pertumbuhan tersebut akan mengakibatkan perbedaan laju
peningkatan produkt4itas kerja pada masing-masing sektor.
Selama periode 2008-2009,

sesuai

Laporan

Perekonomian

Indonesia tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor pertambangan adalah
penyumbang nilai tambah terbesar, juga tercatat sebagai sektor ekonomi
dengan rata-rata pertumbuhan terbesar. Demikian juga dengan tingkat
elastisitas kesempatan kerja terhadap PDRB untuk sektor pertambangan
sebesar 17,56%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan nilai tambah
sektor pertambangan yang tinggi akan menjamin terciptanya kesempatan
kerja. Di samping itu, pertumbuhan sektor tersebut antara lain dipengaruhi
oleh konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, jika faktor investasi yang
paling dominan dalam pertumbuhan, maka pelaksanaan investasi di sektor
industri bersifat padat modal (capital intens4e), sehingga kesempatan kerja
yang tercipta tidak besar.
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Tabel 4.3. Elastisitas Kesempatan Kerja di beberapa Kabupaten Eks
Karesidenan Surakarta Tahun 2008-2009
Sektor

Elastisitas
Rata-rata

Sukoharjo
20082009

Boyolali
20082009

Sragen
20082009

Klaten
20082009

Karanganyar

Pertanian

15.04

1.05

5.62

36.23

11

13.79

Industri

29.64

37.84

1.85

1.4

14.78

18.22

Pertambangan

22.42

50.55

0

0

14.8

17.56

5.42

4.49

9.58

11.09

30.37

12.19

17.14

54.28

4.75

22.34

31.95

27.49

Jasa-jasa lainnya
Total

2008-2009

Sumber : BPS yang diolah dari berbagai kabupaten (2008-2009)
1) Kabupaten Sukoharjo
a. Sektor Pertanian

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
2,235
=
x100
14,86
= 15,04
=

b. Sektor Industri
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
2,667
=
x100
9,00
= 29,64
=

c. Sektor Pertambangan
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
2,298
=
x100
10,25
= 22,42
=
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d. Sektor Jasa-Jasa Lainnya
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,740
=
x100
13,67
= 5,42
=

Sektor Perindustrian di Kabupaten Sukoharjo meduduki peringkat
teratas dalam elastisitas kesempatan kerja sebesar 15,04%, sektor
pertambangan sebesar 22,42%, sektor pertanian hanya mampu berada di
peringkat ketiga sebesar 15,04%, disusul dengan jasa-jasa lainya sebesar
5,42%. Total elastisitas kesempatan kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun
2008-2009 sebesar 17,14%.
2) Kabupaten Boyolali
a. Sektor Pertanian

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,116
=
x100
11,15
= 1,05
=

b. Sektor Industri
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
2,932
=
x100
7,74
= 37,84
=
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c. Sektor Pertambangan
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
8,235
=
x100
16,28
= 50,55
=

d. Sektor Jasa-Jasa Lainnya
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,740
=
x100
20,99
= 4,49
=

Sektor Pertambangan di Kabupaten Boyolali meduduki peringkat
teratas dalam elastisitas kesempatan kerja sebesar 50,55%, sektor
perindustrian sebesar 37,84%, sektor jasa-jasa lainnya sebesar 4,49%,
sektor pertanian berada di urutan terakhir dengan elastisitas kesempatan
kerja sebesar 1,05%. Total elastisitas kesempatan kerja Kabupaten
Boyolali Tahun 2008-2009 sebesar 54,28%.
3) Kabupaten Sragen
a. Sektor Pertanian

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,614
=
x100
10,92
= 5,62
=
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b. Sektor Industri
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,088
=
x100
58,97
= 1,85
=

c. Sektor Pertambangan

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0
=
x100
75,54
=0
=

d. Sektor Jasa-Jasa Lainnya
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,917
=
x100
9,57
= 9,58
=

Sektor jasa-jasa lainnya di Kabupaten Sragen meduduki peringkat
teratas dalam elastisitas kesempatan kerja sebesar 9,58%, sektor pertanian
berada di peringkat kedua dengan elastisitas kesempatan kerja sebesar
5,62%, sektor industri sebesar 1,85%, sektor pertambangan sebesar 0%.
Total elastisitas kesempatan kerja Kabupaten Sragen Tahun 2008-2009
sebesar 4,75%.
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4) Kabupaten Klaten
a)

Sektor Pertanian

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
3,45
=
x100
9,54
= 36,23
=

b) Sektor Industri
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0,146
=
x100
10,41
= 1,4
=

c) Sektor Pertambangan

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
0
=
x100
11,40
=0
=

d)

Jasa-Jasa Lainnya

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,180
=
x100
10,65
= 11,09
=

Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten meduduki peringkat teratas
dalam elastisitas kesempatan kerja sebesar 36,23%, sektor Jasa-Jasa
Lainnya

sebesar

11,09%,

sektor

industri
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pertambangan sebesar 0%. Total elastisitas kesempatan kerja Kabupaten
Klaten Tahun 2008-2009 sebesar 22,34%.
5) Kabupaten Karanganyar
a)

Sektor Pertanian

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,451
=
x100
13,19
= 11
=

b) Sektor Industri
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,468
=
x100
9,93
= 14,78
=

c) Sektor Pertambangan
LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,98
=
x100
13,37
= 14,8
=

d)

Jasa-Jasa Lainnya

LajuPertumbuhanKesempa tan Kerja
x100
LajuPertumbuhanPendapa tan Nasional
1,320
=
x100
4,34
= 30,37
=

Sektor Jasa- Jasa Lainnya di Kabupaten Karanganyar meduduki
peringkat teratas dalam commit
elastisitas
kesempatan kerja sebesar 30,79%,
to user
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sektor pertambangan sebesar 14,8%, sektor industri sebesar 14,78%,
sektor pertanian hanya mampu berada diperingkat keempat dengan
elastisitas kesempatan kerja sebesar 11%. Total elastisitas kesempatan
kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2009 sebesar 31,95%.
Dilihat dari sektor ekonomi, kontribusi sektor pertanian selama
tahun 2008-2009 terhadap PDRB berdasarkan harga konstan berada di
bawah sektor industri. Begitu juga dengan elastisitas kesempatan kerja
yang ditunjukkan sektor pertanian lebih kecil daripada sektor industri.
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa elastisitas kesempatan
kerja sektor industri adalah sebesar 18,22%, sektor pertambangan sebesar
17,56%, sektor pertanian adalah sebesar 13,79%, dan paling rendah adalah
jasa-jasa lainnya sebesar 12,19%.
Sektor industri memiliki elastisitas kesempatan kerja yang paling
tinggi. Sektor industri memiliki nilai investasi yang lebih menjanjikan
dibandingkan dengan sektor lain. Peningkatan hasil mengakibatkan
sumbangannya

terhadap

pendapatan

nasional

dan

juga

terhadap

penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan semakin
membaik.
Elastisitas kesempatan kerja secara keseluruhan adalah sebesar
27,49. Artinya, jika PDB bertambah 1% maka kesempatan kerja yang
diciptakan adalah 27,49%. Demikian juga dengan makna dari besarnya
elastisitas kesempatan kerja sektor pertanian sebesar 13,78%. Elastisitas
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ini dapat digunakan untuk memperkirakan tambahan kesempatan kerja
yang tercipta.
Salah satu target pembangunan perekonomian Indonesia yaitu
meningkatkan rata-rata pertumbuhan pertanian sebesar 3.5% per tahun.
Dengan perhitungan yang sama dengan perkiraan kesempatan kerja secara
keseluruhan, maka laju pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat
diciptakan jika target pertumbuhan pertanian tercapai, yaitu rata-rata
sebesar 13,79%. Tambahan kesempatan kerja rata-rata yang dapat
diciptakan adalah sekitar 1,05 juta orang, jika rata-rata pertumbuhan
pertanian bertambah 1%.
2. Analisis Pengganda: Keterkaitan Sektor-Sektor dalam Perekonomian
Indonesia Pengganda Neraca
Analisis pengganda (multiplier) menunjukkan pengaruh perubahan
pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan
sistem dalam SNSE. Perubahan tersebut dicerminkan oleh peningkatan
produksi atau output sektor-sektor ekonomi yang dapat dilakukan melalui
peningkatan investasi melalui injeksi terhadap neraca kapital.
Pengganda neraca dapat digunakan untuk melihat bagaimana
dampak dari investasi melalui peningkatan output suatu sektor produksi
tertentu terhadap tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Dengan kata lain,
pengganda

neraca

memberikan

informasi

mengenai

kontribusi

peningkatan produksi masing-masing sektor terhadap persentase tenaga
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kerja, yang merupakan jumlah dari tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja
nonpertanian dibagi dengan total dampak yang dikalikan 100%.
Persentase yang besar mencerminkan dampak yang besar terhadap
penyerapan tenaga kerja, sehingga nilai yang besar lebih diinginkan.
Persentase penyerapan tenaga kerja terbesar untuk sektor industri
pengolahan (28,05%). Kemudian diikuti dengan penyerapan tenaga kerja
untuk sektor perdagangan besar, eceran, hotel dan rumah makan sebesar
(14,87%). Sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan
perikanan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,9%. Sedangkan
penyerapan tenaga kerja yang terkecil dari sektor listrik, gas, dan air yaitu
hanya sebesar 0,91% (Tabel 4.4). Dengan demikian sektor-sektor ini
sangat baik diperhatikan jika tujuan pembangunan untuk mengurangi
pengangguran.
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Tabel 4.4. Dampak Peningkatan Produksi Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja

Sektor produksi
pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
pertambangan dan penggalian
industri pengolahan
listrik, gas, dan air
Bangunan
perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
angkutan, pergudangan, dan komunikasi
keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,
tanah dan jasa perusahaan
jasa kemasyarakatan

dampak terhadap
tenaga kerja (%)
12.9
10.62
28.05
0.91
7.46
14.87
6.92
8.13
10.14

Sumber : SNSE yang diolah

Contoh Perhitungan (Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan
Perikanan) :

Sektor _ per tan ian _ kehu tan an _ perburuan _ perikanan
x1000
otal + sektor _ produksiT
4,93049
=
x100
3338196
= 12,896
=

3. Analisis Alur Struktural (Structural Path Analysis/SPA)
Secara umum jalur dasar sektor pertanian (tanaman pangan,
tanaman lainnya, peternakan dan hasilnya, kehutanan dan perburuan serta
perikanan) ke rumah tangga melibatkan alur tenaga kerja non pertanian
dan modal swasta dan pemerintah sebelum pancaran efek multiplier
diterima. Sebagian besar rumah tangga sektor ini juga melewati tenaga
kerja pertanian. Namun demikian, karena penerimaan tenaga kerja
pertanian pada sektor ini sangat kecil untuk dijadikan sumber penghasilan
keluarga, maka sebagian besar bermigrasi sebagai tenaga kerja non
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pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Situasi ini sejalan
dengan teori Lewis Fei Ranis yang mengemukakan bahwa perpindahan
tenaga kerja dimungkinkan terjadi karena tingkat upah dan kesempatan
kerja di sektor modern yang memiliki tingkat produkivitas tinggi terus
mengalami pertumbuhan oleh adanya peningkatan investasi dan akumulasi
modal di bidang industri secara keseluruhan. Sedangkan rumah tangga
yang menerima pengaruh dari sektor produksi yang melibatkan alur modal
asing hanya pada rumah tangga sektor perikanan khususnya rumah tangga
golongan rendah di kota.
Semua pengaruh sektor pertanian yang dipancarkan ke rumah
tangga melalui tenaga kerja non pertanian terlebih dahulu akan melewati
sektor

perdagangan,

restoran

dan

perhotelan,

pengangkutan

dan

komunikasi. Berdasarkan pengaruh global terbesar pada sektor pertanian,
tenaga kerja pertanian yang paling banyak menerima efeknya berada pada
sektor tanaman pangan dan sektor tanaman lainnya. Selanjutnya efek
pengaruh untuk modal, tertinggi di sektor pertanian berada pada sektor
kehutanan dan perburuan (modal swasta dan pemerintah).
Sektor tanaman pangan secara global lebih kuat memancarkan
efeknya ke rumah tangga. Rumah tangga yang menerima pengaruh
terbesar adalah rumah tangga golongan atas di desa. Sedangkan sektor
listrik, gas, dan air adalah yang paling kecil memancarkan efeknya ke
rumah tangga. Rumah tangga yang menerima pengaruh itu adalah rumah
tangga golongan rendah di kota. Semua pengaruh sektor pertanian yang
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dipancarkan ke rumah tangga melalui tenaga kerja non pertanian terlebih
dahulu akan melewati sektor perdagangan, restoran dan perhotelan,
pengangkutan dan komunikasi. Hal ini menegaskan temuan sebelumnya
oleh Sulistyaningsih (1997) yang mengemukakan bahwa sektor pertanian
tetap mendominasi penciptaan kerja baik langsung maupun tidak
langsung.
Berdasarkan pengaruh global terbesar pada sektor pertanian, tenaga
kerja pertanian yang paling banyak menerima efeknya berada pada sektor
tanaman pangan dan sektor tanaman lainnya. Sektor agroindustri yang
lebih kuat memancarkan efeknya ke tenaga kerja berada pada tenaga kerja
non pertanian dan hal ini diterima oleh tenaga kerja pada sektor industri
kayu dan barangbarang dari kayu.
Selanjutnya efek pengaruh untuk modal, tertinggi di sektor
pertanian berada pada sektor kehutanan dan perburuan (modal swasta dan
pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor
tersebut lebih banyak dikontribusi oleh tenaga kerja dibandingkan modal.
Dengan demikian, jika produksi sektor-sektor tersebut ditingkatkan
melalui injeksi investasi, maka kesempatan kerja juga dapat ditingkatkan.
4. Analisis Simulasi Kebijakan Investasi Sektor Pertanian
Ada 8 simulasi kebijakan yang dilakukan untuk menguji dampak
kebijakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun asing
di sektor pertanian primer, industri pengolahan, dan sektor produksi
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lainnya terhadap pendapatan faktorial, rumah tangga dan sektor-sektor
produksi lainnya.
Dari keseluruhan hasil simulasi yang diperoleh seperti pada Tabel
4.5, dapat dilihat bahwa penanaman modal baik yang berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri memberikan dampak yang lebih besar pada
penerimaan tenaga kerja daripada non tenaga kerja (kapital). Tetapi hal ini
tidak berlaku untuk investasi dalam negeri yang dilakukan pada produksi
di luar sektor pertanian. Hal ini mencerminkan bahwa investasi pada
sektor produksi selain pertanian akan lebih produktif bila menggunakan
faktor produksi kapital.
Investasi pada sektor pertanian akan memberikan dampak yang
lebih besar pada rumah tangga pertanian dibandingkan rumah tangga non
pertanian. Rumah tangga yang paling tinggi memperoleh dampaknya
adalah rumah tangga golongan atas di kota. Kegiatan investasi dalam
negeri untuk sektor industri pengolahan dan sektor produksi lainnya belum
memberikan dampak yang berarti bagi buruh tani dan golongan rumah
tangga berpendapatan rendah di kota.
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Tabel 4.5. Dampak Investasi Terhadap Pendapatan Faktorial, Rumah Tangga dan Sektor Produksi (%)
Uraian
TK
Non TK
Total factorial
RT Pertanian
RT Non Pertanian
Total RT
Produksi pertanian
Produksi Sektor lain
Total Produksi
Total

Nilai dasar
ribu rupiah
97159.8
17745.9
114905.7
8226
47183.5
55409.5
430493.9
2907702
3338196
7017022.3

Sim 1

Sim2

Sim 3

Sim 4

Sim 5

Sim 6

Sim 7

Sim 8

0.6254
0.1142
0.7396
0.0529
0.3037
0.3566
2.7709
18.716
21.487
45.166

0.7056
0.1289
0.8345
0.0597
0.3427
0.4024
3.1263
21.116
24.243
50.959

0.0185
0.0034
0.0219
0.0016
0.009
0.0106
0.0821
0.5547
0.6369
1.3387

0.0025
0.0005
0.0029
0.0002
0.0012
0.0014
0.0109
0.0739
0.0849
0.1784

0.0111
0.002
0.0131
0.0009
0.0054
0.0063
0.0491
0.3316
0.3807
0.8003

1.757
0.3209
2.0779
0.1488
0.8532
1.002
7.7847
52.581
60.365
126.89

0.0112
0.002
0.0132
0.0009
0.0054
0.0064
0.0494
0.3337
0.3832
0.8054

0.0024
0.0004
0.0028
0.0002
0.0012
0.0014
0.0105
0.0711
0.0816
0.1716

Sumber : Pengganda Neraca SNSE yang diolah

Keterangan :
TK : Tenaga Kerja
RT : Rumah Tangga
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Contoh Perhitungan (TK)
Skenario 1 : peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 10%
yang dialokasikan ke sektor pertanian.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan PengeluaranPemer int ahDiSektorPer tan ian
97.159,8
=
x100
15.536.200
= 0.6254
=

Skenario 2 : peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor non pertanian sebesar
10% yang dialokasikan ke sektor non pertanian.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan PengeluaranPemer int ahDiSektorNonPer tan ian
97.159,8
=
x100
13.769.900
= 0.7056
=

Skenario 3 : peningkatan ekspor di sektor pertanian sebesar 7%.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan EksporDiSektorPer tan ian
97.159,8
=
x100
524.160.000
= 0.0185
=

Skenario 4 : peningkatan ekspor di sektor non pertanian sebesar 7%.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan EksporDiSektorNonPer tan ian
97.159,8
=
x100
3.934.014.000
= 0.0025
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Skenario 5 : peningkatan investasi di sektor pertanian sebesar 10% yang
didistribusikan ke masing-masing sektor pertanian.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan InvestasiDiSektorPer tan ian
97.159,8
=
x100
876.780.000
= 0.0111
=

Skenario 6 : peningkatan investasi di sektor non pertanian sebesar 10% yang
didistribusikan ke masing-masing sektor non pertanian.

NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan InvestasiDiSektorNonPer tan ian
97.159,8
=
x100
5.530.000
= 1,757
=

Skenario 7 : peningkatan investasi di sektor pertanian sebesar 10% yang
didistribusikan secara merata ke sektor pertanian yang diprioritaskan.
NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan InvestasiDiSektorPer tan ian
97.159,8
=
x100
871.250.000
= 0.0112
=

Skenario 8 : pemberian insentif pajak ke sektor pertanian dan non pertanian sebesar
10%.
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NilaiDasar ( RibuRupiah)
x100
Peningka tan InvestasiDiSektorNonPer tan ian
97.159,8
=
x100
4.090.210.000
= 0.0024
=

Dampak total sektor produksi paling besar diterima ketika dilakukan
investasi yang berasal dari dalam negeri pada sektor pertanian (simulasi 5), yaitu
dengan perubahan penerimaan sebesar 60,365%. Dampak terhadap total produksi
kedua terbesar yaitu ketika dilakukan injeksi penanaman modal dalam negeri pada
sektor pertanian dan agroindustri (simulasi 1) yaitu dengan perubahan penerimaan
sebesar 21,487%. Sedangkan dampak pada total produksi terkecil akan diterima
ketika ada insentif pajak ke sektor pertanian (simulasi 8), yaitu dengan peruabahan
penerimaan sebesar 0,0816%. Ini menunjukkan investasi sektor pertanian sangat
berperan dalam meningkatkan penerimaan total produksi.
Investasi yang berasal dari dalam negeri pada sektor pertanian memberikan
dampak yang terbesar bagi total keseluruhan (pendapatan faktorial, pendapatan
institusi, dan sektor produksi). Dampak terbesar yang diterima dari setiap injeksi
penanaman modal ketika dilakukan injeksi sebesar 1 triliun rupiah yang
didistribusikan secara proporsional pada sektor pertanian yang berasal dari dalam
negeri yaitu sebesar 2,7709%.
Investasi pada sektor pertanian akan memberikan dampak yang lebih besar
pada rumah tangga pertanian dibandingkan rumah tangga non pertanian. Tetapi
untuk penanaman modal dalam negeri pada sektor produksi lainnya ternyata yang
merasakan dampaknya adalah rumah tangga non pertanian. Rumah tangga yang
commit
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

132100000
146500000
191000000
318100000
412000000
862000000
2809000000
5238630000

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

386680000
533180000
724180000
1042280000
1454280000
2316280000
5125280000

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0.071692642
0.098854564
0.134267036
0.193244561
0.269631673
0.429451311
0.950255674

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

0.118893203
0.170547206
0.2331216
0.327511597
0.462876234
0.699082984
1.379706985
3.515044887
Koefisien gini

0.01188932
0.017054721
0.02331216
0.03275116
0.046287623
0.069908298
0.137970698
0.351504489
0.648495511

Sumber : BPS diolah

Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Gini dinyatakan tinggi jika
berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar
antara 0,2 – 0,35. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien gini untuk
Kabupaten Klaten sebesar 0,6484. Dilihat dari Koefisien Gini sebesar 0,6305 maka
ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Klaten sudah demikian serius
atau tergolong parah. Artinya di Kabupaten Klaten terjadi ketidakmerataan
distribusi pendapatan.
Adapun distribusi pendapatan untuk Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada
Tabel 4.8 berikut ini.
Tabel 4.8 Distribusi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2008
A
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

B
126120000
82300000
132000000
259100000
200100000
210900000
330200000
528700000
597000000
2870000000
5336420000

C

D
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

55380000
137680000
269680000
528780000
728880000
939780000
1269980000
1798680000
2395680000
5265680000

E
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

F
0.010267763
0.025526645
0.050000185
0.098038779
0.135138442
0.174240486
0.235461419
0.333485366
0.444172516
0.976286622

Sumber : BPS diolah
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G
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

H
0.01
0.035794407
0.07552683
0.148038965
0.233177222
0.309378928
0.409701905
0.568946785
0.777657882
1.420459138
3.988682063
Koefisien gini

I
0.001
0.003579441
0.007552683
0.014803896
0.023317722
0.030937893
0.04097019
0.056894678
0.077765788
0.142045914
0.398868206
0.601131794
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Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Gini dinyatakan tinggi jika
berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar
antara 0,2 – 0,35. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien gini untuk
Kabupaten Boyolali sebesar 0,6011. Dilihat dari Koefisien Gini sebesar 0,6011
maka ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Boyolali yang sudah
demikian serius atau tergolong parah. Artinya di Kabupaten Boyolali terjadi
ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Adapun distribusi pendapatan untuk Kabupaten Sragen dapat dilihat pada
Tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 4.9 Distribusi Pendapatan Kabupaten Sragen Tahun 2008
A
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

B
60210000
79800000
119800000
251200000
196100000
227000000
298100000
105600000
615300000
3111000000
5064110000

C
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

D
55380000
135180000
254980000
506180000
702280000
929280000
1227380000
1332980000
1948280000
5059280000

E
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

F
0.010267763
0.025063131
0.047274723
0.093848613
0.130206653
0.172293727
0.22756314
0.247141972
0.361222045
0.938018904

G
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

H

I

0.01
0.035330893
0.072337854
0.141123336
0.224055266
0.30250038
0.399856867
0.474705112
0.608364018
1.299240949
3.567514675
Koefisien gini

0.001
0.003533089
0.007233785
0.014112334
0.022405527
0.030250038
0.039985687
0.047470511
0.060836402
0.129924095
0.356751467
0.643248533

Sumber : BPS diolah

Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Gini dinyatakan tinggi jika
berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar
antara 0,2 – 0,35. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien gini untuk
Kabupaten Sragen sebesar 0,6432. Dilihat dari Koefisien Gini sebesar 0,6432 maka
ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Sragen yang sudah demikian
commit to user
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serius atau tergolong parah. Artinya di Kabupaten Sragen terjadi ketidakmerataan
distribusi pendapatan.
Adapun distribusi pendapatan untuk Kabupaten Karanganyar dapat dilihat
pada Tabel 4.10 berikut ini.
Tabel 4.10 Distribusi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008
A
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

B
71000000
81600000
135000000
226200000
201600000
241600000
301200000
99600000
591800000
2763000000
4712600000

C
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

D
55380000
136980000
271980000
498180000
699780000
941380000
1242580000
1342180000
1933980000
4696980000

E
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

F
0.010267763
0.025396861
0.050426618
0.092365368
0.129743139
0.174537135
0.230381305
0.248847704
0.358570745
0.870846451

G
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1

H

I

0.01
0.035664623
0.075823479
0.142791986
0.222108507
0.304280274
0.40491844
0.479229009
0.607418449
1.229417196
3.511651964
Koefisien gini

0.001
0.003566462
0.007582348
0.014279199
0.022210851
0.030428027
0.040491844
0.047922901
0.060741845
0.12294172
0.351165196
0.648834804

Sumber : BPS diolah

Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Gini dinyatakan tinggi jika
berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar
antara 0,2 – 0,35. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien gini untuk
Kabupaten Karanganyar sebesar 0,6488. Dilihat dari Koefisien Gini sebesar 0,6488
maka ketimpangan distribusi pendapatan untuk Kabupaten Karanganyar yang
sudah demikian serius atau tergolong parah. Artinya di Kabupaten Karanganyar
terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Meningkatnya angka kemiskinan akibat rendahnya laju pertumbuhan
ekonomi dan rendahnya pendapatan per kapita. Turunnya kontribusi sektor
pertanian dan industri padat karya dengan indikasi turunnya kontribusi sektor
pertanian, rendahnya pendapatan petani,
turunnya
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dan rumah tangga. Kurang memadainya sektor informal dalam memberikan hasil
dan pendapatan bagi pelaku ekonomi sektor informal akibat biaya modal dan
produksi serta rendahnya permintaan akibat turunnya pendapatan riil masyarakat
karena inflasi. Adanya polarisasi perolehan pendapatan antara kelompok
masyarakat berpendapatan terendah seperti petani, buruh dan pagawai kecil serta
pelaku sektor informal dengan kelompok mayarakat berpendapatan tertinggi seperti
pengusaha, wiraswatawan, dan profesional, sehingga kondisi ini meningkatkan
ketimpangan distribusi pendapatan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis mengenai peranan investasi di sektor pertanian dalam
penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan, dapatdisimpulkan bahwa :
1. Elastisitas kesempatan kerja secara keseluruhan adalah sebesar 26,09%. Artinya,
jika PDB bertambah 1% maka kesempatan kerja yang diciptakan adalah 26,09%.
Apabila target pembangunan perekonomian Indonesia tahun 2014 antara lain yaitu
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan di atas 6,6%.
Apabila PDB Indonesia bisa mencapai 6% pada tahun 2012 (dengan asumsi bahwa
elastisitas kesempatan kerja pada tahun 2012 sama dengan periode tahun 20062007), maka laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata pada tahun 2012 adalah
6,12%. Perkiraan elastisitas kesempatan kerja rata-rata pada tahun 2012 adalah
sekitar 6,51 juta orang. Dengan kata lain, setiap kenaikan 1% PDB akan
menciptakan tambahan kesempatan kerja rata-rata sebesar 1,09 juta orang.
2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien gini untuk masing-masing
kabupaten yang ada di Eks Karesidenan Surakarta memiliki nilai lebih besar dari
0,6. Dari hasil perhitungan koefisien gini tersebut diketahui bahwa terjadi ketidak
merataan distribusi pendapatan berdasarkan investasi sektor pertanian.

B. Saran
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1. Penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan sektor-sektor terkait yang dapat
meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memeratakan distribusi pendapatan.
2. Pemerintah perlu melakukan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong
peningkatan ekspor dan investasi serta insentif pajak di sektor pertanian.
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