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BAB I  

KONSEP KEMISKINAN 

A. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang 

multidimensional artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat 

dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, 

budaya, dan politik. Definisi kemiskinan ini semakin 

berkembang sesuai dengan penyebabnya. Papilaya (2006), 

mengemukakan bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan 

telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan 

tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, 

pendidikan, dan perumahan. 

Friedman dalam Abilawa (2010), mendefinisikan 

kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk 

mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial 

tidak terbatas hanya pada : (1) modal produktif atau aset 

(misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk 

mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, 

koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) net work atau 

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang 

dan lain- lain; (3) pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan 

kehidupan mereka. 
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Menurut Agussalim (2009), menjelaskan bahwa  

kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, 

seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat 

keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan 

absolut dan kemiskinan relatif.  Seseorang dikatakan miskin 

secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari 

pada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah 

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut 

tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan 

antar kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara 

kelompok miskin, kelompok yang mungkin tidak miskin 

karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari 

pada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif 

lebih kaya. 

Sedangkan berdasarkan penyebab, kemiskinan dapat 

dibedakan menjadi kemiskinan alamiah dan kemiskinan 

struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan 

individu dan atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga 

seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau 

mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kemiskinan struktural 

melihat kemiskinan sebagai bagian relatif, dimana terdapat 
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sekelompok masyarakat yang miskin, sementara kelompok 

lainnya tidak miskin.   

Menurut Yudha (2012), mengemukakan bahwa 

penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan 

pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan 

rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan 

investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, 

dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, 

ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang 

mengatakan: “ A poor country is poor because it is poor” 

(Negara miskin itu karena dia miskin). 

Jhingan (2000), mengemukaan tiga ciri utama Negara 

berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang 

saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana 

pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan 

tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki 

keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan 

dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil 

penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang 

ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan 
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pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan 

ketinggalan zaman.  

Handayani (2006), terdapat beberapa faktor yang dinilai 

sebagai sebab-sebab kemiskinan antara lain :  

1. Kesempatan kerja, di mana seseorang itu miskin karena 

menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau 

kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, 

bulan maupun tahun. 

2. Upah gaji dibawah minimum 

3. Produktivitas kerja yang rendah 

4. Ketiadaan asset 

5. Diskriminasi 

6. Tekanan harga 

7. Penjualan tanah 

Ciri- ciri kemiskinan yang ada berbeda antar wilayah, 

perbedaan ini terkait dengan kemiskinan sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan kelembagaan setempat. Oleh karena 

itu penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif kalau 

dikaitkan dengan prinsip desentralisasi dalam upaya 

meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat. Karena sebab dan ciri kemiskinan tidak sama antar 

satu daerah dengan daerah lainnya,  maka dalam usaha 

penanggulangan kemiskinan perlu digali lebih dahulu untuk 
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mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab 

kemiskinan di daerah tersebut. Berkaitan dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan tersebut sejumlah program selama 

ini telah dilakukan pemerintah terutama didasari oleh 

prospektif ekonomi masyarakat setempat.  

Menurut Krsinamurthi (2006), kemiskinan dapat 

diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan 

pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi yaitu: 

1. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi bila 

seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat 

pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu 

batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai 

manusia yang disebut garis kemiskinan. 

2. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi jika seseorang, 

sekeluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya 

atau pengeluarannya relatif lebih. 

3. Kemiskinan Kronis (chronic) atau struktural, kemiskinan 

ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini yang terjadi terus 

menerus dalam jangka waktu yang lama. 

4. Kemiskinan sementara (transitory) atau accidental, 

kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau 

‘shock’ yang mengakibatkan seseorang atau sekeluarga 

atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin. 
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5. Kemiskinan masal, terjadi jika sebagaian besar dari 

masyarakat mengalami kemiskinan. 

6. Kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi jika 

hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang 

mengalami kemiskinan. 

Menurut Todaro (2000), mengatakan bahwa ada tiga 

komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis 

konseptual dan pedoman praktis untuk memahami 

pembangunan yang paling hakiki serta erat kaitannya dengan 

miskin atau tidak seseorang yaitu : 

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar. Dalam hal ini kecukupan bukan hanya menyangkut 

makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan 

kebutuhan manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah 

segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan 

kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar yaitu sandang, 

pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja 

tidak terpenuhi akan memunculkan keterbelakangan 

absolut. Atas dasar itulah bisa dinyatakan bahwa 

keberhasilan pembangunan ekonomi itu merupakan 

prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. 

2. Jati diri yaitu menjadi manusia seutuhnya. Adanya 

dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai 
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diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan 

atau mengejar dan seterusnya. Jati diri tidak semata diukur 

dengan material, karena hal itu akan menghilangkan jati 

diri seseorang. 

3. Kebebasan dari sikap menghambat yaitu kemampuan untuk 

memilih. Kebebasan disini diartikan secara luas sebagai 

kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak 

oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan. 

Tinggi dan rendahnya kemiskinan dapat diukur dengan 

mengacu kepada garis kemiskinan atau tanpa mengacu pada 

garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang tidak mengacu 

pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, dan ukuran 

kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan disebut 

kemiskinan relatif. 

 

B. Pengukuran Kemiskinan Absolut  

Di Indonesia, ukuran kemiskinan sering kali didasarkan 

pada pendekatan yang digunakan oleh BPS. Penduduk miskin 

ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran kebutuhan pokok 

atau tingkat konsumsi per kapita dibawah suatu standar tertentu 

yang disebut garis kemiskinan (poverty line). Mereka yang 

berada dibawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan 

sebagai orang miskin.  Untuk kepentingan studi empiris 
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biasanya digunakan tiga indikator kemiskinan absoulut 

(absolute poverty) menurut Adams dan Kraay dalam 

Agussalim (2009), yaitu : 

a. Poverty Headcount Index (PHI) yaitu, persentase penduduk 

yang hidup dibawah garis kemiskinan.  

b. Poverty Gap Index (PGI), mengukur selisih antara 

persentase rata-rata pengeluaran (pendapatan) penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan.  

c. Poverty Severity Index (PSI) yaitu mengukur kedalaman 

atau keparahan kemiskinan. Indeks ini tidak lain adalah 

PGI yang dikuadratkan sehingga sering disebut square 

poverty gap index. Indeks ini pada prinsipnya sama dengan 

PGI, namun selain mengukur selisih atau jarak yang 

memisahkan orang miskin dengan garis kemiskinan, juga 

mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau 

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.  

 

C. Pengukuran Kemiskinan Relatif (Ketimpangan) 

Menurut Agussalim (2009), ketimpangan merupakan 

konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan 

karena tidak hanya fokus pada penduduk yang miskin (berada 

dibawah garis kemiskinan) tetapi mencakup seluruh penduduk, 

mulai dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. 
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Konsep ini memperlihatkan berapa persen pendapatan 

(pengeluaran) masing- masing kelompok penduduk tersebut 

(biasanya dibagi atas 5 atau 10 kelompok) terhadap total 

pendapatan (pengeluaran). Penduduk yang berada pada 

kelompok terbawah diidentifikasikan sebagai orang miskin.  

Menurut Todaro (2003), para ahli ekonomi membedakan 

antara dua ukuran utama distribusi pendapatan yakni :   

a. Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi bagian 

faktor, menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional 

yang diterima oleh masing- masing faktor produksi 

berdasarkan kontribusi yang diberikan faktor tersebut pada 

suatu proses produksi. 

b. Distribusi pendapatan perseorangan atau besaran 

pendapatan, distribusi pendapatan ini menyangkut orang 

per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang 

mereka terima.  

Banyak sekali ukuran kemiskinan yang dikemukakan 

oleh para ahli dengan berdasarkan pendapatan perkapita, 

kebutuhan kalori minimum, konsumsi beras perkapita. Bank 

Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada 

pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan 

kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin yang 

diungkapkan oleh Suryawati dalam Prastyo (2010).  
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Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah 

diterapkan di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah ukuran 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), dan United Nations 

Development Program (UNDP). BPS mengartikan kemiskinan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun 

non-makanan. Dari berbagai pendapat tersebut yang paling 

sering digunakan sebagai patokan dalam kemiskinan adalah 

ukuran dari Biro Pusat Statistik. 

Kasriyati (2012), strategi pengentasan kemiskinan 

yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:  

a. Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat 

miskin 

b. Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.  

c. Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat 

miskin  

Pada inti nya, kemiskinan merupakan persoalan yang 

tidak akan pernah habis untuk dibahas dalam suatu Negara, di 

mana kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat 

besar yang dihadapi oleh suatu Negara. Oleh sebab itu, 

pemerintah akan selalu melaksanakan suatu kebijakan dalam 

rangka pengentasan kemiskinan.  
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Dengan berkurang nya kemiskinan pada suatu 

Negara, maka hal tersebut dapat mencerminkan akan 

sejahteranya Negara tersebut. Selain itu, dengan berkurangnya 

kemiskinan pada suatu Negara, maka pemerintah dapat 

melaksanakan atau memperbaiki Negara dalam hal lainnya, 

seperti pembangunan fisik dan lain sebagainya. 
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BAB I I 

KONSEP VARIABEL MAKRO 

A. Belanja Pemerintah 

Peran pemerintah dalam suatu negara sangat 

menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam membuat masyarakatnya menjadi miskin ataupun keluar 

dari kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi lebih banyak dan 

lebih dalam jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang 

kurang tepat dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin. 

Menurut Usmaliadanti (2011), mengemukakan bahwa 

dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera 

pemerintah menjalankan berbagai macam program 

pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan 

pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk 

yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan 

pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah. 

Menurut Mirza ( 2012 ), Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk dalam 

menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungja-

wab serta memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah 

daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan 
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pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran 

kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan 

(belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan 

bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam belanja 

langsung dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 

Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan.  

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu 

kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, 

tetapi juga memperoleh penerimaan. 
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Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan 

dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja 

negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah 

melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja 

untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi 

juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti 

pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah 

harus menggerakan dan merangsang kegiatan ekonomi secara 

umum. Menurut Dumairy dalam Sunusi dkk (2014), 

Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari 

dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.  

 

B. Inflasi 

Inflasi dapat didefenisikan sebagai kenaikan harga-

harga yang berlaku secara terus-menerus dalam suatu 

perekonomian untuk periode tertentu. Tingkat inflasi berbeda 

dari satu periode ke periode lainnya dan tingkat inflasi berbeda 

antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Menurut 

Sukirni (2004), Tingkat inflasi dibagi menjadi tiga yaitu : 1) 

tingkat inflasi rendah yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen, 

2) tingkat inflasi moderat yaitu mencapai 4 sampai 10 persen 
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dan 3) tingkat inflasi yang serius yaitu dapat mencapai tingkat 

beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. 

Faktor-faktor penyebab inflasi dapat dikategorikan 

atas 3 yaitu: 

1. Inflasi Tarikan Permintaan (demand-pull inflation) atau 

inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah 

inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan 

permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan 

jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah 

barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang 

ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan 

permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian 

mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan 

pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (full 

employment and full capacity). 

2. Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi dari 

sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang 

terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi 

yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan 

efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang 

dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong 

perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun 

mereka harus menerima resiko akan menghadapi 
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penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang 

mereka produksi. 

3. Inflasi Karena Pengaruh Impor (imported inflation). Inflasi 

diimpor adalah inflasi yang akan wujud apabila barang- 

barang impor yang memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pengeluaran perusahaan- perusahaan mengalami 

kenaikan harga. Apabila barang- barang yang menjadi hal 

yang vital dalam proses produksi naik harganya maka akan 

menimbulkan kenaikan akan biaya produksi. Berkenaan 

dengan itu perusahaan biasanya membuat keputusan untuk 

mempertahankan perolehan laba dengan cara menaikan 

harga-harga barang yang di produksi. 

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan dalam dua aspek 

yaitu: 

1. Akibatnya terhadap perekonomian, yang meliputi : a) 

Inflasi menggalakkan spekulasi penanaman modal, b) 

Tingkat bunga meningkat dan akan mengurang investasi, c) 

Terjadi defisit dalam neraca perdagangan serta 

meningkatkan besarnya utang luar negeri. 

2. Akibatnya kepada individu dan masyarakat, yang meliputi : 

a) Memperburuk distribusi pendapatan, b) Pendapatan riil 

merosot dan nilai tabungan juga merosot. 
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C. Investasi 

Menurut Case dan Fair (2007), Investasi merupakan 

tambahan modal baru pada simpanan modal perusahaan. 

Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu 

persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). 

Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan). 

Menurut Sukirno (2000), kegiatan  investasi yang 

dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari  tiga 

fungsi penting dari kegiatan investasi,  yakni : 

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran 

agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan 

permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan 

kerja. 

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi. 

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi  

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah bahwa 

pembelian barang- barang untuk investasi memberi harapan 

untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Ini berarti 

bahwa pertimbangan- pertimbangan yang diambil oleh 
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perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak 

membeli barang-barang juga tersebut adalah harapan dari 

pengusaha akan kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh 

(dengan menjual kemudian barang-barang tersebut atau 

menggunakannya untuk proses produksi).  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah maupun pihak swasta yang dilakukan secara terus-

menerus, maka pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas 

perekonomian suatu Negara, dengan meningkatnya aktivitas 

perekonomian suatu Negara, maka akan bedampak pada 

peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan taraf 

kemakmuran masyarakat, sehingga pada akhirnya akan 

bedampak pada pengurangan jumlah angka kemiskinan suatu 

Negara.  

 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas 

dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya 

yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan 



25 
 

ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada 

(Kuznetz dalam Todaro, 2004). 

Menurut Tarigan (2004), pertumbuhan ekonomi 

wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang 

terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(value added) yang terjadi di wilayah tersebut. 

Menurut Boediono dalam Aditya (2010), 

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan 

dengan kenaikan output per kapita di mana ada dua sisi yang 

perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi 

jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total 

dibagi dengan jumlah penduduk. 

Kuznet dalam Jhingan pada Ernawati (2011), 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak 

barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian 

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. 

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam 

pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

1. Akumulasi modal  

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 
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3. Kemajuan Teknologi 

Menurut Nugraheni dalam Aditya (2010), pengukuran 

akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur 

yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi 

antara lain yaitu: 

1. Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional 

disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan 

dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan 

ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat 

ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang 

sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus 

dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang 

bersangkutan. 

2. Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik 

regional bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan 

sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik 

karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk 

suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk 

domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun 

di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu 
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daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara maupun 

di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga 

sebagai PDB atau PDRB rata-rata. 

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto 

(PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi 

suatu negara. yaitu dengan memperhitungkan pendapatan 

bersih dan faktor produksi milik orang asing. Walaupun PDB 

atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik, 

namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk 

secara tepat, karena PDB rata-rata tidak mencerminkan 

kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh 

setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka-angka rata-rata 

tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau 

sekolompok penduduk yang tidak menerima pendapatan sama 

sekali. 

 Oleh sebab itu, perlu diperhatikan unsur distribusi 

pendapatan di antara penduduk suatu negara. Dengan 

memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB 

atau PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan 

yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi 

yang lebih baik dari pada bila pendapatan per kapitanya tinggi 

namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Meskipun 

demikian, demi sederhananya pengukuran pendapatan per 
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kapita tetap merupakan alat pengukur yang unggul dibanding 

dengan alat-alat pengukur yang lain. 

 

E. Pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu masalah makro 

ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan 

manusia. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti 

menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. 

Pengangguran berarti jumlah tenaga kerja dewasa yang tidak 

bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Besarnya pengangguran 

biasanya digambarkan dengan tingkat pengangguran yaitu 

persentase jumlah mengganggur terhadap angkatan kerja. 

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam 

angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan 

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh 

pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 1999). 

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran 

menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada 

yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para 

penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 

Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan 

politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang 
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buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno 2004). 

Ada hubungan antara tingginya tingkat pengangguran 

dan luasnya kemiskinan. Kenaikan kesempatan kerja dan 

pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan 

pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. 

Kenaikkan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan 

pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan 

menambah kemakmuran masyarakat dan berdampak pada 

pengurangan kemiskinan (Sukirno, 2010). 

Salah satu faktor penting yang mementukan 

kemakmuran suatu masyarakayat adalah tingkat pendapatan. 

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat 

penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Dampak 

pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, 

sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka 

capai. 

 

F. Pendapatan Perkapita 

 Pendapatan merupakan jumlah penerimaan yang 

diperoleh individu, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah 

pusat dan sebagainya yang didapatkan dari hasil usaha atau 

kompensasi yang diterima dalam kegiatan-kegiatan ekonomi 
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yang melalui proses produksi barang-barang atau jasa-jasa 

yang dihasilkan. Untuk memperoleh pengertian tentang 

pendapatan, maka harus dilihat dari mana pendapatan tersebut 

dibentuk dan bagaimana proses pembentukannya.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ 

wilayah/ daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan jenis barang-barang kepada penduduknya. Nilai 

PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu dari segi 

produksi, dari segi pendapatan, dan dari segi pengeluaran. 

PDRB dibedakan atas dua, yaitu PDRB atas dasar harga 

konstan (riil) dan PDRB atas dasar harga berlaku (nominal). 

PDRB atas dasar harga konstan (riil) adalah PDRB yang 

dihitung atas harga konstan (dasar), yang biasanya harga yang 

ditetapkan merupakan harga pada tahun pertama. Sedangkan 

PDRB menurut harga berlaku adalah PDRB yang dihitung 

menurut harga yang berlaku pada tahun berjalan. 

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk 

melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan 

dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator 

untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah 
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dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat 

digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Pendapatan merupakan suatu gambaran tingkat 

kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materinya 

dalam satuan waktu tertentu yang umum digunakan biasanya 

satu bulan. Tingkat pendapatan ini sering dihubungkan dengan 

suatu standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. 

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari 

proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolak 

ukur kemakmuran suatu Negara atau daerah. Pendapatan 

perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu 

negara untuk memperbesar suatu output dalam laju yang lebih 

cepat daripada pertumbuhan penduduk.Tingkatan dan laju 

pertumbuhan pendapatan perkapita riil (yakni sama dengan 

pertumbuhan pendapatan perkapita setelah dikurangi dengan 

tingkat inflasi) merupakan tolak ukur ekonomis yang paling 

sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran 

ekonomis dari suatu Negara (Nanga, 2001). Berdasarakan tolak 

ukur tersebut, maka akan dimungkinkan untuk mengetahui 

seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-
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rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan 

investasi. 

Adapun manfaat perhitungan pendapatan per kapita 

adalah : 

1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan 

masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 

2. Sebagai data pebandingan kesejahteraan suatu negara 

dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing – 

masing negara dapat di lihat tingkat kesejahteraan tiap 

negara.  

3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara 

dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar 

pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di 

simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara 

rendah (bawah), sedang atau tinggi. 

4. Sebagai data untuk mengabil kebijakan di bidang ekonomi. 

Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang 

ekonomi.  
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BAB III 

BELANJA PEMERINTAH 

A. Kemiskinan dengan Belanja Pemerintah 

Belanja pemerintah merupakan total keseluruhan 

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, baik secara fisik 

maupun non fisik. Dalam suatu Negara, belanja pemerintah 

juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada suatu 

Negara, di mana apabila pengeluaran yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal pembangunan, dan untuk kesejateraan 

rakyat maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan, 

maka secara tidak langsung belanja pemerintah mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam 

hal pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan, 

banyak penelitian yang sudah dilakukan. Terdapat beberapa 

peneliti yang menemukan bahwa hubungan antara belanja 

pemerintah dengan tingkat kemiksinan yaitu negatif dan 

signifikan, dan ada pula yang mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiksinan. 

Salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara belanja pemerintah dengan 

tingkat kemiskinan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sunusi 

dkk (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengeluaran 
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pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap tingkat 

kemiskinan, yang berarti semakin banyak pengeluaran 

pemerintah dikeluarkan maka tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Utara akan semakin rendah. Sembiring (2011), 

sependapat pula bahwa anggaran kesehatan berpengaruh 

negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo 

Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu penelitian yang 

dilakukan oleh Rusdarti dan Sebayang (2013), belanja 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.  

Selanjutnya ada pula penelitian yang mengatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan 

dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran 

pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih 

rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan 

pembangunan manusia maupun untuk pengurangan 

kemiskinan. Dan penelitian yang ditulis oleh Sari (2013), yang 

mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

karena adanya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. 

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
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pengaruh antara belanja pemerintah terhadap kemiskinan itu 

bersifat negatif dan signifikan. Dari kesimpulan tersebut, maka 

peneliti menentukan sebuah arah peneltian bahwa diduga 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara belanja 

pemerintah terhadap kemiskinan. 

 

B. Hubungan Kemiskinan dan Belanja Pemerintah 

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial 

dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar 

harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan (UU 

32/2004). 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu 

kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, 
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tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep 

terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini 

dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung 

maupun tidak langsung. 

Menurut Dumairy dalam Sunusi dkk (2014), 

menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali 

pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. 

Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan 

roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai 

kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut 

berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakan 

dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah 

yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan 

memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. 

Menurut Sunusi dkk ( 2014 ), pengeluaran pemerintah 

berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, yang berarti 

semakin banyak pengeluaran pemerintah dikeluarkan maka 

tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara akan semakin 

rendah. 
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BAB IV 

INFLASI 

A. Kemiskinan dengan Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi 

yang bisa memberikan dampak pada perubahan tingkat 

kemiskinan. Sebagimana yang diketahui bahwa, inflasi 

merupakan kenaikan harga barang-barang. Apabila harga 

barang-barang mengalami peningkatan, maka akan berdampak 

pada peningkatan kemiskinan. Peningkatan kemiskinan dapat 

terjadi apabila upah yan diterima oleh masyarakat pada periode 

tersebut tidak mengalami peningkatan, sehingga dulunya 

masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, akan 

tetapi dengan adanya inflasi dan upah yang diterima tidak 

berubah maka akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Masalah hubungan antara kemiskinan dengan inflasi 

sudah banyak yang meneliti tentang hal tersebut. Sebagian dari 

mereka berpendapat bahwa, variabel inflasi berpengaruh positif 

dan singnifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain ada 

juga yang mengatakan bahwa, variabel inflasi berpengaruh 

negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan di samping itu ada 

juga yang berpendapat bahwa variabel inflasi ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. 
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Penelitian yang mendukung bahwa variabel inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

salah satu nya dilakukan oleh Yudha (2013), yang mengatakan 

bahwa adanya pengaruh positif yang siginifikan antara inflasi 

terhadap kemiskinan di Indonesia disebabkan karena inflasi 

mempengaruhi harga-harga barang secara umum. Penelitian 

yang dilakukan oleh Seran (2012), juga mendukung hal 

tersebut. Dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

beberapa variabel sosial dan ekonomi yang mempengaruhi 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan 

adalah salah satunya inflasi, sedangkan Sembiring (2011), 

mengemukakan hal yang sama pula, bahwa variabel inflasi 

berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Karo Provinsi Sumatera Utara. 

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012), 

terdapat perbedaan hasil antara peneltian sebelumnya. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel inflasi 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di KTI. Hal 

ini disebabkan karena inflasi merupakan determinan makro 

ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu Negara. 

Lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2012), 

yang mengemukakan bahwa variabel laju inflasi ternyata tidak 
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berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan di 

Provinsi Jambi. 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan, 

maka dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh antara tingkat inflasi dengan tingkat 

kemiskinan. Salah satu alasan yang telah dikemukakan bahwa, 

tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan disebabkan karena inflasi mempengaruhi 

harga-harga barang secara umum. Jadi, dari kesimpulan 

tersebut, maka peneliti menentukan sebuah arah peneltian 

bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan siginfikan antara 

inflasi terhadap kemiskinan.  

 

B. Hubungan Kemiskinan dengan Inflasi 

 Menurut Phutong dalam Yanti (2011), Inflasi adalah 

kenaikan harga-harga barang secara umum. Apabila harga-

harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat 

kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila 

masyarakat mempunyai tingkat upah yang tetap, jika tingkat 

upahnya tetap sedangkan harga barang-barang naik, 

masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhannya, 

karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak 

dapat memenuhi kebutuhan primernya. 
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Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu 

masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. 

Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara 

kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang 

lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat 

sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi 

keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang 

selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia 

(inflationary gap).  

Menurut Basri (2002), kemiskinan merupakan masalah 

ekonomi global paling mendesak saat ini terutama di negara-

negara berkembang. Krisis ekonomi selama 10 bulan 

membawa puluhan juta penduduk Indonesia kembali terpuruk 

hidup di bawah garis kemiskinan. Pemicu utamanya adalah 

meroket nya harga- harga kebutuhan pokok, terutama pangan. 

Hal ini disebabkan karena ternyata unsur pangan di dalam 

perhitungan angka garis kemiskinan teramat dominan, yaitu 

lebih dari 80 persen. Akibat nya, kenaikan harga pangan 

menjadi sangat peka terahdap perubahan jumlah orang miskin. 
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BAB V 

INVESTASI 

A. Kemiskinan dengan Investasi 

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai tingkat 

kemiskinan dengan investasi. Dalam pembasahasan ini, 

terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan para 

peneliti sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa adanya 

hubungan yang negatif dan signifikan antara investasi terhadap 

tingkat kemiskinan. Di sisi lain ada juga yang berpendapat 

bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan tidak 

siginfikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Untuk penelitian yang mengatakan bahwa adanya 

hubungan yang negatif dan signifikan antara investasi terhadap 

tingkat kemiskinan dilakukan oleh Aritonang (2012), di 

Indonesia untuk periode 1981-2011. Berbeda dengan teori 

Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan negara 

yang terbelakang, penelitian ini menghasilkan model lingkaran 

kemiskinan yang lebih optimis. 

Sedangkan Penelitian yang mengemukakan bahwa 

variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan dikemukakan oleh Handayani 

(2010) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian 

tersebut dapat memberikan gambaran bahwa apabila investasi 
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mengalami peningkatan, maka tingkat kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami peningkatan 

pula. 

Adanya perbedaan dari hasil penelitian yang telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara 

investasi dan tingkat kemiskinan terdapat hubungan, walaupun 

ada yang mengatakan terdapat hubungan yang negatif dan 

signifikan dan ada pula yang mengatakan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Dari kesimpulan 

tersebut, maka peneliti menentukan sebuah arah peneltian 

bahwa diduga terdapat pengaruh negatif dan siginfikan antara 

investasi terhadap kemiskinan. 

 

B. Hubungan Kemiskinan dengan Investasi 

 Menurut Kuncoro dalam Tapparan (2014), mengatakan 

bahwa salah satu penyebab dari kemiskinan akibat dari 

perbedaan akses permodalan. Purnama (2011) juga 

mengatakan bahwa adanya penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) akan berdampak terhadap menurunnya jumlah 

penduduk miskin. Menurut Sukirno (2000), mengatakan bahwa 

kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara 

terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan 
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kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kemakmuran rakyat. 

Perlu untuk diketahui bahwa, terajadinya kemiskinan di 

suatu daerah dapat memberikan dampak negatif yang sangat 

serius, di mana kemiskinan dapat membuat orang tidak bisa 

mengakses pendidikan, terdapat hambatan dalam mengakses 

biaya kesehatan dan yang lebih penting kurang nya tabungan 

dan tidak adanya investasi yang disebabkan karena kurang nya 

modal dan karena kurang nya modal, maka dapat menyebabkan 

masyarakat itu masuk dalam kategori orang miskin. 
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BAB VI 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

A. Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau 

peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar 

kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari pertumbuhan 

ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau 

pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/ pendapatan 

dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme 

yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari 

keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, 

pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi 

pengurangan kemiskinan. 

Dalam hal pembahasan mengenai hubungan antara 

kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Namun, kebanyakan dari hasil 

penelitian mereka menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan 

ekonomi memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2013), 

Niza dkk (2013), Putri dan Yuliarmi (2012), Saputra ( 2011 ), 

dan Prastyo (2010 ), yang mengatakan bahwa pertumbuhan 
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ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan pada daerah yang berbeda. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2013), 

yang mengatakan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 33 Provinsi di 

Indonesia. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Niza dkk 

(2013), yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Indonesia secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat 

kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya 

negatif dan signifikan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuliarmi 

(2012), di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh 

negatif dan siginfikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2011), PDRB 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan hasil penelitian dari 

Prastyo (2010), yang menunjukkan bawah pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 

Jawa Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Dari 

penelitian tersebut, dikatakan pula bahwa dengan adanya 
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pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, 

maka hendaknya pemerintah untuk ke depannya dapat 

melaksankan pembangunan yang lebih mengarah pada 

pemerataan pendapatan. 

Studi-studi empiris lainnya yang juga membuktikan 

adanya suatu relasi negatif (trade-off) yang kuat antara laju 

pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah dari 

Deininger dan Squire (1995-1996). Studi mereka ini yang juga 

memakai data lintas Negara yang sangat menarik karena tidak 

menemukan suatu keterkaitan yang sistematis walaupun relasi 

antara pertumbuhan PDB dan pengurangan kemiskinan positif. 

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan, 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dari kesimpulan tersebut, 

maka peneliti menentukan sebuah arah peneltian bahwa diduga 

terdapat pengaruh negatif dan siginfikan antara pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan. 

 

B. Hubungan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Kuznet dalam Tambunan (2001), pertumbuhan 

dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena 

pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan 
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cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir 

pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 

berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008) 

menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.  

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2007), pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat 

kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi 

tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di 

golongan penduduk miskin.  

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan 

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Siregar dan 

Wahyuniarti (2007). 

Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan 

Quibria pada tahun 2002 menggunakan data panel dari 45 

negara di Asia Timur, dan Selatan, Amerika Latin, dan 

Karibian, serta Afrika–Sub-Sahara menemukan bahwa antara 
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pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan mempunyai 

hubungan negatif, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

akan mengurangi kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya 

pertumbuhan ekonomi akan memperbesar angka kemiskinan 

(Todaro, 2003). 
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BAB VII 

PENGANGGURAN 

A. Kemiskinan dengan Pengangguran  

Hubungan antara kemiskinan dengan tingkat 

pengangguran ternyata terdapat perbedaan pendapat tentang hal 

tersebut. Beberapa peneliti mengatakan bahwa hubungan 

antara tingkat pengangguran dengan kemiskinan yaitu positif 

dan singnifikan, di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa 

hubungan antara ke duanya yaitu negatif dan signifikan, dan 

ada pula yang mengatakan bahwa hubungan antara ke duanya 

tidak signfikan. Pendapat yang mengatakan bahwa 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan diungkapkan oleh Sembiring (2011), Yacub 

(2012) dan Nursetyo (2013) dengan daerah dan periode yang 

berbeda.  

Yacub (2012), mengemukakan bahwa data empiris 

menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara 

tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nursetyo (2013), mengemukakan bahwa 

pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah 

kemiskinan. Dengan terus melaksanakan upaya penurunan 

angka pengaguran nantinya akan berdampak langsung terhadap 

penurunan jumlah kemiskinan. Melalui kebijakan peningkatan 
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lapangan pekerjaan dengan memfasilitasi investor dalam 

mendirikan usaha ataupun melalui program kewirausahaan, 

dimana secara khusus mengembangkan sektor informal serta 

industri padat karya. Sedangkan penelitian yang mengatakan 

bahwa hubungan antara ke dua nya yaitu negatif dan signfikan 

diungkapkan oleh Yudha (2013) di Indonesia tahun 2009- 

2011.  

Untuk hasil penelitian yang mengatakan bahwa untuk 

variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan diungkapkan oleh Saputra (2011) di Jawa Tengah, 

Handayani (2010) di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Rusdarti dan Sebayang (2013). Menurut Rusdarti dan Sebang 

(2013), pengangguran tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Proinsi Jawa Tengah disebabkan karena adanya 

indikator lain yang menyebabkan terjadinya tingkat 

kemiskinan. 

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan, 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dari kesimpulan 

tersebut, maka peneliti menentukan sebuah arah peneltian 

bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan siginfikan antara 

tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. 
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B. Hubungan Kemiskinan dengan Pengangguran 

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran 

adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya 

mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. 

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 

menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 

Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan 

politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang 

buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat 

sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat 

atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraanya tinggi, 

namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau 

menganggur. Pengangguran secara otomatis akan mengurangi 

kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan 

mempengaruhi tingkat kemiskinan.  

Menurut Octaviani (2001), mengatakan bahwa sebagian 

rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang 

sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat 

ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya 

sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli 
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kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran 

ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah 

(terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan 

sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden 

pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka 

menjadi kelompok masyarakat miskin, yang artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat pengganguran maka akan meningkatkan 

kemiskinan.  

Sukirno (2010), mengatakan bahwa efek buruk dari 

pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang 

pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai 

seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 

menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 

Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan 

politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang 

buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 
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BAB VIII 

PENDAPATAN PERKAPITA 

A. Kemiskinan dengan Pendapatan Perkapita  

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator 

yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal pengentasan 

kemiskinan. Banyak penelitian yang telah dilakukan mnegenai 

ke dua hal tersebut. Kebanyakan dari hasil penelitian mereka 

mengatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dengan 

pendapatan berkapita bersifat negatif dan signifikan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saskia (2014), 

yang menemukan bahwa antara pendapatan perkapita terhadap 

tingkat kemiskinan dapat dikatakan berpengaruh negatif dan 

signifikan. Dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka 

tingkat kemiskinan semakin menurun dan memiliki pengaruh 

secara signifikan. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008), 

menyatakan bahwa PDRB Sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal yang 

serupa dilakukan oleh Rika S dkk (2012), yang mengatakan 

bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dikemukakan, 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif dan signifikan antara pendapatan 
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perkapita dan tingkat kemiskinan. Dari kesimpulan tersebut, 

maka peneliti menentukan sebuah arah peneltian bahwa diduga 

terdapat pengaruh negatif dan siginfikan antara pendapatan 

perkapita terhadap kemiskinan. 

 

B. Hubungan Kemiskinan dengan Pendapatan Perkapita  

 PDRB merupakan salah satu indikator yang biasa 

dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di 

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB adalah nilai 

dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu 

wilayah biasanya dalam jangka waktu satu tahun tanpa 

membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi. Nilai PDRB 

dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu dari segi 

produksi, dari segi pendapatan, dan dari segi pengeluaran. 

Pendapatan perkapita merupakan bagian dari 

pendapatan nasional dan merupakan salah satu indikator 

pembangunan. Pendapatan perkapita selain bisa memberi 

gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat 

disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu juga dapat 

menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang terjadi diberbagai daerah. 

Pendapatan perkapita pada suatu Negara memberikan 

gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dan di 
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samping itu memberikan gambaran tentang perbedaan 

kesejahteraan yang dialami oleh masyrakat. Hal ini berarti juga 

semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk 

suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan 

berkurang. 

Menurut Kuznet dalam Tambunan (2001), pertumbuhan 

dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena 

pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan 

cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir 

pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 

berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008), 

menyatakan bahwa PDRB Sebagai indikator pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 
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BAB IX 

KEMISKINAN KOTA 

A. Kemiskinan di Kota Makassar 

 Kemiskinan adalah gambaran dari ketidakmampuan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 

kehidupan yang layak. Kemiskinan itu memiliki ciri yang 

berbeda antar wilayah, perbedaan ini terkait pada kemiskinan 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan 

setempat. 

Kemiskinan tumbuh sebagai bagian dari masalah dalam 

kehidupan masyarakat, di mana hal ini bukan hanya menjadi 

masalah individu dalam suatu negara tetapi menjadi masalah 

bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah menjadi masalah 

makro. Kemiskinan menyebabkan permasalahan sosial hadir di 

dalam kehidupan masyarakat misalnya : meningkatnya 

kriminal, penyakit tersebar di pemukiman kumuh, busung lapar 

dan lain sebagainya. Setiap negara berusaha untuk menghapus 

kemiskinan yang ada di dalam negaranya. Sekalipun tidak 

memungkinkan untuk menghilangkan kemiskinan sampai pada 

titik nol tetapi harapan pemerintah dan masyarakat agar 

kemiskinan dapat diminimalisir sampai sekecil mungkin. 

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi 

Departemen Pertanian (1995), yang dilakukan pada tujuh belas 
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propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor 

utama penyebab kemiskinan, yaitu: 

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini 

ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, 

tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat 

kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos 

kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah 

anggota keluarga. 

2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh 

rendahnya kualitas dan asset produksi serta modal kerja. 

3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya 

penggunaan input mekanisasi pertanian. 

4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan 

rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah. 

5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh 

pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. 

6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada. 

Masalah kemiskinan, tentu saja tidak dapat dilepaskan 

dari penyebab kemiskinan tersebut atau dengan kata lain harus 

mencari akar dan sumber kemiskinan itu sendiri. Sebenarnya 

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah 

sangat kompleks, karena kondisi antara satu daerah dengan 



58 
 

daerah lainnya berbeda. Oleh karena itu faktor- faktor 

penyebab dari kemiskinan adalah berbeda antara daerah satu 

dengan lainnya seperti yang dikemukakan terdahulu, meskipun 

prinsip dasarnya adalah sama. Oleh sebab itu, kemiskinan 

menjadi masalah yang penting di Indonesia dan menjadi fokus 

perhatian bagi pemerintah Indonesia dan terkhusus untuk 

wilayah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Di 

samping itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga 

pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam 

menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin 

tersebut. Berikut disajikan data tentang kemiskinan yang terjadi 

di Kota Makassar pada tahun 1999- 2013. 

Tabel 5.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota 

Makassar, 1999- 2013 

No Tahun 
Penduduk Miskin 

Jumlah ( Jiwa ) Persen ( % ) 

1. 1999 104.500 8,76 

2. 2000 75.600 6,96 

3. 2001 72.600 6.26 

4. 2002 69.600 5,56 

5. 2003 81.404 7,11 

6. 2004 71.600 6,15 

7. 2005 74.300 6,19 

8. 2006 88.400 7,22 

9. 2007 69.900 5,66 

10. 2008 66.900 5,36 

11. 2009 69.700 5,52 
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12. 2010 78.700 5,86 

13. 2011 71.675 5,29 

14. 2012 69.200 5,02 

15. 2013 66.400 4,70 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Berdasarkan Tabel 5.1 jumlah dan persentase penduduk 

miskin di Kota Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 

mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 1999-2013 jumlah 

dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. Pada tahun 1999 jumlah kemiskinan yaitu 

sebanyak 104.500 jiwa sedangkan pada tahun 2013 yaitu turun 

menjadi 66.400 jiwa. Sedangkan untuk persentase penduduk 

miskin pada tahun 1999 yaitu 8,76 persen dan pada tahun 2013 

turun menjadi 4,70 persen. 

Gambar 5.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 
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Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota 

Makassar pada periode tahun 1999 menempati posisi yang 

paling tinggi antara periode tahun 1999- 2013, seperti terlihat 

pada gambar 5.1. Pada periode tahun 1999 jumlah penduduk 

miskin yaitu sebanyak 104.500 jiwa, dan mempunyai 

persentase yaitu 8,76 persen. Pada tahun 1999 jumlah 

penduduk miskin sangat tinggi, karena salah satu penyebabnya 

adalah telah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang telah 

mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak 

sehingga memberikan dampak yang besar terhadap 

perekonomian pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun 

berikutnya, jumlah dan persentase kemiskinan mengalami 

fluktuasi. Dan untuk jumlah dan persentase penduduk miskin 

yang paling sedikit yaitu terjadi pada tahun 2013. 

 

B. Pengangguran di Kota Makassar 

Pengangguran merupakan penduduk yang sedang 

mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, 

atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah 

punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan 

banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk 

kategori angkatan kerja (BPS, 2008). 
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Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah 

angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu menyerap para 

pencari kerja. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang 

sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 

masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat 

dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran 

dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus 

mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat 

menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur 

dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi 

juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan 

sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan 

pendapatan per kapita suatu Negara. Di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia yang dikenal dengan istilah 

"pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang 

semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, 
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dilakukan oleh lebih banyak orang. Apabila mereka tidak 

bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak 

bagi terciptanya kemiskinan dan membengkaknya jumlah 

kemiskinan yang ada. Berikut disajikan data tentang jumlah 

pengangguran dan TPT yang terjadi di Kota Makassar pada 

tahun 1999-2013. 

Tabel 5.2 

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kota Makassar, 1999- 2013 

No Tahun 
Pengangguran ( 

Jiwa ) 

Tingkat 

Pengangguran 

Tebuka ( %) 

1. 1999 17.899 15,53 

2. 2000 22.235 9,05 

3. 2001 23.294 10,38 

4. 2002 29.315 17,23 

5. 2003 33.561 17,41 

6. 2004 4.243 18,13 

7. 2005 26.319 15,04 

8. 2006 56.209 14,03 

9. 2007 6.729 18,03 

10. 2008 10.999 11,76 

11. 2009 5.884 13,02 

12. 2010 10.212 13,34 

13. 2011 4.317 8,41 

14. 2012 7.203 9,97 

15. 2013 11.246 9,53 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Berdasarkan Tabel 5.2 jumlah pengangguran di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

fluktuasi. Pada periode tahun 1999 jumlah pengangguran yaitu 
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17.899 jiwa, pada pertengahan tahun antara 1999-2013 yaitu 

tahun 2005 pengangguran meningkat sebanyak 26.319 jiwa dan 

pada akhir tahun yaitu 2013 turun menjadi 11.246 jiwa. 

Sedangkan untuk TPT di Kota Makassar pada tahun 1999 

hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi pula.  Pada tahun 1999 

TPT yaitu 15,53 persen, pada pertengahan tahun antara 1999-

2013 yaitu tahun 2005 TPT menurun menjadi 15,04 persen dan 

pada akhir tahun yaitu 2013 turun menjadi 9,53 persen. 

Gambar 5.2 

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Gambar 5.2 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran 

Kota Makassar pada tahun 1999- 2013 yang paling tinggi yaitu 
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pada tahun 2006 yaitu sebanyak 56.209 jiwa. Dan yang paling 

rendah yaitu pada tahun 2004 yaitu sebesar 4.243 jiwa. 

Sedangkan untuk TPT di Kota Makassar antara tahun 1999-

2013, TPT yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2004 

yaitu sebesar 18,13 persen. Dan yang paling rendah yaitu 

terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya 8,41 persen. 

 

C. Pendapatan Perkapita di Kota Makassar  

Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting, 

karena merupakan cerminan dari seluruh kegiatan sektoral 

masyarakat. Perkembangan ekonomi dapat mendorong 

peningkatan pendapatan daerah yang secara teori semakin 

tinggi kontribusi pendapatan daerah semakin tinggi 

kemampuan daerah untuk membangun rumah tangga sendiri. 

Hal ini dapat diartikan kemandirian daerah dalam membiayai 

kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam kaitannya dengan 

perkembangan ekonomi daerah, maka diketahui bahwa 

perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) 

menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi 

suatu daerah.  

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari 

proses produksi. Pendapatan perkapita sering menjadi tolak 



65 
 

ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. Pendapatan 

perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu 

negara untuk memperbesar output dalam laju yang lebih cepat 

daripada pertumbuhan penduduk.  

Tingkatan dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita riil 

(yakni sama dengan pertumbuhan pendapatan perkapita setelah 

dikurangi dengan tingkat inflasi) merupakan tolak ukur 

ekonomis yang paling sering digunakan untuk mengukur 

sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu negara. Berikut 

disajikan data tentang pendapatan per kapita di Kota Makassar 

pada tahun 1999-2013. 

Tabel 5.3 

Pendapatan Per  Kapita di Kota Makassar, 1999- 2013 

No Tahun 

PDRB- 

ADHK (Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Pendapatan 

Per Kapita 

(Rp) 

Pertumbuhan 

Pendapatan Per 

Kapita (%) 

1. 1999 6.770.602 1.191.456 5.682.628 - 

2. 2000 7.114.355 1.112.688 6.393.845 12,5 

3. 2001 7.633.906 1.130.384 6.753.374 5,62 

4. 2002 8.178.880 1.148.312 7.122.524 5,46 

5. 2003 8.837.255 1.160.011 7.618.251 7,50 

6. 2004 9.785.334 1.179.023 8.299.527 8,39 

7. 2005 10.177.041 1.193.434 8.527.527 5,93 

8. 2006 11.341.847 1.223.540 9.269.698 5,43 

9. 2007 12.261.539 1.235.239 9.926.450 7,08 

10. 2008 13.551.827 1.253.656 10.809.844 8,97 

11. 2009 14.798.187 1.272.349 11.630.603 7,51 

12. 2010 16.252.451 1.339.374 12.134.363 4,33 

13. 2011 17.820.697 1.352.136 13.179.663 8,61 

14. 2012 19.582.060 1.369.606 14.297.586 8,48 

15. 2013 21.327.227 1.408.072 15.146.403 5,93 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka  
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 Berdasarkan Tabel 5.3 pendapatan per kapita di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

peningkatan secara terus- menerus. Pada periode tahun 1999 

jumlah pendapatan per kapita yaitu 5.682.628 rupiah, dan pada 

akhir tahun yaitu 2013 meningkat menjadi 15.146.403 rupiah. 

Sedangkan untuk pertumbuhan per kapita mengalami fluktuasi 

antara tahun 2000-2013. Pada tahun 2000 pertumbuhan per 

kapita yaitu 12,5 persen, pada pertengahan tahun antara tahun 

2000- 2013 yaitu 2006 pertumbuhan perkapita mengalami 

penurunan yaitu 5,43 persen, dan pada akhir tahun yaitu tahun 

2013 meningkat lagi menjadi 5,93 persen.  

Gambar 5.3 

Pendapatan Per Kapita di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 
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 Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita 

Kota Makassar pada tahun 1999-2013 yang paling tinggi yaitu 

pada tahun 2013 yaitu sebanyak 15.146.403 rupiah. Dan yang 

paling rendah yaitu pada tahun 1999 yaitu 5.682.628 rupiah. 

Sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan per kapita di Kota 

Makassar antara tahun 1999-2013, pertumbuhan pendapatan 

per kapita yang paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2008 

yaitu sebesar 8,97 persen. Dan yang paling rendah yaitu terjadi 

pada tahun 2010 yaitu hanya 4,33 persen. 

 

D. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. 

Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi 

berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan 

ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan 

produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. 

Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan 

pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam 

periode tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 
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Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh 

balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun 

tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada 

tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) riil. 

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di 

bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan 

perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari 

pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas 

harga berlaku maupun berdasarkan atas harga konstan. 

Perhitungan atas dasar berlaku (at current prince) merupakan 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

unit-unit produksi didalam suatu periode tertentu, biasanya 

dalam satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang 

bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum 

menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat 

didalamnya.  

Perhitungan atas dasar konstan (at constant prince) 

menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. 

Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara 

menilai dengan harga satu tahun dasar tertentu. Perhitungan 

atas harga constant berguna untuk melihat pertumbuhan 
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ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Data laju 

pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 1999-2013 

dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, 1999- 2013 

No Tahun 
PDRB- ADHK 

(Rp Juta) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

1. 1999 6.770.602,00 4,17 

2. 2000 7.114.355,00 5,08 

3. 2001 7.633.906,00 7,30 

4. 2002 8.178.880,00 7,14 

5. 2003 8.837.255,00 8,60 

6. 2004 9.785.334,00 10,17 

7. 2005 10.177.041,00 7,23 

8. 2006 11.341.847,00 8,09 

9. 2007 12.261.539,00 8,11 

10. 2008 13.551.827,00 10,52 

11. 2009 14.798.187,68 9,20 

12. 2010 16.252.451,43 9,83 

13. 2011 17.820.697,97 9,65 

14. 2012 19.582.060,39 9,88 

15. 2013 21.327.227,88 8,91 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

Berdasarkan Tabel 5.4 PDRB-ADHK di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

peningkatan. Pada periode tahun 1999 PDRB-ADHK yaitu 

6.770.602,00 juta rupiah, pada pertengahan tahun antara 1999- 

2013 yaitu tahun 2005 PDRB-ADHK meningkat sebanyak 

10.177.041,00 juta rupiah dan pada akhir tahun yaitu 2013 

meningkat lagi menjadi 21.327.227,88 juta rupiah. Sedangkan 
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untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar pada tahun 

1999 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1999 

pertumbuhan ekonomi yaitu 4,17 persen, pada pertengahan 

tahun antara 1999-2013 yaitu tahun 2004 pertumbuhan 

ekonomi meningkat menjadi 10,17 persen dan pada akhir tahun 

yaitu 2013 turun menjadi 8,91 persen. 

Gambar 5.4 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa PDRB-ADHK 

Kota Makassar pada tahun 1999- 2013 yang paling tinggi 
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pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu terjadi pada 

tahun 2008 yaitu sebesar 10,52 persen. Dan yang paling 

rendah yaitu terjadi pada tahun 1999 yaitu hanya 4,17 persen. 

Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun cukup 

tajam pada tahun berikutnya yaitu antara tahun 1998-1999. 

 

E. Belanja Pemerintah di Kota Makassar  

 Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan 

yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan 

faslitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk 

menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk 

pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan 

infrastuktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. 

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk 

yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang 

dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang 

publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran 

pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari 

keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan 

pemerintahan (Pusat, Provinsi  dan daerah).  
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Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu 

kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, 

tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep 

terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Berikut 

disajikan data tentang belanja pemerintah di Kota Makassar 

pada tahun 1999-2013. 

Tabel 5.5 

Belanja Pemerintah di Kota Makassar, 1999- 2013 

No Tahun Belanja Pemerintah (Rp) 

1. 1999 87.138.020.000,00 

2. 2000 115.490.215.000.00 

3. 2001 373.520.173.768,00 

4. 2002 421.322.408.678,00 

5. 2003 565.782.563.690,00 

6. 2004 678.813.319.900,00 

7. 2005 573.965.997.880,00 

8. 2006 690.335.224.849,00 

9. 2007 871.020.245.077,00 

10. 2008 1.109.664.171.476,75 

11. 2009 1.239.084.281.517,01 

12. 2010 1.217.795.378.191,67 

13. 2011 1.708.953.047.766,23 
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14. 2012 1.926.970.441.159,77 

15. 2013 2.335.016.785.370,65 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Berdasarkan Tabel 5.5 total belanja pemerintah di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

fluktuatif. Pada periode tahun 1999 jumlah belanja pemerintah 

yaitu 126.066.000.000,00 rupiah, dan pada akhir tahun yaitu 

2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 

2.335.020.000.000,00 rupiah.  

Gambar 5.5 

Belanja Pemerintah di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 

 Gambar 5.3 menunjukkan bahwa belanja pemerintah di 

Kota Makassar pada tahun 1999-2013 yang paling tinggi yaitu 

pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2.335.016.785.370,65 rupiah. 
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Dan yang paling rendah yaitu pada tahun 1999 yaitu 

87.138.020.000,00 rupiah. Apabila dihubungkan dengan 

turunnya angka kemiskinan, hal itu tidak terlepas dari 

peningkatan alokasi anggaran kemiskinan yang dikucurkan 

Pemerintah Kota Makassar. Dalam rekapitulasi anggaran 

penanggulangan kemiskinan Kota Makassar per unit kerja pada 

tahun 2013, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan 

anggaran Rp 93,2 miliar, Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar 

Rp 56,4 miliar dan Dinas PU Kota Makassar sebesar Rp 9,4 

miliar ( Aziz Paturungi, 2013). 

 

F. Tingkat Inflasi di Kota Makassar  

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan 

mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran 

distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya nilai mata uang secara continue. Inflasi 

adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya 

tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi 

belum tentu menunjukan inflasi.  

http://www.tribunnews.com/tag/kemiskinan/
http://www.tribunnews.com/tag/kemiskinan/
http://www.tribunnews.com/tag/makassar/
http://www.tribunnews.com/tag/makassar/
http://www.tribunnews.com/tag/makassar/
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Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat 

perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga 

berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-

mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk 

mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala 

dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Berdasarkan 

keparahannya inflasi juga dapat dibedakan; (1) Inflasi ringan 

(kurang dari 10 persen/tahun); (2) Inflasi sedang (antara 10 

persen sampai 30 persen/tahun); (3) Inflasi berat (antara 30 

persen sampai 100 persen/tahun); (4) Hiperinflasi (lebih dari 

100 persen/tahun). 

Dampak inflasi yang nyata ialah meningkatnya harga-

harga kebutuhan hidup. Dengan kondisi pendapatan yang 

relatif minim dan tetap, adanya inflasi yang tidak terkendali 

akan mengakibatkan makin sulitnya memenuhi kebutuhan 

hidup layak. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan 

mengakibatkan seseorang untuk masuk dalam kemiskinan. 

Berikut disajikan data tentang inflasi di Kota Makassar pada 

tahun 1999-2013. 
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Tabel 5.6 

Tingkat Inflasi di Kota Makassar, 1999- 2013 

No Tahun Tingkat Inflasi (%) 

1. 1999 16,40 

2. 2000 16,00 

3. 2001 11,77 

4. 2002 8,25 

5. 2003 3,01 

6. 2004 6,47 

7. 2005 16,03 

8. 2006 7,21 

9. 2007 5,71 

10. 2008 11,79 

11. 2009 3,24 

12. 2010 6,82 

13. 2011 2,81 

14. 2012 4,57 

15. 2013 6,13 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Berdasarkan Tabel 5.6 tingkat inflasi di Kota Makassar 

pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada 

periode tahun 1999 tingkat inflasi yaitu 16,40 persen, pada 

pertengahan tahun antara 1999- 2013 yaitu tahun 2007 tingkat 

inflasi mengalami penurunan yaitu  5,71 persen dan pada akhir 

tahun yaitu 2013 naik menjadi 6,13 persen.  
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Gambar 5.6 

Tingkat Inflasi di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

 Gambar 5.6 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kota 

Makassar pada tahun 1999-2013 yang paling tinggi yaitu pada 

tahun 1999 yaitu 16,40 persen. Dan yang paling rendah yaitu 

pada tahun 2011 yaitu 2,81 persen.  

G. Investasi di Kota Makassar 

Pembangunan daerah memerlukan investasi yang terus 

meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan 

kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu 

diperlukan pengerahan dana, tabungan masyarakat, tabungan 

pemerintah dan dana dari luar. Pembangunan ekonomi 

mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi yang 
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berpotensial melalui penanaman modal, penggunaan teknologi 

tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan 

manajemen sehingga membawa manfaat bagi daerah serta 

dapat menjamin kelangsungan pembangunan. 

Investasi merupakan salah satu mesin penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan laju 

investasi, pemerintah pertamakali harus menerapkan 

kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat 

mendorong investasi di sektor swasta. Peningkatan peran serta 

dalam pembangunan ekonomi dengan penyediaan porsi 

investasi lebih besar kepada swasta. Sasaran investasi sektor 

swasta pada dasarnya dipisahkan menjadi 2 yakni melalui 

PMA/PMDN serta investasi tanpa fasilitas PMA/PMDN (non 

PMA/PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah 

satu sumber pembiayaan pembangunan. Besarnya PMA dan 

PMDN menunjukkan partisipasi swasta dalam pembangunan 

karena merupakan investasi yang mereka lakukan. 

Pembentukan modal atau investasi adalah mutlak 

diperlukan dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan 

ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk membiayai 

pembangunan dan agar produksi (output) nasional dapat 

ditingkatkan maupun untuk perluasan tenaga kerja. Investasi 
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merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif 

dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan 

modal di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan oleh 

swasta tersebut merupakan wujud tanggung jawab masyarakat 

dalam pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi 

secara khusus. Nilai realisasi investasi merupakan besarnya 

realisasi investasi dari proyek yang telah disetujui sebelumnya. 

Selama tahun 1999-2013 nilai investasi penanaman modal di 

Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 5.7 

Investasi di Kota Makassar, 1999- 2013 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 

No Tahun 

Nilai Investasi 

PMA (Rp) 
PMDN (Rp) Total (Rp) 

1. 1999      36.742.500.000       13.230.000.000        49.972.500.000 

2. 2000      27.729.550.000       17.463.300.000        45.192.850.000 

3. 2001      38.286.933.850       41.330.192.155        79.617.126.005 

4. 2002      56.213.826.000       32.703.300.005        88.917.126.005 

5. 2003      56.267.701.500       54.152.500.000      110.420.000.000 

6. 2004      71.121.453.000       25.632.300.000        96.753.753.000 

7. 2005    819.516.618.400     110.534.890.000      930.052.000.000 

8. 2006    239.385.549.900       33.061.400.000      272.447.000.000 

9. 2007 1.550.046.315.834     439.184.791.290   1.989.230.000.000 

10. 2008    972.089.791.000     928.375.120.000   1.900.460.000.000 

11. 2009    130.456.000.000     195.424.523.000      325.881.000.000 

12. 2010      33.235.192.584  1.265.796.074.422   1.299.030.000.000 

13. 2011    181.157.000.000     888.289.215.204   1.069.450.000.000 

14. 2012    286.881.000.000  2.613.388.563.225   2.900.270.000.000 

15. 2013 9.606.250.000.000     887.258.900.000 10.493.500.000.000 
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 Berdasarkan Tabel 5.7 PMA dan PMDN di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

fluktuasi. Pada periode tahun 1999 PMA yaitu 36.742.500.000 

rupiah, pada pertengahan tahun antara 1999-2013 yaitu tahun 

2005 PMA meningkat sebesar 819.516.618.400 rupiah dan 

pada akhir tahun yaitu 2013 meningkat lagi menjadi 

9.606.250.000.000 rupiah. Sedangkan untuk PMDN di Kota 

Makassar pada tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami 

fluktuasi pula.  Pada tahun 1999 PMDN yaitu 13.230.000.000 

rupiah, pada pertengahan tahun antara 1999- 2013 yaitu tahun 

2005 PMDN meningkat menjadi 110.534.890.000 rupiah dan 

pada akhir tahun yaitu 2013 meningkat lagi 887.258.900.000 

rupiah. Dan untuk tola nilai investasi di Kota Makassar pada 

tahun 1999 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi pula. Pada 

tahun 1999 total nilai investasi yaitu 49.972.500.000 rupiah, 

pada pertengahan tahun antara 1999-  yaitu tahun 2005 total 

nilai investasi meningkat sebesar 930.052.000.000 rupiah dan 

pada akhir tahun yaitu 2013 meningkat lagi secara signifikan 

menjadi 10.493.500.000.000 rupiah. 
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Gambar 5.7 

Total Investasi di Kota Makassar, 1999- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Dalam Angka 
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 Gambar 5.7 menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota 

Makassar pada tahun 1999-2013 yang paling tinggi yaitu pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 10.493.500.000.000 rupiah. Dan yang 

paling rendah yaitu pada tahun 2000 yaitu hanya 

45.192.850.000 rupiah. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi, maka investasi PMA dan PMDN perlu 

diupayakan lebih banyak lagi. Untuk meningkatkan PMA dan 

PMDN diperlukan upaya serius dalam mengambil langkah-

langkah yang dapat mendorong investor untuk berinvestasi 

lebih banyak lagi. Antara lain dengan memberikan kemudahan 

untuk berinvestasi dan jaminan kepastian hukum. Dengan 

demikian PMA dan PMDN dapat memberikan kontribusi yang 

lebih besar dalam meningkatkan investasi di Kota Makassar 

dimasa mendatang yang tentunya akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 
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SINOPSIS 

 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat penting 

untuk diberikan solusi dalam ekonomi, sehingga harus 

dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hasil kajian ini bahwa 

belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah 

secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan ekonomi; Inflasi secara langsung 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh 

inflasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; Investasi secara 

langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan 

pengaruh investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; dan 

Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan 

ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan melalui pengangguran dan pengaruh pertumbuhan 

ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan melalui pendapatan perkapita 

 

 


