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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori-teori Pertumbuhan dan Kinerja Perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengertian sama dengan 

perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan ekonomi (Jhingan, 

2008) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan 

demikian pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis, melihat bagaimana suatu 

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Budiono, 1982). 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan 

perkembangan suatu perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya dan selalu dalam ukuran persen (Sukirno, 2010). Indikator 

terpenting dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan gross domestic product 

(GDP) dan gross national product (GNP). 

2.1.1. Teori-teori Pertumbuhan 

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan 

kenaikan output dalam jangka panjang dan bagaimana interaksi antarfaktor 

tersebut sehingga terjadi pertumbuhan (Budiono, 1982). Untuk menjelaskan 

output per kapita, teori pertumbuhan harus mencakup teori tentang GDP total dan 

teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sedangkan perspektif jangka panjang 

menjelaskan bahwa pertumbuhan atau minimal kecenderungan pertumbuhan 

terjadi dalam waktu panjang, minimal 10 tahun.  

Secara umum teori pertumbuhan dapat dikelompokkan dalam mashab 

analitis/teori dan mashab historian/empiris (Budiono, 1982). Beberapa teori 
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pertumbuhan penting, yang termasuk dalam mashab analitis adalah teori-teori 

pertumbuhan klasik, Teori Pertumbuhan Neoklasik dan Teori Pertumbuhan 

Endogen (Teori Pertumbuhan Baru). 

a. Teori-teori pertumbuhan klasik  

Menurut Teori Ekonomi Klasik (Adam Smith) unsur pokok dari sistem 

produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (jumlah dan kualitas 

penduduk), dan stok modal (Budiono, 1982). Menurut teori ini, sumber daya alam 

yang tersedia adalah batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Pada 

tahap di mana unsur sumber daya alam belum dimanfaatkan maksimal, maka 

peningkatan produksi akan ditentukan oleh sumber daya insani dan stok modal. 

Apabila output terus meningkat, sumber daya alam akan sepenuhnya 

termanfaatkan. Pada tahap ini sumber daya alam membatasi pertumbuhan suatu 

perekonomian (Budiono, 1982). 

Unsur produksi kedua adalah jumlah penduduk. Menurut teori ini, jumlah 

penduduk bersifat pasif, akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga 

kerja. Selanjutnya pertambahan penduduk akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Smith menempatkan 

peranan sentral unsur ketiga yaitu pertumbuhan stok kapital atau akumulasi 

kapital dalam proses pertumbuhan output. Menurut Smith, stok kapital 

mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total yaitu pengaruh langsung 

berupa penambahan kapital dan pengaruh tidak langsung berupa peningkatan 

produktivitas lewat dimungkinkannya peningkatan spesialisasi dan pembagian 

kerja. Makin besar stok kapital makin besar kemungkinan spesialisasi dan 
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pembangian kerja, dan semakin tinggi produktivitas per pekerja (Budiono, 1982). 

Dua faktor penting terkait akumulasi kapital yaitu perluasan pasar dan tingkat 

keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Smith menggarisbawahi 

pentingnya perluasan dan kebebasan pasar (persaingan) dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan menghilangan peraturan-

peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan 

kegiatan ekonomi (Budiono, 1982).  

Teori Pertumbuhan Klasik David Recardo mengembangkan Teori Klasik 

Smith ke dalam model yang lebih tajam baik dalam konsep-konsep maupun dalam 

hal mekanisme proses pertumbuhan. Menurut Recardo dengan keterbatasan tanah, 

maka pertumbuhan penduduk akan menghasilkan produk marjinal (marginal 

product) semakin menurun yang lebih dikenal dengan the law of deminishing 

return. Satu-satunya peluang untuk tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

adalah kemungkinan kemajuan teknologi. Menurut Recardo proses pertumbuhan 

ekonomi adalah proses tarik menarik antara kedua kekuatan dinamis ini, yang 

akhirnya dimenangkan oleh the law of diminishing return sehingga, menurut teori 

ini, keterbatasan tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi (Budiono, 1982). 

b. Model Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan) 

Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal 

dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan atas 

asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat 

pengerjaan penuh (full employment) dan tingkat penggunaan penuh (full 
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utilization) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa 

teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari 

jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.  

Teori Pertumbuhan Neoklasik yang disajikan dalam fungsi Cobb-Douglas 

menekankan peran pembentukan modal sebagai salah satu faktor penting dalam 

pertumbuhan. Solow (dalam Jhingan, 1983; Mankiw, 2007) menekankan 

pertumbuhan jangka panjang dan peranan modal, tenaga serta teknologi sebagai 

faktor produksi. Lebih jauh menurut Solow, pertumbuhan akan terjadi apabila ada 

modal, ada pertumbuhan penduduk dan ada teknologi, walaupun teknologi masih 

dianggap sebagai faktor eksogen. Dengan demikian fungsi produksi dapat 

diformulasikan ke dalam Persaman 2.1 berikut: 

),( ELKFY  .………………………………………………………(2.1) 

dimana E adalah variabel yang disebut efisiensi tenaga kerja. LE mengukur 

jumlah para pekerja efektif yang memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi 

masing-masing pekerja. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y 

bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif LE. Ini 

bermakna bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan 

angkatan kerja L (Mankiw, 2007). Dalam model ini, tabungan akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian 

menurun pada akhirnya akan mendorong pencapaian perekonomian yang mapan 

akan tergantung pada kemajuan teknologi (eksogenous). 
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c. Model Pertumbuhan Endogen (Teori Pertumbuhan Baru). 

Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan adalah menjelaskan kenaikan 

berkelanjutan standar kehidupan. Model Pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa 

pertumbuhan berkelanjutan berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi dari mana 

kemajuan teknologi berasal dipandang sebagai faktor eksogen yang masih bersifat 

asumsi, yang sering disebut Residu Solow. 

Selanjutnya muncul Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh 

Paul Romer pada akhir tahun 80-an. Teori ini memandang pertumbuhan 

ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi (endogenous) bukan oleh 

kekuatan-kekuatan dari luar sistem. Karenanya, teori ini memandang penting 

identifikasi dan analisis faktor-faktor yang berasal dari dalam (endogenous) sistem 

ekonomi, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006; Gordon, 

2000; Mankiw, 2007).  

Teori Pertumbuhan Endogen memerhatikan pengembalian modal dalam 

menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Apabila fungsi produksi adalah Y=AK, 

dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang 

mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, maka 

selanjutnya KsYK  , dimana K  adalah perubahan persediaan modal, sY 

adalah investasi dan K adalah depresiasi, maka tingkat pertumbuhan output 

ditunjukkan oleh Persamaan 2.2 (Mankiw, 2007): 







sA
K

K

Y

Y
……………………………………………….…......(2.2) 
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dimana 
Y

Y
adalah tingkat pertumbuhan output, 

K

K
 adalah tingkat pertumbuhan 

modal. Selama sA>δ atau sA-δ lebih besar daripada satu, pertumbuhan 

perekonomian dapat berlangsung meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi. 

Dalam Pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong 

pertumbuhan berkesinambungan, dengan K (modal) diasumsikan secara lebih luas 

termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Teori Pertumbuhan Endogen 

menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besaran A yaitu tingkat pertumbuhan 

GDP yang tidak dijelaskan dan dianggap sebagai variabel eksogen dalam 

perhitungan Pertumbuhan Neoklasik Solow (Residu Solow). Paul Romer 

menjelaskan tiga elemen dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu perubahan 

teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu 

pengetahuan, ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan 

pengetahuan (knowledge spillover), dan produksi barang-barang konsumsi yang 

dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas 

(Arsyad, 2010) 

Teori-teori di atas menempatkan faktor pertumbuhan ekonomi dalam bentuk 

modal (uang yang diinvestasikan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah) dan 

tenaga kerja sebagai faktor penting penentu pertumbuhan. Namun dalam 

menjamin pertumbuhan jangka panjang, peran teknologi menjadi hal penting. 

2.1.2 Kinerja Perekonomian 

Menurut McEachern (2000) pengukuran kinerja perekonomian di suatu 

wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melihat jumlah 
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pekerja, rata-rata penghasilan, jumlah produksi, jumlah dan ukuran perusahaan. 

Ukuran yang sering dipergunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu 

wilayah atau negara adalah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, produktivitas, 

standar hidup, pengangguran, inflasi, tabungan dan formasi modal serta variabel 

lainnya (Abel dan Bernake, 2001 dalam Utama, 2006). Sedangkan, menurut 

Samuelson dan Nordhaus (1995), di antara tolok ukur kinerja perekonomian 

tersebut, yang paling sering digunakan adalah produk domestik bruto (PDB). 

a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi makro untuk suatu wilayah negara 

ditunjukkan oleh tingkat capaian produk domestik bruto (PDB) atau gross 

domestic product (GDP). PDB adalah agregat nilai tambah dari semua barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor menurut lapangan usaha di 

suatu negara baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku (Widodo, 1990; 

Rustiadi, 2011). Untuk menghitung PDB di Indonesia, BPS menggunakan tiga 

pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan 

pengeluaran (Kuncoro, 2013). 

PDB dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB atas 

dasar harga berlaku yang disebut juga PDB nominal, menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku 

pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan, atau disebut 

PDB riil, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai harga dasar. PDB 

harga berlaku menunjukkan pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDB harga 
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konstan dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Kuncoro, 

2013). 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka 

panjang. Penekanannya ada pada proses. Karena proses mengandung unsur 

dinamis yang menunjukkan perubahan atau perkembangan, maka laju 

pertumbuhan menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan indikator PDB atau PDRB untuk 

regional (provinsi atau kabupaten/kota) dari tahun ke tahun, yang dapat 

dirumuskan sebagaimana Persamaan 2.3 (Widodo, 1990): 

%100
PDRB

PDRBPDRB
PDRB

)1t(

)1t(t

t 






 .……….……………….……...(2.3) 

Keterangan :  

PDRBt  : Laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth) 

t : Tahun tertentu 

(t-1) : Tahun sebelum tahun tertentu tersebut 

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 

 

b. PDRB per kapita 

Pendapatan per kapita yaitu total PDRB dibagi oleh jumlah penduduk 

merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah (Arsyad, 2010; Koncoro, 2013). 

Pendapatan per kapita merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara 

keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan 

ekonomi penduduk suatu wilayah/negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita 

semakin baik perekonomian.  

Pertumbuhan ekonomi sekalipun berlanjut dalam jangka panjang yang 

dihasilkan oleh suatu wilayah belum menjamin menghasilkan peningkatan 
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ekonomi dan kesejahteraan (pendapatan), karena secara bersamaan juga terjadi 

pertambahan jumlah penduduk. Capaian pertumbuhan ekonomi akan memberi 

makna apabila lebih besar dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. 

Terdapat dua cara untuk menentukan kecepatan pertambahan pendapatan per 

kapita sebagaimana Persamaan 2.4 dan 2.5 (Sukirno, 2010): 

pendudukPDBY riilpk   ……………..………………….………...(2.4) 

atau 

%.
_

100

0

01







Y

YY

pk

pkpk

pk
…………………………………..………….…(2.5) 

Keterangan: 

Y pk  : Pertambahan pendapatan per kapita pada tahun 1 

Y pk 1
 

: Pendapatan per kapita pada tahun 1 

 Y pk 0
 

: Pendapatan per kapita pada tahun 0 

c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) per kapita 

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi 

ekonomi satu wilayah atau negara. Investasi terdiri dari investasi fisik dan 

investasi finansial. Dalam konteks PDB atau PDRB, aktivitas investasi fisik 

tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) 

(BPS Provinsi Bali, 2015). PMTDB adalah penambahan dan pengurangan aset 

tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. PMTDB per kapita 

terdiri dari (1) penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru 

maupun barang bekas, (2) biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak 
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diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan, dan (3) perbaikan berat aset 

yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya. 

Perhitungan PMTDB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun 

metode tidak langsung tergantung pada ketersediaan data. Metode langsung 

dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTDB yang terjadi disetiap 

industri (lapangan usaha), dimana barang modal dinilai atas dasar harga 

pembelian dengan keseluruhan biaya-biaya terkait yang dikeluarkan. Pada 

dasarnya data untuk perhitungan diperoleh dari laporan keuangan perusahan. 

Sedangkan metoda tidak langsung, yang disebut juga pendekatan arus komoditas 

(commodity flow approach), dilakukan dengan menghitung nilai penyediaan 

produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian 

sebagian diantaranya dialokasikan menjadi barang modal. Barang modal ini terdiri 

dari bangunan dan barang mesin, alat pengangkutan dan barang mesin lainnya. 

Perhitungan PMTDB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan 

rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi. Sedangkan perhitungan 

PMTDB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal mesin lainnya 

dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan produksi 

impor. Perhitungan PMTDB barang mesin domestik, dilakukan dengan dua cara: 

(1) dengan men-deflate dengan indeks tertentu alokasi output mesin, alat angkutan 

dan barang modal lain yang menjadi pembetukan modal, dan (2) apabila data 

tidak ada, maka dilakukan ekstrapolasi PMTDB tahun sebelumnya untuk 

mendapatkan PMTDB harga konstan, kemudian me-reflate nilai PMTDB harga 

konstan dengan inflator untuk mendapatkan PMTDB harga berlaku. 
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Selanjutnya, perhitungan PMTDB barang mesin, alat angkutan dan barang 

lainnya yang berasal dari produksi impor, secara umum dilakukan dengan dua 

cara (1) perhitungan PMTDB harga berlaku berdasarkan total nilai barang impor, 

(2) Perhitungan PMTDB harga konstan dilakukan dengan men-deflate PMTDB 

harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai. 

d. Pengangguran 

Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan 

pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan 

kerja yang terbatas tidak mampu untuk menyerap para pencari kerja yang semakin 

meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk (BPS, 2011). 

Pengangguran berkaitan dengan angkatan kerja dan angkatan kerja berkaitan 

penduduk usia kerja.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja adalah mereka 

yang berdasarkan golongan umur sudah bisa diharapkan untuk bekerja. Untuk 

Indonesia batas bawah usia kerja adalah lima belas tahun dan tanpa batas atas. 

Kelompok usia kerja ini dibedakan menjadi dua yaitu bukan angkatan kerja dan 

angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (lima 

belas tahun ke atas) yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja, yang secara 

ekonomi memang tidak aktif (non-economically active population). Kegiatan 

kelompok ini biasanya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun dan 

mereka yang mempunyai cacat jasmani. Sedangkan angkatan kerja adalah mereka 

yang termasuk dalam kelompok usia kerja tetapi tidak termasuk dalam kelompok 
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bukan angkatan kerja, yang terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang 

menganggur. 

BPS (2008) mendefinisikan bekerja sebagai kegiatan ekonomi seseorang 

dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau 

keuntungan selama paling sedikit satu jam sehari secara tidak terputus selama 

seminggu yang lalu. Kelompok ini mencakup orang yang sedang bekerja maupun 

orang yang mempunyai pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu untuk 

sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. Sedangkan 

seseorang dikatakan menganggur adalah seseorang yang (1) tidak bekerja, (2) 

sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama 

sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau (3) sedang menyiapkan suatu 

usaha, atau (4) yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin untuk 

mendapatkan pekerjaan, atau (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum 

mulai bekerja. Kuncoro (2013) mengemukakan beberapa indikator yang 

menggambarkan situasi ketenagakerjaan: 

1) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu persentase jumlah angkatan 

kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau secara umum adalah jumlah 

angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. 

2) Angka penyerapan angkatan kerja (employment rate), yaitu persentase 

angkatan kerja yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja pada saat 

pencacahan dilakukan. 

3) Pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah penganggur terhadap jumlah 

keseluruhan angkatan kerja. 
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2.2  Teori-teori Pembangunan dan Kinerja Pembangunan Daerah 

Kegagalan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam memperbaiki tingkat 

kehidupan masyarakat di banyak negara dunia ketiga pada dekade 1950-an sampai 

dengan dekade 1960-an telah menimbulkan evolusi makna pembangunan (Todaro, 

2006). Besarnya PDB dan tingkat pertumbuhan PDB belum menunjukkan tingkat 

dan kualitas pembangunan. Besarnya PDB dan tingkat pertumbuhan tidak 

menunjukkan perubahan-perubahan dalam cara orang-orang mendayagunakan 

asetnya, khususnya dalam pasar tenaga kerja (misalnya, apakah mereka bekerja 

dan apa macam pekerjaannya), pengaruh pilihan pekerjaan (occupational choice 

effects). 

Pembangunan dalam pengertian modern dikaitkan dengan pengentasan 

kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penurunan tingkat 

pengangguran. Pembangunan dimaknai sebagai suatu proses multidimensional 

yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap 

masyarakat dan institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan (Todaro, 2006; Arsyad, 2010). Dalam pengertian ini, pembangunan 

mempunyai cakupan lebih luas daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Todaro 

(2006) menegaskan setidaknya ada tiga komponen dasar/nilai inti untuk 

memahami arti pembangunan yang paling hakiki yaitu: 

1) Kecukupan (sustenance), yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan, yang apabila 

tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang.  
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2) Harga diri (self-esteem) yaitu suatu kondisi manusia yang mempunyai 

dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk 

merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu. 

3) Kebebasan (freedom), kebebasan dari sikap menghamba yang merupakan 

kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh aspek-aspek 

materiil dalam kehidupan ini. 

Pembangunan tidaklah sebatas pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga 

mencakup hal-hal yang lebih luas seperti kemajuan pranata sosial, demokrasi, 

kemanusiaan, lingkungan hidup, serta nilai-nilai budaya dan peradaban 

(Prasetyantoko, 2012). Dapat ditegaskan bahwa pembangunan adalah suatu 

kenyataan fisik sekaligus tekad dari suatu masyarakat yang berupaya untuk 

mencapai kehidupan yang serba lebih baik melalui serangkaian proses sosial, 

ekonomi dan institusional. Karenanya, proses pembangunan setidaknya 

mempunyai tiga tujuan (Todaro, 2006): (1) peningkatan ketersediaan serta 

distribusi berbagai kebutuhan hidup mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan perlindungan keamanan, (2) peningkatan standar hidup mencakup 

peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas 

pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, 

yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materiil tetapi juga juga 

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa, (3) perluasan pilihan-pilihan 

ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. 

Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, 

memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. 

Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, 
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kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, 

lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, sistem hukum dan pengadilan yang 

lebih adil, kebebasan politik dan sipil yang lebih luas, kehidupan kultural yang 

lebih kaya. Dengan peningkatan pendapatan per kapita, sebagian dari aspek itu 

akan membaik dengan tingkatan yang beragam, namun aspek lainnya tidak 

(Thomas, 2001). Pembangunan adalah soal manusia dan kesejahteraan atau 

kemakmuran mereka yang meliputi kemampuan mereka untuk membentuk hidup 

mereka sendiri. Karenanya pembangunan harus memikirkan generasi yang akan 

datang dan bumi yang mereka warisi. Gagasan pembangunan sebagai 

kesejahteraan berarti bahwa ukuran pembangunan harus mencakup tidak hanya 

laju pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, komposisi dan kesinambungan 

pembangunan (Thomas, 2001). 

2.2.1  Teori Ekonomi/Perkembangan Wilayah (Regional/Daerah) 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menekankan perhatian pada 

pertumbuhan suatu daerah, dan tidak pada suatu negara sebagaimana lazimnya 

analisis ekonomi makro. Kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara cepat 

ditentukan oleh beberapa faktor ekonomi yang satu sama lain saling berkaitan. 

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah timbul karena pada 

kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi dan 

berhubungan dengan ketimpangan wilayah/regional disparity (Sjafrizal, 2012).  

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Neoklasik 

Teori ini dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan 

analisisnya pada Teori Ekonomi Neoklasik. Menurut teori ini, pertumbuhan 
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ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan wilayah untuk 

meningkatkan kegiatan produksinya yang ditentukan oleh potensi daerah tersebut, 

mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antardaerah. Selanjutnya, mengikuti 

Richardson, dengan menganggap fungsi produksi dalam bentuk fungsi produksi 

Cobb-Douglas, maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh tiga 

faktor utama, yaitu kemajuan teknologi, penambahan modal atau investasi dan 

kualitas tenaga kerja (Sjafrizal, 2008).  

Dalam konteks ekonomi wilayah, maka penambahan modal dalam suatu 

wilayah tidak hanya yang berasal dari tabungan di daerah bersangkutan saja, 

tetapi juga berasal dari modal yang masuk dari luar daerah. Perpindahan modal 

terjadi ke arah wilayah dengan tingkat pengembalian modal lebih tinggi. 

Demikian halnya peningkatan jumlah tenaga kerja tidak hanya berasal dari 

pertambahan penduduk daerah bersangkutan tetapi juga akibat arus perpindahan 

penduduk masuk (migrasi) ke daerah bersangkutan. Perpindahan tenaga kerja 

cenderung terjadi ke wilayah dengan tingkat upah lebih tinggi (Sjafrizal, 2012). 

Teori Neoklasik juga menekankan pentingnya pengaruh mobilitas faktor-

faktor produksi. Implikasi dari persaingan sempurna, faktor-faktor akan berpindah 

sebagai akibat perbedaan balas jasa yang dihasilkan (Adisasmita, 2005). Para 

penganut Teori Neoklasik beranggapan bahwa pada permulaan proses 

pembangunan, mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja kurang 

lancar yang mengakibatkan faktor-faktor produksi terkonsentrasi pada daerah-

daerah yang lebih maju. Keadaan ini mengakibatkan ketimpangan cenderung 

melebar. Apabila proses pembangunan terus berlanjut dengan semakin baiknya 

prasarana dan fasilitas komunikasi yang memungkinkan lancarnya mobilitas 
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modal dan tenaga kerja, maka ketimpangan regional (wilayah) akan semakin 

mengecil. Inilah yang dikenal sebagai Hipotesis Neoklasik (Sjafrizal, 2012). 

b. Teori Basis-Ekspor (Export-Base Model) 

Teori Basis-Ekspor (Export-Based Model) mula-mula dikembangkan oleh 

Douglas C. North pada tahun 1956 berdasarkan hasil studinya di beberapa negara 

bagian di Amerika Serikat. Teori ini pada dasarnya memandang pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif 

(competitive advantage) yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan sebagai 

basis untuk kegiatan ekspor, dimana pengertian ekspor mencakup ekspor ke luar 

negeri maupun ekspor ke luar wilayah dalam suatu negara. Peningkatan ekspor 

akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang cukup besar bagi 

perekonomian (Sjafrizal 2008). Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan 

oleh perubahan nilai ekspor suatu wilayah. Sedangkan besarnya pengaruh 

perubahan nilai ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian ditentukan oleh 

besarnya koefisien multipliernya. 

Pendekatan lain dengan hasil yang sama dapat dilakukan dengan 

menggunakan Model Basis-Ekonomi (Economic-Based Model). Dalam model ini, 

perekonomian suatu daerah yang diwakili oleh nilai PDRB-nya dibagi atas dua 

kelompok sektor utama yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis 

adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah karena 

mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi, sebaliknya sektor non-

basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai 

penunjang seperti services industries. Karenanya, dalam model ini, pertumbuhan 
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ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh perkembangan sektor basis wilayah 

bersangkutan dan besar kecil pengaruhnya ditentukan oleh besarnya koefisien 

multipliernya (Sjarizal, 2012). Dengan demikian, baik pertumbuhan ekonomi 

maupun pertumbuhan ekspor berhubungan positif dengan kegiatan sektor basis 

suatu wilayah. 

Harry W. Richardson (1978) mengembangkan Teori Basis-Ekspor dengan 

memasukkan unsur hubungan ekonomi antarwilayah, yang dikenal dengan 

Interregional Income Theory. Berbeda dengan Teori Basis-Ekpsor yang 

mengasumsikan ekspor sebagai exogenous variable, dalam teori ini ekspor 

diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah 

bersangkutan (endogenous variable). Fluktuasi ekspor ditentukan oleh 

perkembangan kegiatan perdagangan antarwilayah yang terdiri dari perdagangan 

barang konsumsi dan perdagangan barang modal. Agar lebih realistis, dalam teori 

ini, juga dimasukkan peran unsur pemerintah dalam bentuk penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah daerah serta investasi sesuai Teori Ekonomi Keynes, 

yang menegaskan bahwa pendapatan suatu wilayah ditentukan oleh unsur 

pengeluaran autonomous ditambah dengan ekspor wilayah bersangkutan yang 

dampaknya ditentukan oleh angka multiplier effect (Sjafrizal, 2012). 

c. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah 

Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah muncul sebagai respon 

atas ketidakpuasan terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan 

Teori Neoklasik. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah memandang 

bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan pertumbuhan 
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antarwilayah bahkan memungkinkan menciptakan atau memperburuk perbedaan 

tersebut. Konsep kesenjangan (disparitas) pendapatan antarwilayah dikemukakan 

oleh Williamson (1940-an) yang menekankan pada dua variabel yang 

berpengaruh, yaitu penduduk dan produk domestik bruto. Sementara Myrdal 

(1974) mengungkapkan dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan 

ekonomi yaitu efek balik/pengurasan (backwash effect) yang bersifat negatif yaitu 

tersedotnya tenaga kerja dan modal dari daerah yang kurang maju oleh daerah 

lebih maju dan efek penyebaran (spread effect) hasil pembangunan dari pusat 

pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. 

Senada dengan Myrdal, Hirschman (dalam Adisasmita, 2013) 

mengidentifikasi dua kekuatan berbeda arah, yaitu dampak tetesan ke bawah 

(trickling-down effect) dan dampak polarisasi/pengutuban (polarization effect). 

Selanjutnya teori ketidakseimbangan yang dikembangkan oleh Nicholas Kaldor 

(1970) menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah pada dasarnya bersumber pada 

tingkat produktivitas sektoral. Dengan demikian wilayah yang memiliki kegiatan 

utama sektor industri pengolahan mempunyai produktivitas lebih tinggi 

dibandingkan wilayah yang bertumpu pada kegiatan utama sektor lain, misalnya 

pertanian.  

2.2.2 Teori-teori Perubahan Struktural 

Kuznets (dalam Todaro 2006) mengungkapkan bahwa percepatan 

perubahan struktur ekonomi adalah salah satu syarat untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi maju (modern economic growth). Selanjutnya Chenery dan Syrquin 

menunjukkan sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian negara 
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berkembang, yang dibedakan menjadi tiga golongan: (1) perubahan dalam 

struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi, (2) 

perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam 

proses alokasi sumber daya, dan (3) perubahan dalam struktur ekonomi yang 

dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distributif.  

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk dalam proses akumulasi adalah 

pembentukan modal atau investasi, penerimaan pemerintah dan usaha 

menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya yang tergolong dalam 

alokasi sumber daya adalah struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan 

struktur perdagangan. Sedangkan yang termasuk dalam proses demografis dan 

distributif adalah proses perubahan dalam faktor alokasi tenaga kerja dalam 

berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian serta distribusi 

pendapatan (Sukirno, 2010). Sedangkan, Kuznets (dalam Ghatak dan Ingersent, 

1983) menyebutkan bahwa perubahan-perubahan struktur ekonomi dapat dilihat 

dari dua sisi, yaitu perubahan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi 

terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional dan perubahan kontribusi relatif 

suatu sektor dalam pembentukan produk nasional bruto (PNB). Ada dua teori 

utama yang digunakan menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni Teori 

Migrasi (Teori Pembangunan Dua Sektor) dari Arthur Lewis dan Teori 

Transformasi Struktural dari Hollis Chenery. 

a. Teori Pembangunan Dua-Sektor Arthur Lewis  

Teori Pembangunan Dua-Sektor Lewis (Lewis Two-sectors Model) 

membahas proses pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga yang mengalami 
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kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an sampai awal dekade 

1970-an. Menurut teori ini, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor 

yakni (Todaro, 2006; Jinghan, 2008): 

1) Sektor tradisional, yaitu sektor perdesaan subsisten yang kelebihan penduduk 

dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja nol. Pada kondisi ini 

memungkinkan didefinisikan kondisi surplus tenaga kerja (labor surplus) 

sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari 

sektor pertanian, maka sektor ini tidak akan kehilangan outputnya. 

2) Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitas tenaga kerjanya 

tinggi dan menjadi tempat penampungan transfer tenaga kerja sedikit demi 

sedikit dari sektor subsisten. 

Perhatian utama model ini adalah pada proses terjadinya pengalihan tenaga 

kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor 

modern, yang dimungkinkan oleh adanya perluasan output di sektor tersebut. Laju 

atau kecepatan perluasan output ditentukan oleh tingkat investasi di bidang 

industri dan akumulasi modal secara keseluruhan pada sektor modern tersebut. 

Sedangkan investasi dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor 

modern dari selisih upah. 

Rangkaian proses pertumbuhan berkelanjutan (self-sustaining growth) dan 

perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut akan terus berlangsung 

sampai semua surplus tenaga kerja (kelebihan jumlah pada batas jumlah tenaga 

kerja mencapai Marginal Physical-Productivity) di perdesaan diserap habis oleh 

sektor industri. Selanjutnya tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat ditarik 

dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan 
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mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Proses pertumbuhan tidak dapat 

berlangsung secara terus menerus sepanjang waktu tidak terbatas, tetapi akan 

berakhir pada suatu terminal, pada situasi berikut (Jinghan, 2008): 

1) Jika, sebagai akibat dari pembentukan modal, tidak ada lagi surplus buruh 

yang tersisa. Semua buruh sudah terserap. 

2) Jika sektor kapitalis berkembang begitu cepat sehingga mengurangi secara 

absolut penduduk di sektor subsisten, produktivitas rata-rata buruh naik pada 

sektor subsisten akibat terlalu sedikitnya orang untuk membagi produk dan 

karenanya upah naik pada sektor kapitalis. 

3) Jika sebagai akibat dari pengembangan sektor kapitalis dibandingkan dengan 

sektor subsisten, term of trade berbalik melawan sektor kapitalis dengan harga 

bahan mentah dan bahan pangan yang meningkat, para kapitalis harus 

membayar upah para pekerja lebih tinggi. 

4) Jika sektor subsisten menggunakan teknik produksi baru yang mengakibatkan 

upah riil akan naik pada sektor kapitalis dan karenanya mengurangi surplus 

kapitalis. 

5) Jika para pekerja sektor kapitalis meniru gaya hidup para kapitalis, dan 

menuntut upah yang lebih tinggi yang akan mengurangi surplus kapitalis dan 

laju pembentukan modal akan berkurang. 

b. Chenery’s Pattern of Development  

Kerangka pemikiran Teori Chenery pada dasarnya sama seperti ide dasar 

Teori Lewis yang fokus pada perubahan struktur dalam tahapan proses 

pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang (Tambunan, 2001; 
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Tambunan, 2003). Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan 

Syrquin (1975) juga mengidentifikasi adanya perubahan dalam struktur 

perekonomian negara, yang bergeser dari perekonomian yang semula didominasi 

oleh sektor primer (pertanian) ke sektor-sektor nonprimer (industri, perdagangan 

dan jasa). 

Pergeseran terjadi mengikuti pendapatan per kapita yang mengakibatkan 

perubahan dalam pola permintaan konsumen dari makanan dan barang-barang 

kebutuhan pokok lain ke berbagai barang industri dan jasa, akumulasi kapital fisik 

dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan pertumbuhan industri-industri 

di daerah perkotaan bersamaan dengan berlangsungnya migrasi penduduk ke kota-

kota besar dari daerah pertumbuhan perdesaan, dan penurunan laju pertumbuhan 

penduduk dan ukuran keluarga yang semakin kecil. Menurut Chenery dan Syrquin 

(1992) proses transformasi struktural akan mencapai tingkat cepat bila pergeseran 

pola permintaan domestik ke arah output industri pengolahan (manufaktur) 

diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri 

atau ekspor. Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai 

output atau nilai tambah dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB atau 

produk nasional bruto (PNB) atau pendapatan nasional.  

Berdasarkan hasil studi Chenery dan Syrquin tersebut, perubahan pangsa 

dalam jangka panjang mengikuti suatu pola sebagaimana Gambar 2.1, yang 

menunjukkan kontribusi output sektor pertanian terhadap pembentukan PDB 

mengecil sedangkan pangsa PDB dari sektor industri manufaktur dan jasa 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau pendapatan 

nasional per kapita. 
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2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Our 

Common Future (masa depan bersama) yang disiapkan oleh World Commission 

on Environment and Development (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan 

Pembangunan) yang lebih dikenal dengan Komisi Bruntland karena diketuai oleh 

Gro Harlem Bruntland, pada tahun 1987. Pembangunan Berkelanjutan diartikan 

sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

(Mitchel dkk, 2007). Komisi ini menetapkan tujuh tujuan pembangunan 

berkelanjutan yaitu: (1) memikirkan kembali makna pembangunan, (2) mengubah 

kualitas pembangunan menjadi lebih menekankan pada pembangunan daripada 

sekadar pertumbuhan, (3) memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan pekerjaan, 

energi, air dan sanitasi, (4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada suatu tingkat 

pertumbuhan penduduk tertentu, (5) mengonservasi dan meningkatkan sumber 

Waktu t = 0 
t = n 

primer 

sekunder 

 

tersier Pangsa output 

sektoral terhadap 

pembentukan PDB 

Gambar 2.1 

Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan (Tambunan, 2001) 
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daya, (6) mengubah arah teknologi dan mengelola risiko, dan (7) memadukan 

pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. 

Namun Boer 1995 (dalam Azis, 2010) mengkritik definisi pembangunan 

berkelanjutan tersebut, yang menurutnya masih mengundang permasalahan dalam 

caring for the earth. Menurutnya definisi tersebut terlalu antroposentrisme dan 

utilitarianisme yang menekankan lingkungan hidup sebagai pendukung 

(supporting role) dan hanya dilihat sebagai instrumen atau sumber daya untuk 

didayagunakan (eksploitasi) oleh manusia dengan mengesampingkan kebutuhan 

lingkungan alam. Boer berpendapat lebih tepat menyebutnya ecologically 

sustainable development. Dalam definisi ini, pelestarian daya dukung ekosistem 

(proses ekologis) mendapat penekanan. Kelestarian daya dukung merupakan 

prasyarat tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang. 

Selanjutnya, United Conference on Envirionmment and Development 

(UNCED), yang diselenggarakan pada tahun 1992, menghasilkan lima prinsip 

utama pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu; (1) 

keadilan antargenerasi, (2) keadilan dalam satu generasi, (3) prinsip pencegahan 

dini, (4) perlindungan keanekaragaman hayati, dan (5) internalisasi biaya 

lingkungan dan mekanisme insentif. 

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim adalah 

pembangunan yang secara simultan berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan 

secara sosial-budaya, dan berkelanjutan lingkungan dalam ruang lingkup global 

(Azis, 2010). Konsep ini kemudian dijabarkan ke dalam paradigma pembangunan 

berkelanjutan, yaitu: 
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1) Mengubah perspektif pembangunan jangka pendek yang biasanya mengejar 

keuntungan jangka pendek yang dilakukan dengan mengeksploitasi sumber 

daya alam secara intensif menjadi perspektif pembangunan jangka panjang, 

yang memandang bukan eksploitasi tetapi pengayaan sumber daya alam yang 

akan lebih memberikan manfaat ekonomi dan sosial lingkungan. 

2) Mengubah orientasi yang semula dominan pada aspek ekonomi menjadi 

berorientasi sama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

3) Mengubah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan individu menjadi 

kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. 

4) Mengoreksi kegagalan pasar dengan menginternalkan semua biaya eksternal 

yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan 

5) Mengoreksi kegagalan pasar melalui kebijakan tepat pemerintah, yang 

membutuhkan komitmen pemerintah secara penuh untuk dapat melayani 

kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

Beberapa inisiatif internasional telah menghasilkan seperangkat indikator 

pembangunan berkelanjutan, di antaranya yang dihasilkan oleh OECD dan 

Eurostat. Versi terkini seperangkat indikator tersebut mencakup 11 indikator level 

1, sebagaimana Tabel 2.1. Selanjutnya lebih jauh telah dirumuskan 33 indikator 

level 2, dan 78 indikator level 3 dimana level 2 dan level 3 meliputi 29 subtema 

(Stiglitz, 2011). Indikator-indikator sebagai perangkat untuk mengukur 

keberlanjutan pembangunan dikembangkan sangat bervariasi di tingkat nasional. 

Ada indikator yang sangat umum, dan tidak sedikit yang sangat spesifik. Di 

antaranya ditunjukkan dalan Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Daftar Indikator pembangunan Berkelanjutan di Eropa (level 1) 

 

Tema Indikator (level 1 

 Pembangunan sosial ekonomi  Pertumbuhan PDB per penduduk 

 Konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan 

 Produktivitas sumber daya 

 Inklusi sosial  Tingkat risiko miskin pasca transfer sosial 

 Perubahan demografis  Tingkat daya tampung lapangan kerja bagi pekerja 

senior 

 Kesehatan masyarakat  Rentang tahun hidup yang sehat dan harapan hidup 

saat kelahiran 

 Pembangunan berkelanjutan  Total emisi gas rumah kaca 

 Konsumsi barang-barang terperbarui 

 Transportasi berkelanjutan  Konsumsi energi untuk transportasi 

 Sumber daya alam  Common bird index 

 Tangkapan ikan di luar batas biologis yang aman 

 Kemitraan global  Official Development Assistance 

Sumber: Eurostat, 2007 dalam Stigliz 2011 

Secara lebih operasional UNCSD Inisiative (dalam Segnestam, 2002), 

terkait indikator lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, mengembangkan 

empat mayor area yang mencakup aspek sosial, lingkungan, ekonomi dan 

kelembagaan yang masing-masing disusun oleh beberapa tema, dan sub tema. 

Area mayor lingkungan disusun oleh tema atmosfir (perubahan iklim, 

pengurangan ozon, kualitas udara), tema tanah (lahan pertanian, hutan, 

kekeringan/desertification, urbanization/lahan terbangun), tema laut dan pantai 

(zona pantai, nelayan), tema sumber air/fresh-water (jumlah dan kualitas), tema 

keanekaragaman hayati (ekosistem dan spesies). 

2.2.4 Kinerja Pembangunan Daerah 

Kinerja ekonomi tidak selalu berkaitan dengan kemajuan dalam 

kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi (growth) tidak selalu berjalan seiring 

dengan kesejahteraan sosial (social welfare) dan keadilan sosial (social justice) 
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(Prasetyantoko, 2012). Terdapat berbagai diskusi dan perdebatan tentang cara 

pengukuran pembangunan, sesuai perkembangan paradigma pembangunan yang 

semakin menekankan pada kualitas pertumbuhan. Bahkan belakangan perdebatan 

menjadi semakin kompleks ketika pembangunan dimaknai sebagai upaya untuk 

kesejehteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan tidak lagi diukur 

oleh pertumbuhan perekonomian, tetapi oleh peningkatan kualitas hidup dalam 

jangka panjang. Sampai sekarang gagasan yang sangat idealis ini memunculkan 

berbagai rekomendasi tanpa sebuah kesepakatan terkait upaya memasukkan aspek 

sosial dan lingkungan hidup ke dalam sistem ekonomi dan bagian indikator 

pembangunan (Stiglitz, 2011). Lebih lanjut rekomendasi ini menguraikan ciri-ciri 

obyektif kualitas hidup manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, aktivitas 

personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi 

lingkungan, ketidakamanan pribadi, dan ketidakamanan ekonomi. Disamping ciri-

ciri ini, rekomendasi komisi ini juga menekankan pentingnya mengatasi isu-isu 

yang saling bersinggungan: (1) ketimpangan kualitas hidup, (2) tautan antara 

berbagai dimensi kualitas hidup, dan (3) perhitungan agregat dari bebagai dimensi 

kualitas hidup. Laporan ini masih memasukkan IPM sebagai salah satu indeks 

komposit kualitas hidup, terutama di negara berkembang.  

Dalam sebuah kajian yang ideal, hasil pembangunan dikaitkan dengan 

kemajuan manusia dan lingkungannya antara lain dengan mengukur PDB, Human 

Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), kelestarian lingkungan, 

distribusi pembangunan dan kemiskinan (Thomas, 2001). Berdasarkan dua 

pandangan di atas, maka kinerja pembangunan harus diukur dengan indikator 
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kesejahteraan masyarakat yang, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, harus 

sekaligus diukur dari aspek sosial dan lingkungan. 

a. Human developmen index (HDI)  

Untuk menyempurnakan konsep pengukuran pembangunan, sejak tahun 

1990, United Nation for Development Program telah mengembangkan konsep 

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

adalah satu komposit kesejahteraan masyarakat yang dihitung berdasarkan tiga 

dimensi indikator: indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator 

ekonomi. 

IPM dihitung berdasarkan tiga tujuan atau produk pembangunan: (1) usia 

panjang, yang diukur dengan tingkat harapan hidup, (2) pengetahuan, yang diukur 

dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca 

(diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan 

(3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan 

(menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya 

marginal penghasilan dengan cepat). IPM = 1/3 [X (1) + X (2) + X (3)], dimana X (1) 

= indeks harapan hidup, X (2) = indeks pendidikan+ 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 

(indeks rata-rata lama sekolah) dan X (3) = indeks standar hidup layak 

b. Ketimpangan pembangunan 

Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari (1) distribusi pendapatan 

antarsektor, (2) distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, dan (3) 

distribusi pendapatan antardaerah (Basri, 1995 dalam Hadi Sasana, 2009; Malik, 

2015). Distribusi pendapatan antarsektor dilihat dari kontribusi masing-masing 
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sektor terhadap keseluruhan PDRB, sedangkan distribusi pendapatan antar 

kelompok pendapatan masyarakat diukur dengan Indeks Gini, Kurva Lorenz, dan 

besarnya bagian pendapatan/kue yang dinikmati oleh kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah. Sedangkan distribusi pendapatan antardaerah, yang 

diakibatkan oleh perbedaan struktur ekonomi dapat diukur diantaranya dengan 

menggunakan Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil (Setiono, 2011; 

Houghton, 2012 dan; Kuncoro, 2013). 

1) Indeks Gini 

Indeks Gini atau Gini coefficient (GC) dapat mengukur derajat kemerataan 

atau ketimpangan pendapatan relatif di suatu wilayah atau negara. Secara 

matematis Indeks Gini dapat dihitung dengan persamaan 2.6 dan 2.7 (Widodo, 

1990; Kuncoro, 2013; Haughton, 2012): 

))(( YYXX.1GC 1iii1i

n

1
  ………………….……………….…...(2.6) 

atau 

)( iYYf.1GC 1ii

n

1

  ………………………………...…………….(2.7) 

Keterangan: 

GC : Gini Coefficient atau angka Indeks Gini  

Xi : Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

Fi : Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i 

Yi : Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

Kelas i : Kelompok kelas penerima, yang dibagi dalam 10 kelas sehingga menjadi 10 persen 

termiskin, 10 persen termiskin kedua, 10 persen termiskin ketiga dst…sampai 

kelompok 10 persen terkaya (termiskin ke sepuluh) 

Indeks Gini (GC) mempunyai rentang nilai antara 0 (nol) sampai 1 (satu), 

dimana angka Indeks Gini 0 (nol) menunjukkan kemerataan sempurna dan 

sebaliknya nilai Indeks Gini 1 (satu) menunjukkan tingkat ketidakmerataan 

sempurna. Kenyataannya, Indeks Gini negara-negara umumnya berada pada 
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kisaran 0,2 hingga 0,3 yang termasuk tingkat ketimpangan rendah sedangkan nilai 

0,3 sampai 0,5 termasuk tingkat ketimpangan sedang dan 0,5 hingga 0,7 termasuk 

tingkat ketimpangan tinggi (Haughton, 2012; Maipita, 2014).  

2) Indeks Williamson. 

Ketimpangan juga dapat dilihat dari Indeks Williamson. Keberimbangan 

wilayah dapat dilihat melalui pendekatan statis dan pendekatan dinamis. 

Pendekatan statis dilakukan dengan mengukur kesenjangan pembangunan 

antarwilayah dengan cara membandingkan PDRB, pertumbuhan PDRB, PDRB 

per kapita. Sedangkan pendekatan statis yang lebih terukur dapat dilakukan 

dengan menggunakan indeks-indeks kesenjangan spasial, salah satunya adalah 

Indeks Williamson,yang ditunjukkan oleh Persamaan 2.8 (Rustiasdi, 2011): 

 
Y

PYYi
Vw

i

2

 
 ……………………………………….………....(2.8) 

 

Keterangan: 

Vw : Indeks kesenjangan Williamson 

Yi : PDRB per kapita wilayah ke i 

Y  
: Rata-rata PDRB per kapita nasional, wilayah, provinsi 

Pi :  Fi/n, dimana fi adalah jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i dan n adalah total 

penduduk nasional, provinsi, pulau atau kawasan 

Pengukuran Indeks Williamson dilakukan berdasarkan variasi besaran 

PDRB yang merupakan salah satu indikator pembangunan wilayah. Semakin 

tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi perbedaan tingkat pembangunan 

dengan rata-ratanya, sebaliknya semakin kecil nilai indeks menunjukkan semakin 

kecil ketimpangan pembangunan wilayah atau semakin menunjukkan tingkat 

kemerataan wilayah. Pengukuran indeks ini dapat dilakukan dengan atau tanpa 
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menggunakan penimbang. Penggunaan penimbang akan menunjukkan peran 

tingkat PDRB per kapita terhadap kesenjangan secara keseluruhan. Indeks 

Williamson menghasilkan nilai lebih besar atau sama dengan 0 (nol). Nilai nol 

menunjukkan tidak adanya kesenjangan ekonomi antardaerah/antarwilayah 

sebaliknya nilai lebih besar dari nol menunjukkan kesenjangan ekonomi 

antardaerah/antarwilayah. Semakin besar nilai indeks semakin besar tingkat 

kesenjangan antardaerah/antarwilayah. 

3) Indeks Theil  

Sama dengan Indeks Williamson, Indeks Theil digunakan untuk mengukur 

ketimpangan antarwilayah dengan menggunakan PDRB per kapita dan jumlah 

penduduk untuk setiap wilayah. Penggunaan Indeks Theil mempunyai beberapa 

kelebihan: (1) dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah 

sekaligus sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, (2) dengan menggunakan 

indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing 

daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan, dan (3) 

indeks ini dapat mengidentifikasi struktur ketimpangan, yaitu apakah ketimpangan 

regional tersebut terjadi antardaerah atau dalam daerah bersangkutan. Perhitungan 

Indeks Theil sebagaimana Formulasi 2.9 (Sjafrizal, 2014): 
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d ………………………..……………..….(2.9) 

 

Keterangan: 

Td : Indeks Theil 

yij : PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j 

Y : Jumlah PDRB per kapita seluruh wilayah/provinsi j 

nij : Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi J 

N :  Jumlah penduduk seluruh kabupaten (provinsi) 
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c. Kemiskinan 

Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar hidup minimal. Sedangkan menurut Bank Dunia (dalam 

Haughton 2012), kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Kesejahteraan 

berasal dari kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. 

Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki 

kemampuan-kemampuan utama, tidak memiliki pendapatan atau tidak 

mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kesehatan yang buruk, merasa 

tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan yang tidak 

berdaya, atau tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara. Kemiskinan terkait, 

tetapi berbeda dengan ketimpangan dan kerentanan. Definisi kemiskinan dapat 

dipandang dari berbagai sudut antara lain:  

1) Kemiskinan menurut standar hidup layak. Dalam kaitan ini seseorang atau 

satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila seseorang atau rumah tangga 

tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar 

hidup layak. 

2) Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Dalam pandangan ini, kemiskinan 

terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup layak. 

Bila dicermati, kedua pengertian tersebut mempunyai makna yang sama, 

yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup layak 

yang disebut basic needs. Kebutuhan minimum ini disebut garis kemiskinan atau 

poverty line. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan atau 

pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan atau pengeluaran seseorang 
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berada di bawah tingkatan tersebut, ia dapat dinyatakan miskin (Melbourne 

Institut dalam Maipita, 2014). 

Menurut Todaro (2006), kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa 

mengacu pada garis kemiskinan (poverty line). Konsep kemiskinan yang mengacu 

pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep pengukuran 

kemiskinan yang tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan 

relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dimana kebutuhan-

kebutuhan minimum untuk bertahan hidup, yang merupakan suatu ukuran-ukuran 

tetap (tidak berubah) dalam bentuk kebutuhan kalori minimum ditambah 

komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan 

hidup, tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran 

mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat 

didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi dimaksud. 

Berdasarkan garis kemiskinan, dapat dihitung ukuran-ukuran kemiskinan antara 

lain: (1) tingkat kemiskinan (poverty headcount index), (2) indeks kedalaman 

kemiskinan (poverty gap index), dan (3) indeks keparahan kemiskinan atau 

squared poverty gap index (Haughton, 2012; Maipita, 2014). 

Sejauh ini, ukuran yang paling banyak digunakan adalah tingkat kemiskinan 

(poverty headcount index), yang hanya mengukur bagian atau kelompok 

penduduk yang dianggap sebagai masyarakat miskin. Poverty headcount atau 

sering disebut headcount index merupakan ukuran kemiskinan yang sangat 

sederhana namun sangat sering digunakan (Morduch, 2005 dalam Maipita, 2014). 

Headcount index hanya mengukur kelompok penduduk yang dianggap sebagai 
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masyarakat miskin, dinyatakan dengan lambang P0 , sebagaimana Persamaan 2.10 

(Haughton, 2012). 

N

N
P

p

0  …………………………………………..………..…...….….(2.10) 

dimana N p adalah jumlah masyarakat miskin dan N adalah total populasi (atau 

sampel). Persamaan 2.10 dapat disusun menjadi Persamaan 2.11 (Haughton, 

2012). 




N

1i
i0 y(I

N

1
P < Z )………………………………………….………(2.11) 

dimana dalam rumus tersebut  .I  merupakan sebuah fungsi indikator yang 

bernilai 1 apabila operasi matematika dalam tanda kurung adalah benar, dan 0 

apabila salah. Dengan demikian, apabila pengeluaran y
i
 kurang dari garis 

kemiskinan  Z  dan  .I  sama dengan 1, maka rumah tangga tersebut akan 

dianggap sebagai rumah tangga miskin.  

Headcount index setidaknya mempunyai tiga kelemahan pokok, karena: (1) 

tidak mempertimbangkan intensitas kemiskinan, (2) tidak menunjukkan seberapa 

miskin (tingkat kemiskinan) masyarakat, dan (3) tidak menghitung per individu, 

tetapi rumah tangga. Dengan demikian untuk memperoleh hasil yang lebih 

realistis, sesuai dengan tujuan menghitung kemiskinan, maka dikembangkan 

indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dan beberapa 

indeks lain. 

Ada beberapa ukuran kemiskinan yang pernah diterapkan di Indonesia, 

diantaranya ukuran yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 
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intinya BPS mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, 

membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (poverty 

line). Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil survei sosial dan 

ekonomi nasional (SUSENAS). BPS sejak 1984 melaporkan tingkat kemiskinan 

melalui perhitungan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar yang 

meliputi konsumsi dasar pangan dan konsumsi dasar non pangan (sandang, 

pendidikan dan kesehatan). Selain konsep pemenuhan kebutuhan dasar seperti 

yang digunakan oleh BPS, terdapat model pengukuran kemiskinan lainnya yang 

pernah digunakan di Indonesia, seperti model konsumsi pangan setara beras oleh 

Sayogyo dan model kesejahteraan keluarga yang dipelopori oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).  

d. Pembangunan berkelanjutan dalam Pembangunan Bali 

Sebagaimana diuraikan, konsep pembangunan berkelanjutan menurut Emil 

Salim adalah pembangunan yang secara simultan berkelanjutan secara ekonomi, 

berkelanjutan secara sosial-budaya, dan berkelanjutan secara lingkungan dalam 

ruang lingkup global. Selanjutnya, Martopo dan Mitchell (dalam Rai, 2011) 

merumuskan 7 kriteria pembangunan berkelanjutan untuk Bali: (1) 

mempertahankan integritas ekologi dengan mempertahankan sistem penyangga 

kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati dan pemakaian spesies untuk 

keberlanjutan ekosistem, (2) meningkatkan efisiensi dengan mengevaluasi 

langkah atau metode pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan biaya, 

tenaga, waktu dan kenyamanan umum, (3) berkeadilan dengan memperjuangkan 

kesamaan kesempatan dan pengakuan untuk mendapatkan kebutuhan di antara 
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individu dan keluarga, kelompok sosial, atau jender, (4) mempertahankan 

integitas budaya dengan membantu pelestarian dan pembaruan tradisi budaya 

masyarakat Bali seperti diekspresikan dalam agama, seni, dan kelembagaan (5) 

meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat 

lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga medapatkan 

pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, (6) 

keterpaduan/keseimbangan/keselarasan dalam rangka tercapainya keterpaduan 

lebih besar antara faktor-faktor kunci tertentu seperti ekonomi dan lingkungan 

serta pertanian dan pariwisata, (7) pembangunan sebagai realisasi potensi yang 

mendorong kemampuan di semua tingkat, mulai dari tingkat desa sampai ke 

provinsi dan nasional untuk mengenalkan kebutuhan dan memperbaiki lingkungan 

hidup. 

Budaya Bali berakar pada budaya agraris. Kebudayaan Bali, pada dasarnya 

adalah kebudayaan yang bersumber kepada ajaran Agama Hindu, yang didukung 

oleh adanya kesamaan bahasa, yaitu bahasa Bali. Keterikatan orang Bali sangat 

kuat pada kelompoknya. Clifford Geertz 1959, dalam Geriya (1996) merumuskan 

bahwa orang Bali terikat kepada 7 kehidupan sosialnya, yaitu: (1) kewajiban 

melakukan pemujaan terhadap pura tertentu, (2) tempat tinggal bersama, (3) 

pemilikan tanah pertanian dalam subak tertentu, (4) status sosial atas dasar kasta, 

(5) ikatan kekerabatan atas dasar hubungan darah dan perkawinan, (6) 

keanggotaan sekaa tertentu, dan (7) suatu kesatuan administrasi tertentu. 

Telah diuraikan, konsep dan kebijaksanaan pembangunan Bali menegaskan 

pentingnya keterkaitan ketiga sektor prioritas yaitu pariwisata budaya, pertanian 

dalam arti luas dan industri, serta sangat jelas memberikan arah bahwa proses 



60 
 

 
 

pembangunan Bali adalah pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan 

lingkungan), dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, yaitu peningkatan PDRB 

yang didukung oleh kehidupan sosial yang baik dalam jangka panjang. Lima 

pendekatan pembangunan Bali adalah pro poor (mengentaskan kemiskinan) pro 

job (menciptkan lapangan kerja), pro growth (menciptakan pertumbuhan 

ekonomi), pro environment (menjaga kelestarian lingkungan) dan pro culture 

(berwawasan budaya).  

Sebagaimana diungkapkan dalam Segnestam 2002, dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan, maka tema tanah, lebih khusus lagi lahan pertanian, 

adalah salah satu indikator sangat penting. Sedangkan, mulai RPJM 2002-2005, 

salah satu kebijakan pembangunan sektor pertanian di Bali adalah mencegah alih 

fungsi lahan pertanian produktif, antara lain dengan mengembangkan agrowisata 

melalui peraturan daerah yang diterapkan secara konsekuen. Selanjutnya, Rai 

(2011) menambahkan, bahwa pembangunan pertanian Bali, tidak terbatas sebagai 

upaya penyediaan pangan, tetapi juga dalam penyediaan produk-produk bagi 

sektor lain (pariwisata dan industri), bahkan pertanian dengan segala propertinya 

berperan dalam pelestarian budaya Bali  

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam konsep dan praktik 

pembangunan Bali, tidak bisa dilepaskan dari upaya penjagaan lahan-lahan 

pertanian. Kehilangan lahan pertanian Bali pada tahap ekstrim, akan 

menghilangkan keunikan Budaya Bali. Dengan demikian kelestarian lahan 

pertanian, tidak saja menjadi indikator kelestarian lingkungan, tetapi sekaligus 

kelestarian sosial dan budaya Bali. 
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2.3 Kontribusi dan Kinerja Sektor Pertanian dalam Pembangunan 

2.3.1 Kontribusi Sektor Pertanian 

Menurut analisis klasik Kuznets, pertanian di negara sedang berkembang 

(NSB) dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam 

empat kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi: 

kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan 

kontribusi devisa (Tambunan, 2003). 

a. Kontribusi produk/output  

Ekspansi output sektor-sektor lain tergantung dari output sektor pertanian, 

baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu 

mengikuti pertumbuhan penduduk maupun dari sisi penawaran sebagai sumber 

bahan baku. Kontribusi produk pertanian terhadap PDB dapat dilihat dari 

hubungan antara pertumbuhan kontribusi tersebut dengan pangsa PDB awal dari 

pertanian dan laju pertumbuhan relatif produk-produk neto dari sektor pertanian 

dan sektor-sektor non-pertanian.  

Kuznets menemukan hubungan terbalik antara pertumbuhan pangsa sektor 

pertanian dari pertumbuhan PDB dan rasio laju pertumbuhan output sektoral. 

Selanjutnya, besaran dari setiap perubahan di dalam rasio dari produk non-

pertanian sebagian ditentukan oleh perbedaan di dalam laju pertumbuhan sektoral 

(Tambunan, 2003). 

Menurut Tambunan (2003), laju penurunan peran sektor pertanian secara 

relatif di dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi dari dua hal 

berikut, yakni: (1) pangsa PDB awal dari sektor-sektor non-pertanian yang relatif 
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lebih tinggi daripada pangsa PDB awal sektor pertanian dan (2) laju pertumbuhan 

output pertanian yang relatif rendah atau relatif lebih tinggi, yang membuat suatu 

perbedaan positif yang besar antara pangsa PDB dari sektor non-pertanian dengan 

pangsa PDB dari sektor pertanian.  

Di dalam sistem ekonomi terbuka (ada impor dan ekspor), besarnya 

kontribusi output pertanian terhadap PDB bisa lewat pasar output (sisi-

permintaan/konsumen) maupun lewat pasar input (sisi-penawaran). Proses ini 

terjadi lewat keterkaitan produksi antara sektor pertanian dengan sektor-sektor 

non-pertanian (misalnya sektor manufaktur). Keterkaitan produksi yang kuat 

antara sektor pertanian dan non-pertanian, khususnya dengan industri pengolahan 

(manufaktur) juga menghasilkan nilai tambah dari output pertanian di dalam 

negeri. Akan tetapi, peran pertanian sangat dipengaruhi oleh kesiapan sektor 

pertanian itu sendiri dalam menghadapi persaingan dari luar atau produk pertanian 

impor. 

Dengan demikian, dalam sistem ekonomi terbuka, kontribusi output 

pertanian terhadap PDB lewat dua jalur tersebut bisa optimal hanya jika tiga 

kondisi berikut terpenuhi yaitu: (1) tidak ada kebocoran dalam keterkaitan 

produksi antara sektor pertanian dengan sektor-sektor ekonomi (non-pertanian) 

domestik lainnya. Dengan kata lain, kebutuhan dari sektor-sektor non-pertanian 

akan komoditi pertanian sebagai bahan baku bisa sepenuhnya dipenuhi oleh sektor 

pertanian, tidak dipenuhi oleh produk pertanian impor, (2) kebutuhan pangan bagi 

konsumen dalam negeri sepenuhnya dapat dipasok oleh sektor pertanian, tidak ada 

impor produk pangan, dan (3) komoditi pertanian dalam negeri bisa diekspor 

(sebuah negara bisa menjadi eksportir neto pertanian). Penciptaan ke tiga kondisi 
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tersebut sangat ditentukan oleh daya saing produk pertanian suatu negara dengan 

produk pertanian luar negerinya, mencakup daya saing harga, kualitas dan 

kombinasi harga dan kualitas. 

b. Kontribusi pasar  

Negara agraris dengan proporsi populasi pertanian (petani dan keluarga 

petani) yang besar merupakan sumber sangat penting bagi pertumbuhan pasar 

domestik bagi produk-produk dari sektor non-pertanian, khususnya industri 

pengolahan (manufaktur). Pengeluaran petani untuk produk-produk petani dan 

untuk produk-produk industri, baik berupa barang-barang konsumsi maupun 

barang-barang perantara untuk kegiatan produksi (pupuk, pestisida, alat-alat 

pertanian) memperlihatkan satu aspek dari kontribusi pasar sektor pertanian 

terhadap pembangunan ekonomi lewat efeknya terhadap pertumbuhan dan 

diversifikasi sektor. Jika terjadi stagnasi pertanian yang mengakibatkan semua 

petani sama sekali tidak mempunyai pendapatan untuk dibelanjakan, maka 

permintaan berbagai macam produk konsumsi di pasar domestik akan mengalami 

penurunan yang drastis. Kondisi ini selanjutnya akan berdampak negatif baik 

terhadap pertumbuhan output berbagai industri maupun terhadap proses 

diversifikasi output. 

Peran sektor pertanian dalam kontribusi pasar sangat tergantung pada dua 

prasyarat penting yaitu: 

1) Keterbukaan ekonomi dan daya saing produksi pertanian dalam negeri suatu 

negara. Hal ini akan menciptakan pasar domestik yang tidak hanya diisi oleh 

barang-barang buatan dalam negeri, tetapi juga barang-barang impor. Dalam 
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sistem ekonomi terbuka, pertumbuhan konsumsi yang tinggi dari petani tidak 

menjamin adanya pertumbuhan yang tinggi di sektor-sektor non-pertanian. 

2) Jenis teknologi yang digunakan yang akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tingkat mekanisasi atau modernisasi di sektor pertanian, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kebutuhan barang-barang perantara produksi 

pertanian seperti traktor, alat-alat pertanian modern, pupuk buatan pabrik dan 

lain sebagainya. 

c. Kontribusi faktor-faktor produksi 

Ada dua faktor produksi yang dapat dialihkan dari pertanian ke sektor-

sektor non-pertanian tanpa harus mengurangi volume sektor dan tanpa harus 

mengurangi produktivitas di sektor pertanian yaitu tenaga kerja dan modal. Teori 

Arthur Lewis mengatakan bahwa pada saat pertanian mengalami surplus tenaga 

kerja (pada saat produk marginal, MP, dari penambahan satu orang pekerja 

mendekati atau sama dengan dengan 0) yang menyebabkan tingkat produktivitas 

(rasio output terhadap tenaga kerja) dan pendapatan riil per pekerja di sektor 

pertanian rendah, akan terjadi transfer tenaga kerja dari pertanian ke industri (atau 

sektor non-pertanian lainnya). Hal ini akan mengakibatkan kapasitas dan produksi 

di sektor industri meningkat. Selanjutnya faktor produksi kedua yang dapat 

ditransfer dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian adalah modal yang 

bersumber dari market surplus. Secara sederhana market surplus adalah surplus 

produksi dikalikan dengan harga jual (Tambunan, 2003). 

Sesuai hukum penawaran, semakin tinggi harga produk pertanian, semakin 

besar suplai produknya, dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap tidak berubah. 
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Demikian juga semakin banyak output yang diproduksi di sektor pertanian 

semakin tinggi output yang dipasarkan. Fenomena ini muncul, sebagian karena 

konsumsi komoditi pertanian dari petani telah mencapai tingkat optimum, dan 

sebagian lagi karena suatu kenaikan permintaan terhadap barang-barang industri 

dari petani, pada gilirannya meningkatkan permintaan akan uang. Suatu kebijakan 

harga produk pertanian yang positif (yang mengakibatkan suatu peningkatan 

relatif harga barang-barang pertanian terhadap harga barang-barang industri) 

dan/atau kenaikan output atau ke duanya, akan mengakibatkan suatu kenaikan 

pendapatan petani. Sebagian dari kenaikan pendapatan tersebut akan digunakan 

untuk pengeluaran konsumsi dan sisanya merupakan tabungan. 

d. Kontribusi devisa 

Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan devisa terjadi lewat dua 

jalur utama, yaitu melalui peningkatan ekspor, dan/atau melalui pengurangan 

tingkat ketergantungan suatu negara terhadap impor komoditi pertanian. Ke dua 

hal ini akan terjadi apabila pertanian dalam negeri menghasilkan output dengan 

daya saing lebih baik daripada komoditi pertanian dari negara-negara lain. 

Kontribusi pertanian terhadap devisa juga bisa bersifat tidak langsung, misalnya 

lewat peningkatan ekspor atau pengurangan impor produk-produk berbasis 

pertanian. Dengan kata lain, semakin kuat keterkaitan produksi pertanian dengan 

sektor non-pertanian dalam negeri suatu negara semakin berkurang 

ketergantungan pada impor komoditi pertanian sebagai input sektor-sektor non-

pertanian. 
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Peran sektor pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiktif dengan 

perannya dalam bentuk kontribusi produk. Karena perannya dalam ekspor bisa 

mengurangi perannya dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri termasuk 

dalam menyuplai input bagi produksi bahan-bahan produksi sektor non-pertanian. 

Untuk menghindari trade-off ini, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh sektor 

pertanian, yakni menambah kapasitas produksi untuk menghasilkan surplus 

produksi setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan daya saing 

produk-produk sektor pertanian sehingga bisa memasuki pasar luar negeri 

sekaligus bisa bersaing dengan komoditi pertanian impor. Namun dengan 

berbagai keterbatasan, negara sedang berkembang (NSB) mengalami berbagai 

kesulitan untuk memenuhi ke dua prasyarat ini.  

2.3.2 Kinerja Sektor Pertanian 

Kinerja sektor pertanian diukur dengan indikator pertumbuhan sektor 

pertanian, kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB, pangsa tenaga 

kerja sektor, dan PDRB per kapita sektor pertanian. 

a. Pertumbuhan sektor 

Pertumbuhan sektor dapat dihitung dengan menghitung peningkatan nilai 

tambah sektor. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dari tahun ke tahun 

dapat dihitung dengan Persamaan 2.12: 
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PDRBPDRB
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Keterangan :  

LajuPertTANI : Laju pertumbuhan PDRB pertanian 

PDRBTANI : Nilai tambah atau PDRB sektor pertanian 

(t) : Tahun tertentu 

(t-1) : Tahun sebelum tahun tertentu 

b. Kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB 

Disamping kotribusi terhadap sektor lain, pertanian juga berkontribusi 

terhadap total PDRB, yang besarnya merupakan rasio antara PDRB yang 

dihasilkan oleh sektor pertanian terhadap PDRB seluruh sektor, yang dapat ditulis 

sebagaimana Persamaan 2.13 (Widodo, 1990):  

%100KonPDRB
PDRB

PDRBTANITANI  …………………...….……………….(2.13) 

Keterangan: 

KonPDRBTANI : Kontribusi PDRB sektor pertanian 

PDRBTANI : Nilai tambah atau PDRB Sektor Pertanian 

c. Kontribusi pangsa tenaga kerja 

Kontribusi pangsa tenaga kerja sektor adalah rasio jumlah tenaga kerja yang 

diserap oleh sektor pertanian terhadap total tenaga kerja yang diserap oleh 

keseluruhan sektor yang dapat dihitung dengan Rumus 2.14 berikut:  

 

%100
aTKTotalPangs torseluruhsek

PangsaTKTANI
KKonPangsaT TANI ..............................(2.14) 

 

Keterangan :  

KonPangsaTKTANI : Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 

Pangsa TKTANI : Tenaga kerja yang diserap atau bekerja di sektor Pertanian 
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d. PDRB per kapita 

PDRB per kapita sektor pertanian atas dasar harga konstan adalah PDRB 

sektor pertanian atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun, sebagaimana ditunjukkan Persamaan 2.15 

dudukJumlahpedu

PDRBTANI
itaPDRBperkap TANI  ……………………………………………….(2.15) 

2.4. Kontribusi dan Kinerja Sektor Pariwisata dalam Pembangunan 

Kinerja sektor pertanian diukur dengan indikator pertumbuhan sektor 

pertanian, kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB, pangsa tenaga 

kerja sektor, dan PDRB per kapita sektor pertanian. 

2.4.1. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Pembangunan 

Pertumbuhan pariwisata mempunyai akibat langsung maupun tidak 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibat langsung pariwisata 

ditimbulkan oleh uang yang dibelanjakan (langsung) para wisatawan. Sedangkan 

akibat tidak langsung pariwisata ditimbulkan melalui efek pengganda 

pertumbuhan pembelanjaan yang dilakukan oleh wisatawan meliputi: pengganda 

pendapatan, pengganda pekerjaan, dan pengganda upah (Mill, 2000; Lundberg, 

1997). Selanjutnya dalam buku yang berjudul Dimension of Tourism, Fridgen 

(1996) menguraikan tiga elemen kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan 

ekonomi yaitu: (1) direct impact, yaitu efek putaran pertama dari pembelanjaan 

wisatawan, (2) indirect impact, yaitu efek riak atau ripple effect dari perputaran 

tambahan dari pembelanjaan awal, dan (3) induce impact, yaitu efek yang 
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diakibatkan oleh pembelanjaan pada perusahaan lain sebagian upah karyawan 

perusahaan penerima pembelanjaan langsung wisatawan. Total impak adalah 

jumlah direct impact, indirect impact dan induce impact. Besarnya efek-efek ini 

sangat ditentukan oleh besarnya koefisien Multiplier effect.  

Dalam bukunya yang berjudul Tourism Principles, Practices, Philosophies, 

McIntoh dan Goeldner (dalam Lunberg, 1997), dengan menggunakan asumsi 

kurun waktu satu tahun dan terjadi 7 ronde pembelanjaan dari sejumlah uang yang 

dibelanjakan langsung wisatawan dengan pengaruh dorongan setiap ronde 

pembelanjaan terhadap perekonomian berkurang oleh karena tabungan-tabungan, 

pembelian barang impor dan pajak-pajak atau meningggalkan perekonomian 

dengan alasan lain, menemukan nilai dampak pengganda (multiplier) adalah 2 

(dua). Berbagai studi kepariwisataan yang telah dilaksanakan dengan 

memasukkan kriteria tambahan antara lain pajak-pajak, kesempatan kerja dan 

segmen ekonomi lainnya (induced expenditures) menemukan hasil angka 

pengganda yang tidak jauh berbeda. Multiplier dapat dihitung dengan cara 

membagi suatu unit pembelanjaan exogenous (yang datang dari luar 

perekonomian) yang masuk jadi tabungan atau dibelanjakan untuk keperluan 

impor dari perekonomian itu. Dengan kata lain, multiplier sama dengan 1 (satu) 

dibagi kebocoran-kebocoran (Lundberg, 1997): 

Warpani (2007) mengungkapkan bahwa bagi suatu daerah tujuan wisata 

(DTW), kegiatan pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

daerah. Hal ini karena pariwisata akan menciptakan peluang pertukaran atau aliran 

valuta asing, peningkatan penerimaan sektor pajak, perambatan pertumbuhan pada 
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sektor ekonomi lainnya ke hulu maupun ke hilir, pemicu daya cipta seni, dan 

peluang lapangan kerja.  

Di samping dampak positif, pariwisata juga menimbulkan dampak negatif. 

Mill (2000) mengungkapkan beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh 

pertumbuhan pariwisata dalam aspek ekonomi, antara lain: memacu inflasi dan 

harga tanah, ketergantungan pada musim (high dan low seasons), tuntutan jasa 

pelayanan, biaya oportunitas, ketergantungan berlebihan kepada sektor pariwisata. 

Selanjutnya diungkapkan pengaruh pariwisata terhadap aspek sosial masyarakat 

antara lain: densitas tinggi wisatawan, efek demonstratif (sikap masyarakat 

setempat/lokal meniru tingkah laku atau gaya hidup wisatawan), migrasi ke 

wilayah-wilayah dimana pariwisata berkembang, konsumisme (kebiasaan 

mengonsumsi barang-barang impor), kerentanan wawasan dan budaya lokal 

sebagai akibat keinginan memuaskan kebutuhan wisatawan asing, dan memicu 

munculnya permasalahan moral (contoh: kejahatan, perjudian, prostitusi). 

Sedangkan permasalahan terkait dengan aspek lingkungan hidup, antara lain: 

kemacetan lalu-lintas dan pencemaran, perubahan fungsi lahan dan perubahan 

keseimbangan ekologi mahluk hidup, hilang dan berkurangnya kawasan-kawasan 

dan atraksi-atraksi alami, dan munculnya biaya-biaya. 

2.4.2 Kinerja Sektor Pariwisata dalam Pembangunan 

Kinerja sektor pariwisata dalam pembangunan ditunjukkan oleh indikator-

indikator pertumbuhan sektor, kontribusi sektor, pangsa tenaga kerja, dan PDRB 

per kapita sektor pariwisata. 
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a. Pertumbuhan sektor 

Pertumbuhan sektor dihitung dengan menghitung peningkatan nilai tambah 

sektor pariwista, melalui Persamaan 2.16 berikut: 

%
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PDRB tPar

PDRB tParPDRB tPar
PertPDRB Par …………………...(2.16) 

Keterangan :  

PertPar : Laju pertumbuhan (PDRB) sektor pariwisata 

PDRBPar : PDRB yang bersumber dari sektor pariwisata 

(t) : Tahun tertentu 

(t-1) : Tahun sebelum tahun tertentu 

b. Kontribusi sektor dalam pembetukan PDRB 

Kontribusi PDRB sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB adalah rasio 

antara PDRB yang dihasilkan oleh sektor pariwisata terhadap PDRB seluruh 

sektor, dan dapat ditulis sebagaimana Persamaan 2.17 (Widodo, 1990):  

%100KonPDRB
PDRB
PDRBParPar ………….……………………...………(2.17) 

Keterangan :  

KonPDRBPar : Kontribusi PDRB sektor pariwisata 

PDRBPar : Nilai tambah atau PDRB sektor pariwisata 

c. Kontribusi Pangsa Tenaga Kerja 

Kontribusi pangsa tenaga kerja sektor pariwisata adalah rasio jumlah 

tenaga kerja yang diserap oleh sektor priwisata terhadap total tenaga kerja yang 

diserap oleh keseluruhan sektor yang dapat dihitung dengan Persamaan 2.18:  

%100
aTKTotalPangs

PangsaTK
KKonPangsaT Par

Par
…….………...................(2.18) 
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Keterangan :  

KonPangsaTKPar : Kontribusi pangsa tenaga kerja sektor pariwisata 

PangsaTPPar  : Tenaga kerja yang diserap atau bekerja di sektor pariwisata 

d. PDRB per kapita 

PDRB per kapita sektor pertanian atas dasar harga konstan adalah PDRB 

sektor pertanian atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun, sebagaimana diformulasikan Persamaan 2.19. 

dudukJumlahpedu

PDRB par
itaPDRBperkap par  …......……………………....(2.19) 

2.5 Kontribusi dan Kinerja Sektor Industri Pengolahan dalam Pembangunan 

2.5.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam Pembangunan 

Chenery (dalam Tambunan, 2001) menyatakan, meskipun pelaksanaannya 

sangat bervariasi antar banyak negara, industrialisasi merupakan tahapan logis 

dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini, secara empiris 

ditunjukkan dalam kenaikan kontribusi sektor manufaktur dalam permintaan 

konsumen, total output (PDB), ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri 

mempunyai peranan dalam pembentukan struktural perekonomian suatu negara. 

Tolok ukurnya antara lain (1) kontribusi sektor industri pengolahan 

(manufakturing) terhadap PDB, (2) penyerapan tenaga kerja, dan (3) kontribusi 

komoditas industri terhadap barang dan jasa (Arsyad, 2010). Bahkan menurut 

Teori Kaldor Pertama, industri adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

sektor non-industri tergantung pada pertumbuhan sektor industri (Priyarono, 

2011). Pertumbuhan yang tinggi output sektor industri menarik tenaga kerja dari 
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sektor yang mempunyai produktivitas rendah. Proses ini akan mengarahkan 

kepada peningkatan produktivitas di seluruh sektor dan karenanya akan 

mengarahkan pada peningkatan produktivitas keseluruhan perekonomian yang 

berarti peningkatan pertumbuhan perekonomian. Proses transfer ini biasanya 

disebut transisi ekonomi dari pertumbuhan ekonomi immature level ke 

intermediate level.  

Sektor industri biasanya mempunyai kaitan kuat ke hilir dan ke hulu (strong 

backward and forward linkages). Sektor ini akan menarik sektor hulu melalui 

penggunaan output sektor hulu sebagai input. Selanjutnya output sektor ini akan 

menjadi input bagi proses pada sektor-sektor di hilir. Hukum Kaldor Dua, yang 

disebut juga Hukum Kaldor-Verdoorn menyatakan bahwa produktivitas pada 

sektor industri secara positif berhubungan dengan pertumbuhan output sektor. 

Sedangkan Hukum Kaldor Tiga menyatakan bahwa produktivitas sektor non-

industri secara positif berhubungan dengan pertumbuhan output sektor industri. 

Menurut Tambunan (2006), pada tingkat makro, kontribusi industri dapat dilihat 

dari indikator-indikator (1) besarnya nilai tambah sektor industri dan rata-rata 

pertumbuhannya per tahun, (2) pangsa PDB atau PDRB sektor industri 

manufaktur atau secara relatif terhadap pangsa PDB atau PDRB sektor-sektor lain, 

(3) nilai tambah sektor industri pengolahan per kapita dan rata-rata 

pertumbuhannya per tahun, (4) besarnya ekspor manufaktur, atau secara relatif 

terhadap ekspor sektor-sektor lain, dan (5) pangsa ekspor manufaktur di dalam 

total ekspor atau ekspor non-migas. 
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2.5.2  Kinerja Sektor Industri Pengolahan 

Kinerja sektor industri pengolahan dalam pembangunan ditunjukkan oleh 

indikator-indikator pertumbuhan sektor, kontribusi sektor, pangsa tenaga kerja, 

dan PDRB per kapita sektor industri pengolahan. 

a. Pertumbuhan sektor 

Pertumbuhan sektor dapat dihitung dengan menghitung peningkatan nilai 

tambah sektor industri pengolahan, melalui Persamaan 2.20 berikut: 
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Keterangan :  

PertPDRBIP : Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 

(t) : Tahun tertentu 

(t-1) : Tahun sebelum tahun tertentu 

b. Kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB 

Kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembetukan PDRB adalah 

rasio antara PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap 

PDRB seluruh sektor, dan dapat ditulis sebagaimana Persamaan 2.21 (Widodo, 

1990):  

%100KonPDRB
PDRB
PDRB

IP

IPIP …………….………….……………........(2.21) 

Keterangan 

 

: 

 

KonPDRBIP : Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan 

PDRBIP : Nilai tambah atau PDB sektor industri pengolahan 
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c. Kontribusi pangsa tenaga kerja 

Kontribusi pangsa tenaga kerja sektor industri pengolahan adalah rasio 

jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan terhadap total 

tenaga kerja yang diserap oleh keseluruhan sektor yang dapat dihitung dengan 

Persamaan 2.22:  

%100
aTKTotalPangs

PangsaTK
KKonPangsaT IP

IP
……………..…...…......(2.22) 

Keterangan :  

KonPangsaTKIP : Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan 

PangsaTKIP  : Tenaga kerja yang diserap atau bekerja di sektor industri pengolahan 

d. PDRB per kapita 

PDRB per kapita sektor pertanian atas dasar harga konstan adalah PDRB 

sektor pertanian atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun, sebagaimana diformulasikan Persamaan 2.23 

dudukJumlahpedu

PDRB IP
itaPDRBperkap IP  ………...………………………..(2.23) 

2.6   Penelitian Terdahulu 

Ligon, E dan Elisabeth Sadoulet (2008) dalam penelitian yang berjudul 

“Estimating the Effects of Aggregate Agricultural Growth on the Distribution of 

Expenditures” menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian secara 

substansial lebih penting dibandingkan pertumbuhan sektor non-pertanian bagi 

desil (sepuluh persen) kelompok termiskin. Sedangkan Montalvo dan Martin 

Ravaillon (2009) dalam penelitian berjudul “The Pattern of Growth and Poverty 

Reduction in China” menemukan bahwa sektor primer (dimana di dalamnya 
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termasuk sektor pertanian) merupakan pendorong lebih besar dibandingkan sektor 

sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa) pada sukses spektakuler China 

menurunkan kemiskinan absolut.  

Mereviu beberapa penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Bresciani 

dan valdes, 2007, Carventer-Godoy dan Dewbre (2010) melalui penelitian mereka 

yang bejudul “Economic Importance of Agricultural for Sustainable Development 

and Poverty Reduction: Finding from a Case of Indonesia”, menemukan tiga 

saluran kunci yang mengaitkan pertumbuhan pertanian dengan kemiskinan, yaitu: 

pasar tenaga kerja, pendapatan pertanian dan harga bahan makanan. Mengutip 

Bresciani, penelitian ini secara spesial menekankan bahwa kontribusi pertanian 

dalam pengurangan kemiskinan secara konsisten lebih besar dibandingkan 

kontribusinya terhadap PDB serta kontribusi dominan pertanian melalui saluran 

pasar tenaga kerja di 25 negara berkembang dengan berbagai karakteristik. 

Selanjutnya, Penelitian Carventer-Godoy dan Dewbre ini menyatakan bahwa 

pertumbuhan pendapatan pertanian lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan 

dibandingkan pertumbuhan sektor lain. Hal ini disebabkan oleh karena  

kemiskinan cenderung lebih banyak berada di perdesaan dan sebagian besar 

kehidupan penduduk miskin perdesaan tergantung dari sektor pertanian. 

Selanjutnya dari analisis regresi time-series dan cross-section, penelitian ini 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi penting dalam 

pengurangan kemiskinan, dan di antara beberapa sektor maka pendapatan sektor 

pertanian merupakan faktor penting. 

Penelitian Hussain dan Khan (2011) dengan judul “Relationship between 

Agriculture and GDP Growth Rates in Pakistan: an Economictric Analysis” 
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bertujuan menunjukkan hubungan antara tingkat pertumbuhan sektor pertanian 

dengan tingkat pertumbuhan gross domestic bruto (GDP) di Pakistan. Dengan 

data periode 1961-2007 dan menggunakan metode ekonometrika (Ordinary Least 

Square) penelitian ini menemukan bahwa tingkat pertumbuhan pertanian dan 

tingkat pertumbuhan GDP berkorelasi positif. Diuraikan bahwa satu persen 

pertumbuhan pertanian menghasilkan 0,34 persen pertumbuhan GDP. Penelitian 

ini juga menemukan bahwa variabel penjelas (tingkat pertumbuhan pertanian) 

secara statistik signifikan pada satu persen dan lima persen, yang menyatakan 

bahwa variabel penjelas berpengaruh terhadap variasi response variable. 

Berdasarkan dua temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perubahan 

struktur perekonomian dengan menekankan peran sektor pertanian. 

Setelah menganalisis elastisitas tenaga kerja dan angka pengganda 

(multiplier), Priyarsono dalam penelitian berjudul “Peranan Investasi di Sektor 

Pertanian dan Agroindustri” pada tahun 2011 menyimpulkan (1) pembangunan 

pada sektor pertanian mempunyai dampak yang lebih besar terhadap peningkatan 

output bruto dan nilai tambah. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki 

keterkaitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, ceteris 

paribus, dan (2) kontribusi pertumbuhan produksi sektor pertanian dan 

agroindustri lebih besar diperoleh dari tenaga kerja, yang berarti peningkatan 

produksi sekaligus berarti peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil senada 

ditemukan oleh penelitian terkait transformasi ekonomi yang dilakukan Yunisvita 

(2011) yang berjudul “Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan 

Ekonomi Sumatera Selatan” yang menemukan adanya perubahan struktur 

ekonomi (pangsa produksi terhadap PDRB) di Sumatera Selatan selama 2005-
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2010, yaitu dari pola jasa-industri-pertanian (J-I-P) ke pola I-J-P. Sementara pada 

periode yang sama, pola struktur penyerapan tenaga kerja relatif stabil (tidak 

mengalami perubahan) dengan pola P-J-I. Akibatnya, penelitian ini menemukan 

terjadinya penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian yang ditunjukkan oleh 

rasio antara pangsa penyerapan tenaga kerja dengan pangsa produksi (PDRB) 

pada sektor pertanian rata-rata 3,11, sebaliknya rasio tersebut pada sektor industri 

dan jasa berturut-turut 0,17 dan 0,98.  

Penelitian Irz, Zaviaer dan Richard Tiffin (2006) yang berjudul “Is 

Agriculture the Engine of Growth?” dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

Gadner (2003) tentang kausalitas antara nilai tambah per pekerja pertanian dan 

PDB dengan analisis menggunakan test Granger causality data panel dari 85 

negara yang telah dianalisis oleh Gadner Tahun 2003. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa mayoritas kasus menunjukkan hubungan satu arah dari nilai 

tambah per pekerja pertanian ke arah PDB per kapita, dengan kata lain pertanian 

adalah mesin pertumbuhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan paradigma 

umum di antara ekonom pertanian yang memandang pertumbuhan produktivitas 

pertanian dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi, karena menghasilkan surplus 

makanan, tenaga kerja, bahan baku, modal dan devisa, yang secara bersamaan 

akan meningkatkan kebutuhan barang-barang industri dan jasa-jasa. Di sisi lain, 

tampaknya temuan ini bertentangan dengan pendapat terakhir Gadner yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan pertanian didorong terutama oleh 

kondisi di luar sektor pertanian, dan yang terpenting adalah pertumbuhan 

kebutuhan tenaga kerja di luar pertanian. 
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Penelitian Cuang (2010), yang berjudul “Does Agriculture Help Poverty and 

Inequality Reduction? Evidence from Vietnam” bertujuan mengukur dampak 

produksi tanaman pangan, hutan, ternak dan akuakultur terhadap kesejahteraan 

rumah tangga, kemiskinan dan disparitas/ketimpangan di perdesaan Vietnam. 

Dalam penelitian ini kemiskinan dihitung dengan three foster greer-thorbecke 

poverty index sedangkan ketimpangan dihitung dengan Gini Coefficient dan 

theil’s index. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian 

dalam arti luas tidak cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan distribusi pendapatan. Namum dijelaskan bahwa di antara subsektor 

yang menonjol adalah dampak akuakultur (budidaya perairan) yang mampu 

mengurangi kemiskinan rumah tangga produsen (petani akuakultur) sampai 4,3 

persen dan sekaligus mengurangi gap sebesar 13 persen dan menurunkan indeks 

keparahan kemiskinan sampai dengan 15 persen. 

Penelitian Suryahadi dan Gracia Hadiwijaya (2011) yang berjudul “The 

Role of Agriculture in Poverty Reduction in Indonesia” bertujuan mengetahui 

efektivitas pertumbuhan sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan 

mengetahui perbedaan pertumbuhan sektor ini antara pra dan pascakrisis 

keuangan Asia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

pertanian bukan yang paling efektif, tetapi pertumbuhan sektor jasa tampaknya 

memiliki dampak tertinggi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia baik di 

daerah perkotaan maupun perdesaan. Hasil ini berlaku pada pra dan pascakrisis 

keuangan Asia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran 

pertumbuhan sektor pertanian tetap penting dalam mengurangi kemiskinan di 

daerah perdesaan, walaupun sedikit menurun setelah krisis. Membandingkan 
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sektor pertanian dan jasa, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan sektor 

jasa mempunyai elastisitas kemiskinan lebih tinggi selama pra dan pascakrisis 

keuangan Asia. Sebagai estimasi pertumbuhan sektoral menurut pangsa PDB, 

sektor jasa memberikan kontribusi paling tinggi dalam hal PDB dan berperan 

lebih bagus dibandingkan sektor pertanian dalam kapasitasnya untuk mengurangi 

kemiskinan. Faktanya, keunggulan sektor pertanian selama krisis keuangan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian lebih stabil daripada sektor 

lainnya. Meskipun demikian output yang dihasilkan dari sektor ini tidak 

memberikan kontribusi sebanyak output yang dihasilkan dari sektor jasa dalam 

mengurangi kemiskinan. Akibatnya, pertumbuhan sektor jasa, lebih efektif dalam 

mengurangi kemiskinan. 

Lebih jauh penelitian ini menemukan bahwa krisis keuangan Asia tidak 

mengubah peran pertumbuhan sektor jasa dalam pengurangan kemiskinan. Namun 

perubahan penting setelah krisis keuangan adalah meningkatnya peran 

pertumbuhan sektor jasa perdesaan. Kontribusi pertumbuhan jasa perdesaan 

meningkat signifikan setelah krisis keuangan Asia, baik di daerah perkotaan 

maupun perdesaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur 

perdesaan yang memungkinkan banyak kesempatan di sektor jasa. Akhirnya, 

penelitian ini menunjukkan kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 

mengurangi kemiskinan setelah krisis. Sementara ada dua hal yang dapat 

menjelaskan mengapa pengurangan kemiskinan melambat setelah krisis. Pertama, 

secara umum pertumbuhan ekonomi tidak mencapai mereka yang paling 

membutuhkan. Pascakrisis, pengurangan kemiskinan meningkat di daerah 

perkotaan dan melambat di daerah perdesaan, di mana mayoritas kelompok 
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miskin tinggal. Kedua, yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan adalah 

kontribusi pertumbuhan sektor jasa perkotaan. Namun, pascakrisis, 

pertumbuhannya menurun untuk daerah perdesaan, sehingga kontribusinya dalam 

mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan tidak sebesar sebelum krisis terjadi. 

Akibatnya laju pengurangan kemiskinan secara total menurun di negara ini. 

Analisis ekonometrika data dari Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina, 

dalam penelitian berjudul “Poverty Reduction and Sectoral Growth: Evidence 

from Southeast Asia” Warr (2009) menemukan hal berbeda. Warr menemukan, 

sektor jasa sebagai faktor terbesar dalam pengurangan kemiskinan. Sementara 

pertumbuhan sektor industri sebagai faktor penting pengurangan kemiskinan di 

Taiwan. 

Hubungan antara sektor pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi 

diungkapkan oleh beberapa penilitian. Samimi, dkk (2011) dalam penelitian yang 

berjudul “Tourism and Economic Growth in Developing Countries: P-VAR” 

yang bertujuan menganalisis hubungan jangka panjang antara pertumbuhan 

ekonomi dan kunjungan wisatawan di negara berkembang melalui analisis data di 

20 negara sepanjang 1995-2009 menggunakan metode vector auto regression, 

menemukan adanya hubungan dua arah dan hubungan long-run positif antara 

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan kata lain 

penelitian ini membuktikan hipotesis peranan pariwisata dalam pertumbuhan 

ekonomi. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan penting 

bagi pertumbuhan pariwisata. 

Caglayan, dkk (2012) melakukan penelitian berjudul “Relationship between 

Tourism and Economic Growth: A Panel Granger Causality Approach” dengan 
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tujuan mengetahui hubungan kausal antara pendapatan sektor pariwista dan gross 

domestic Bruto (GDP). Dengan menggunakan analisis Granger Tiga Tahap data 

periode 1995-2008 dari 135 negara yang diklasifikasi menjadi 11 kelompok 

menurut geografis, Caglayan menemukan adanya hubungan dua arah antara 

pertumbuhan sektor pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi pada kasus negara-

negara Eropa. Sedangkan pada kasus negara-negara Amerika, Amerika Latin dan 

Karibia, Caglayan menemukan adanya hubungan satu arah dari GDP ke 

pariwisata, sementara hubungan satu arah sebaliknya, dari pariwisata ke GDP 

ditemukan pada kasus Asia Timur, Asia Selatan dan Oceania. Selanjutnya, 

estimasi Caglayan tentang Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Tengah dan 

Afrika Sub Sahara tidak menunjukkan adanya hubungan kausal antara pariwisata 

dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh terlalu kecilnya kontribusi 

sektor pariwisata dalam perekonomian. 

Melalui penelitian “How Fast are Tourism Countries Growing? The Cross-

country Evidence”, Brau, Alessandro Lanza dan Francesco Pigliaru (2003), 

membandingan kinerja pertumbuhan periode 1980-1995 dari 14 Negara Kecil 

Pariwisata (Small Tourism Countries atau STCs ) terhadap 143 negara yang 

diamati. Penelitian ini menemukan bahwa STCs tumbuh secara signifikan lebih 

cepat dibandingkan yang lainnya (Occidental Economic Countries Development 

atau OECD, Negara-negara Minyak, Less Development Countries atau LDC dan 

Negara-negara Kecil). Pertumbuhan lebih cepat ini bukan karena negara-negara 

tersebut lebih miskin dibandingkan rata-rata, bukan karena mereka mempunyai 

lebih banyak peluang tabungan untuk investasi, bukan karena mereka lebih 

terbuka dalam perdagangan. Selanjutnya, ditemukan poin pada fakta bahwa 
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kinerja positif STCs bukan hal-hal signifikan sebagaimana teori tradisional faktor 

pertumbuhan Mankiw, Romer maupun Weil. Pengkhususan pilihan membangun 

sektor pariwisata menjadi penentu bebas (independent determinant). Temuan 

signifikansi peran sektor pariwisata dalam pertumbuhan masuk akal dan tidak 

terbantahkan oleh debat apakah ukuran kecil sebuah negara sebagai hambatan 

bagi pertumbuhan (sebagaimana Easterly dan Kraay, 2000 yang menyimpulkan 

adanya disadvanted ukuran kecil sebuah negara). Setengah dari 30 negara kecil 

dalam literatur ini tergatung sangat kuat pada pariwisata. Ukuran kecil bukan per 

se sebagai hambatan pertumbuhan, sebaliknya dapat menjadi keuntungan apabila 

kekecilan (smallness) berjalan bersamaan dengan pengembangan pariwisata. 

Penelitian ini nampaknya memastikan optimisme dampak ekonomi khusus 

pariwisata. Namun optimisme ini harus kompatibel dengan fakta empiris: (1) 

pengembangan pariwisata berdasarkan “term of trade effect” yang memungkinkan 

STCs dapat memiliki pertumbuhan cepat dan berkelanjutan dalam jangka panjang, 

dan (2) memerhatikan implikasi skenario yang jauh kurang optimis: STCs dapat 

tumbuh cepat dalam suatu periode tertentu melalui eksploitasi lingkungan yang 

membuat wisatawan tertarik atau sebaliknya skenario jangka panjang yang 

mungkin sangat berbeda, khususnya jika dinamika produktivitas sektoral 

diuntungkan oleh industri berteknologi tinggi, sebagaimana disarankan oleh 

banyak literatur pertumbuhan endogenus. 

Peran positif sektor pariwisata juga ditemukan oleh penelitian Klytchnikova, 

I dan Dorosh (2012) berjudul “Tourism Sector in Panama. Regional Economic 

Impacts and the Potential to Benefit the Poor”. Penelitian ini, yang bertujuan 

menghasilkan penilaian atas-bawah (top-down) dampak pembelanjaan pariwisata 
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terhadap pertumbuhan dan kemiskinan di level provinsi di Panama dengan 

menggunakan Social Accounting Matrix Model, membuktikan (1) sektor 

pariwisata menghasilkan efek pengganda terbesar dalam perekonomian Panama 

akibat sangat tingginya backward dan forward linkages yang ditimbulkan, (2) 

sektor pariwisata mempunyai potensi besar untuk memberi keuntungan pada 

kelompok miskin. Simulasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok 

miskin memperoleh jauh lebih besar bagian dari keseluruhan pendapatan dari 

pariwisata, dan (3) manfaat sektor pariwisata bagi kelompok miskin tidak secara 

otomatis, tetapi tegantung pada struktur supplay chains (rantai pasar) dan 

bagaimana wisatawan membelanjakan uangnya. 

Eugenio-Martin dkk (2004) dalam penelitian berjudul “Tourism and 

Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach” dengan 

maksud menganalisis hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di 

Amerika Latin menyelidiki secara empiris aspek-aspek yang relevan dari sudut 

pandang ekonomi makro. Lebih tepatnya, penelitian ini mempelajari bagaimana 

hubungan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah dan sebaliknya. 

Penelitian ini menemukan bahwa estimator Panel Data Dinamis Arellano-Bond 

menunjukkan bahwa untuk negara-negara Amerika Latin, pertumbuhan 

wisatawan per kapita penduduk memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan selama periode antara tahun 1985 dan 1998. Namun, dengan 

mengelompokkan negara-negara Amerika Latin ke dalam tiga kelompok 

berdasarkan PDB per kapita, nampak bahwa pertumbuhan pariwisata 

berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hanya di negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah, tetapi tidak di negara-negara 
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berpenghasilan tinggi. Tampaknya pengembangan pariwisata berpeluang 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang berada di 

bawah ambang batas (tertentu) PDB kapita, sedangkan peran tersebut tidak jelas 

bagi negara yang sudah maju (developed). Melalui analisis kedatangan turis asing 

menggunakan model data panel LS AR I, penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

kedatangan wisatawan berhubungan positif dengan PDB per kapita, perdagangan 

internasional, dan harapan hidup saat lahir. Menurut model ini, tampaknya untuk 

mencapai kunjungan tinggi wisatawan, negara-negara Amerika Latin perlu 

meningkatkan GDP per kapita. Namun, berdasarkan pengelompokan ke dalam 

tiga kategori negara-negara Amerika Latin tersebut ditemukan variasi penyebab 

perbedaan tingkat kunjungan wistawan, yaitu: (1) di negara-negara berpenghasilan 

tinggi tingkat kunjungan wistawan bergantung pada tingkat PDB per kapita dan 

tingkat pendidikan menengah, (2) di negara-negara berpenghasilan menengah 

tingkat kunjungan wisatawan tergantung pada PDB per kapita dan harapan hidup 

yang tinggi, dan (3) di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat kunjungan 

wisatawan tergatung pada pengembangan infrastruktur, pendidikan publik dan 

keselamatan. 

Penelitian bejudul “Effect Tourism Upon the Economi of Small and 

Medium Size European Cities. Cultural and Others” dilakukan del Corpo, dkk 

(2008) yang menggunakan pendekatan aplikasi Input-Output dimaksudkan 

mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung belanja wisatawan terhadap 

ekonomi lokal pada tiga kota yang dijadikan kasus, yaitu: Kota-kota Bergen 

(Norwegia), Elche (Spanyol) dan Syracuze (Italia). Dalam penelitian ini, 

wisatawan dibedakan ke dalam kelompok wisatawan yang termotivasi oleh 
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budaya (wisata budaya) dan wisatawan yang termotivasi oleh alam (matahari dan 

pantai), serta wisatawan jenis lainnya. Analisis dilakukan melalui dua langkah 

utama. Langah pertama adalah mewawancarai wisatawan pada setiap kota lokasi 

untuk mengetahui skala dan variasi pola belanja jenis wisatawan yang berbeda, 

karena kuesioner terbatas (jumlahnya sedikit dibandingkan populasi), tahap ini 

dipandang sebagai pilot penelitian. Selanjutnya langkah kedua adalah melakukan 

analisis I-O dari aspek ekonomi terkait untuk menghitung pengaruh pengeluaran 

wisatawan melalui penjualan dan pekerjaan berbagai sektor ekonomi terkait. 

Temuan penelitian ini antara lain (1) beragam bentuk pariwisata (budaya, natural) 

mempunyai dampak ekonomi berbeda, (2) wisatawan termotivasi budaya 

merupakan wisatawan yang selalu mencari obyek dan pengalaman baru, sehingga 

sedikit peluang bagi wisatawan jenis ini untuk melakukan kunjungan berulang, 

sebaliknya wisatawan termotivasi alam (matahari dan pantai) mempunyai 

kecenderungan melakukan kunjungan berulang, dan (3) perbedaan efek 

pengganda yang ditimbulkan wisatawan bukan tergantung tipologi wisatawan, 

tetapi dipengaruhi oleh keterkaitan antara industri pariwisata dengan sektor-sektor 

lokal lainnya. 

Penelitian lain tentang peran pariwisata budaya yang dilakukan Min dan 

Roh (2012) berjudul “Contribution of Cultural Tourism to Economic Growth” 

yang dilakukan secara khusus bertujuan mengetahui peran pariwisata budaya 

(cultural tourism) dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa 

berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata budaya 

mempunyai perbedaan pengaruh dibandingkan dengan pariwisata bisnis. 

Pariwisata budaya mempunyai keterbatasan sumber daya sebaliknya sumber daya 
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dapat dibangun dalam pariwisata bisnis. Temuan lain penelitian ini 

mmengungkapkan bahwa pariwisata budaya mempunyai kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi tahap awal pembangunan tetapi mempunyai keterbatasan 

dalam keberlanjutan pertumbuhan. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori 

pertumbuhan endogenous. 

Penelitian berjudul “Does Income from Tourism Sources Have an 

Equalizing Effect on Inequality Among the Poor? The Case of Langkawi Island, 

Malaysia” yang dilakukan oleh Rooslan dan Noor (2008) bertujuan mengestimasi 

kontribusi pendapatan dari industri pariwisata terhadap ketimpangan di antara 

rumah tangga miskin dan menentukan apakah pendapatan dari pariwisata adalah 

faktor yang meratakan atau menimpangkan terhadap keseluruhan rumah tangga 

miskin di Langkawi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, 

walaupun tanpa upaya berarti dalam pemberdayaan kelompok rumah tangga 

masyarakat miskin, keterlibatan kelompok ini dalam kegiatan pariwisata relatif 

tinggi, sebesar 22 persen dari seluruh jumlah rumah tangga, dengan pendapatan 

dari pariwisata mencapai 25 persen dari total pendapatan rumah tangga. 

Pendidikan yang relatif rendah tidak menghambat kelompok ini untuk 

berpartisipasi dalam industri pariwisata. Kedua, pendapatan dari industri 

pariwisata lebih merupakan faktor yang menimpangkan daripada faktor yang 

meratakan distribusi pendapatan di antara kelompok rumah tangga miskin. Ini 

menunjukkan bahwa, di Pulau Langkawi, kesempatan yang muncul dalam industri 

pariwisata relatif lebih condong untuk kelompok yang lebih kaya daripada yang 

lebih miskin dalam kelompok rumah tangga miskin. Industri pariwisata di Pulau 

Langkawi menimbulkan efek penetesan ke bawah (trickle down) namun 
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manfaatnya bagi kelompok rumah tangga miskin, tidak terdistribusi merata. Studi 

ini juga menunjukkan, peningkatan share pendapatan dari industri pariwisata 

memungkinkan distribusi lebih jelek keseluruhan pendapatan diantara rumah 

tangga miskin. 

Penelitian berjudul “International Tourism and Economic Growth: A Panel 

Data Approach” dilakukan oleh Sequeira dan Campos (2005). Hasil penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel pariwisata terhadap 

pertumbuhan ekonomi ini, secara umum bertentangan dengan sebagian besar 

hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyatakan bahwa pariwisata, 

dengan sendirinya, tidak dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih 

tinggi bagi negara-negara yang mengkhususkan ekonominya di bidang pariwisata. 

Dalam panel besar sampel negara-negara dan juga sub-sampel dari negara khusus 

di bidang pariwisata, negara-negara kecil dan pulau-pulau, menghasilnya hal yang 

sama. Secara umum, variabel yang terkait dengan pariwisata tidak signifikan 

berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pada kasus dimana hubungan 

yang signifikan muncul, sering negatif. Hasil provokatif ini sangat berguna untuk 

merancang penelitian di masa depan, untuk mengetahui (1) apakah pariwisata 

merupakan sektor yang menuntut akumulasi modal manusia, yang pada gilirannya 

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa pariwisata adalah endogen 

dalam hubungan antara modal manusia dan pertumbuhan, dan (2) apakah 

pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Suriya (2008) melalui penelitian berjudul “Modeling the Linkage between 

Tourism and Multiple Dimension of Poverty in Thailand”, mengungkapkan 

bahwa dalam dimensi ekonomi, headcount index menunjukkan kemiskinan 
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absolut, dimana faktor non-pendapatan seperti akses terhadap nutrisi, pendidikan, 

penanganan kesehatan adalah variabel terikat bersama variabel lain seperti 

dimensi sosial (kebebasan hak politik), dimensi lingkungan (perhatian terhadap 

polusi). Hasil analisis pemodelan menunjukkan bahwa terdapat dampak positif 

dan negatif pariwisata terhadap dimensi kemiskinan. Pariwisata dapat membantu 

menurunkan kemiskinan absolut melalui pendapatan dari pariwisata, akan tetapi 

juga menghasilkan efek trade-off, pariwisata sekali gus dapat melemahkan politik 

lokal apabila distribusi pendapatan tidak merata, terutama di desa-desa yang 

mengoperasikan community-based tourism. Hasil lainnya menunjukkan bahwa 

pariwisata bukan obat mujarab untuk menghilangkan seluruh kemiskinan. 

Meskipun pemodelan menunjukkan pariwisata konvensional dan produk desa 

adalah kunci utama dalam menurunkan kemiskinan, akan tetapi bagaimana 

mekanisme bekerja dalam hubungan tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan oleh 

model tersebut. 

Penelitian Nowak, dkk (2004) berjudul “Tourism, Trade and Domestic 

Welfare” bertujuan menguji dampak ledakan pariwisata dalam penyelesaian 

struktural, harga komoditi dan faktor harga dan lebih penting lagi kesejahteraan. 

Dengan menggunakan model hybrid dari Ricardi-Vincer-Jones (RVJ) dan 

Heckscher-Ohlin (H-O) dengan asumsi full employment, penelitian ini 

menemukan bahwa ledakan pariwisata dapat menyengsarakan penduduk sebagai 

akibat dari dua hal, yaitu a favourable effect akibat peningkatan harga relatif 

barang-barang non-tradable, dan efek negatif akibat kehilangan efisiensi yang 

terjadi pada kehadiran increasing return to scale dalam industri manufaktur. 
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Dampak dari akibat kedua lebih berat dibandingkan dampak dari akibat pertama 

dalam hal menyengsarakan penduduk. 

Penelitian He dan Zheng (2011) berjudul “Empirical Analysis on the 

Relationship between Tourism Development and Economic Growth in Sichuan” 

bertujuan mengidentifikasi hubungan antara pembangunan pariwisata dan 

pertumbuhan ekonomi di Sichuan, China. Dengan analisis dua variabel (PDB dan 

total pendapatan pariwisata) menggunakan data 1990-2009 dan analisis Kausalitas 

Granger, penelitian ini menemukan (1) peran pembangunan pariwisata dalam 

meningkatkan perekonomian tidak nyata namun mempunyai dampak positif 

semakin meningkat dalam jangka panjang, sementara peran pertumbuhan 

ekonomi dalam pengembangan pariwisata besar, dan (2) di Provinsi Sichuan, 

pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah industri sekunder, sementara 

tingkat peran pertumbuhan pariwisata rendah. 

Penelitian berjudul “Evaluating the Contribution of Tourism to Economic 

Growth” dilakukan oleh Brida, dkk (TT) dengan menggunakan Computable 

General Equilibrium (CGE) untuk membahas metodologi yang diusulkan oleh 

Ivanov dan Webster (2007), dan menerapkannya pada kasus perekonomian 

beberapa Negara Amerika Latin yang dinyatakan berorientasi pariwisata: 

Meksiko, Argentina, Brasil dan Uruguay. Alasan utama untuk memilih kelompok 

negara ini adalah karena negara-negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua, 

terkait dengan pengembangan pariwisata dan kontribusinya terhadap PDB 

masing-masing negara, yaitu: (1) Argentina, Brasil dan Uruguay yang mempunyai 

kontribusi industri pariwisata terhadap PDB relatif kecil (2,5 persen; 1,5 persen; 

1,6 persen), dan (2) Meksiko, yang mempunyai kontribusi pariwisata terhadap 
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PDB sekitar 4,8 persen. Pengelompokan negara-negara yang diteliti juga 

dilakukan atas kemungkinan membandingkan hasil kelompok Negara-negara 

Amerika Latin ini dengan hasil di Negara-negara Eropa, yaitu sampel yang 

dipelajari oleh Ivanov dan Webster (2007) yang memungkinkan dibangun 

perbandingan berdasarkan parameter geografis. 

Sumbangan minor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati 

di semua negara yang diteliti dikaitkan dengan hasil yang diperoleh untuk negara-

negara Eropa (Yunani, Siprus dan Spanyol). Secara umum, dapat ditegaskan 

bahwa kontribusi langsung pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-

negara sampel di Amerika Latin tidak begitu besar seperti diharapkan. Mengikuti 

Dwyer et al. (2003), lebih realistis dikatakan bahwa efek utama peningkatan 

pariwisata adalah untuk mengubah komposisi kegiatan ekonomi, sehingga pihak-

pihak terkait harus mengadopsi pandangan yang lebih luas untuk mendukung 

pengembangan pariwisata untuk tujuan secara keseluruhan. Sebuah analisis 

interaksi antara pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya sangat penting 

mengingat masalah persaingan penggunaan sumber daya antar berbagai kegiatan, 

yang akan memengaruhi ekonomi terutama ekonomi pulau kecil (Nowak dan 

Sahli 2007). Kelangkaan tanah, air, dan sumber daya lainnya bisa menjadi 

masalah keberlanjutan bagi banyak negara yang mencoba untuk memperkuat 

industri pariwisata secara intensif. 

Penelitian Rejekiningsih (2004) yang berjudul “Peranan Indutri Kecil dalam 

Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah” betujuan (1) untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi industri kecil terhadap PDRB, (2) untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja, dan (3) untuk 
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mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan nilai produksi industri kecil terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini antara lain menghasilkan tiga temuan. 

Pertama, di sektor manufacturing (industri pengolahan), peranan industri kecil 

lebih besar daripada industri sedang dan industri besar dalam hal penyerapan 

tenaga kerja, tetapi berperan sangat rendah dalam hal kontribusi terhadap PDRB. 

Kedua, efek pengganda (multiplier effect) industri kecil sangat rendah. Hal ini 

menunjukkan keterkaitan produksi baik ke belakang maupun ke depan dan 

keterkaitan antara industri kecil dengan industri sedang, industri besar dan dengan 

sektor-sektor lokal lainnya dalam pembentukan PDRB sangat rendah. Ketiga, efek 

ekonomi industri kecil di sebagian kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat kecil, 

meskipun industri kecil tersebut merupakan sektor basis. 

Penelitian Bank Dunia (2012) yang berjudul “Picking up the Pace. Reviving 

Growth in Indonesia‟s Manufacturing Sector” menemukan bahwa pengembangan 

industri pengolahan (manufacturing), dengan tiga subsektor yaitu garmen, meubel 

sebagai penyerap tenaga kerja tradisional dan otomotif sebagai penyerap tenaga 

kerja intensif (bertumbuh) di Indonesia akan memberikan keuntungan berupa 

penyediaan lebih besar kesempatan kerja, menciptakan transformasi positif 

struktur ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja lebih besar 

dibandingkan sektor lain, menyediakan dan mengendalikan peningkatan 

kehidupan sosial dan meningkatkan peluang terciptanya kesetaraan jender. 

Besarnya kontribusi industri pengolahan tergantung dari besar kecilnya backward 

dan forward linkage. Dan menurut penelitian Yukiyo Kaneko dan Hasudungan 

Tampubolon (1987) Indonesia unggul di subsektror industri garmen dibandingkan 

negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia. 
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Penelitian Kniivila (TT) di tujuh negara: China, India, Korea, Taiwan, 

Indonesia, Mexico dan Brazil yang berjudul “Industrial Development and 

Economic Growth: Implication for Poverty Reduction and Income Inequality” 

bertujuan untuk mengetahui sejarah pertumbuhan ekonomi dengan penekanan 

pada proses dan strategi pertumbuhan, peran pembangunan industri dalam 

pertumbuhan, kontribusi tingkat kebijakan dalam kinerja pertumbuhan dan 

pengaruh pembangunan industri terhadap kemiskinan dan ketimpangan, 

menghasilkan empat temuan. Pertama, bahwa pada tahap awal pembangunan, 

karena kemiskinan adalah permasalahan perdesaan, pembangunan pertanian 

merupakan kunci penanganan kemiskinan, dan khusus di Indonesia, pembangunan 

pertanian di perdesaan dibiayai dengan pendapatan dari pembangunan minyak 

bumi. Kedua, sektor industri berperan penting dalam pengurangan kemiskinan 

pada tahap selanjutnya dalam jangka panjang, karena, di tujuh negara ini, 

pembangunan peridustrian menciptakan lapangan kerja di luar pertanian dan 

peridustrian setidaknya menyerap tenaga kerja tak terampil (unsklilled labour) 

dari kelompok masyarakat miskin. Ketiga, efektivitas pembangunan industri 

dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan tergantung dari pola 

industrialisasi. Pilihan industri dengan intensif tenaga kerja tidak terampil dan 

input produk atau bahan baku lokal yang diproduksi oleh teknologi padat karya 

(labour-intensive technologies) mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan 

kelompok miskin. Pengembangan industri selajutnya membutuhkan pertumbuhan 

tenaga kerja terampil sebagaimana perubahan struktur industri manufaktur ekspor 

yang terjadi di Taiwan, disusul Korea. Sedangkan di Brazil dan India, manufaktur 

cenderung relatif padat modal, yang menciptakan lapangan kerja sederhana 
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(modest employment) bagi masyarakat miskin. Keempat, pilihan lokasi geografis 

juga dapat memengaruhi sejauh mana industrialisai memihak masyarakat miskin. 

Alasan geografis (jarak ekonomi) ini sebagian menjelaskan kenapa beberapa 

wilayah di Brazil, India, Indonesia atau Mexico kurang berkembang dibandingkan 

wilayah-wilayah lainnya 

Manik (TT) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi dan 

Produktivitas Industri Besar dan Sedang di Wilayah Provinsi Bali (Pendekatan 

Stochastic Frontier Analysis)” menyimpulkan bahwa pada periode 2001-2010 

jumlah perusahaan industri besar dan sedang di wilayah Provinsi Bali tidak stabil 

dengan pertumbuhan nilai output, kemampuan penyerapan tenaga kerja, 

produktivitas tenaga kerja fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh signifikan pada 

level 5 persen terhadap nilai output. Kegiatan industri besar dan sedang lebih 

mengandalkan bahan baku sebagai dasar keunggulan produksi dibandingkan 

tenaga kerja dan kapital. Demikian halnya kualitas produk masih lebih banyak 

ditentukan oleh kualitas bahan baku. Sedangkan proses produksi baru 

menunjukkan nilai rata-rata efisiensi teknis 0,8095 yang berarti masih ada peluang 

0,1905 persen peningkatan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi 

proses produksi. Komponen utama yang mendorong total faktor produksi (TFP) 

growth adalah kemajuan teknologi, sehingga perbaikan iklim usaha dan 

sarana/prasarana produksi adalah prasyarat penting bagi peningkatan TPF. 

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Iksan-Modjo (2006) yang berjudul 

“Total Factor Productivity in Indonesian Manufacturing: A Stochastic Frontier 

Approach” Studi ini memberikan evaluasi keseluruhan pertumbuhan TFP dalam 
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perekonomian Indonesia dengan menggunakan metode dekomposisi berdasarkan 

perbatasan. Hasil penelitian Iksan-Modjo ini menunjukkan bahwa TFP growth 

sebesar 1,55 persen antara tahun 1988 dan 2000. Efek skala ekonomi memberikan 

kontribusi sebesar -0,13 persen, kontribusi kemajuan teknis sekitar 1,89 persen 

dan efisiensi teknis -0,21 persen terhadap pertumbuhan TFP. Akhirnya, temuan 

penelitian ini menujukkan kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang lebih 

holistik dalam adopsi teknologi. Transfer teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa 

diterima begitu saja. Interaksi antara kemajuan teknis dan efisiensi teknis 

mengamanatkan bahwa penyusunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi juga 

penting, selain adopsi teknologi. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja harus 

selalu ditingkatkan, insentif untuk investasi teknologi harus diberikan dan 

stabilitas ekonomi makro dan politik harus dipertahankan. 

Penelitian Deininger dan Lyn Sequire (1997) bejudul “Economic Growth 

and Income Inequality: Reexamining the Links” bertujuan menemukan dinamika 

baru hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. 

Dengan data cukup lengkap di negara-negara yang diteliti, penelitian ini, yang 

menguji hipotesis „Kurva U terbalik Kuznets‟ tidak menemukan bukti-bukti 

hipotesis tersebut di 90 persen kasus. Selanjutnya, dengan meneliti hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan perubahan pendapatan 

kelompok penduduk quintil (20 persen) rendah selama periode 10 tahun, 

penelitian ini menemukan sedikit hubungan sistematik antara keseluruhan 

pertumbuhan dan perubahan ketimpangan. Periode pertumbuhan berhubungan 

dengan peningkatan ketimpangan sama seringnya (43 kasus) dibandingkan 

terhadap penurunan ketimpangan (45 kasus). Sebaliknya ditemukan hubungan 
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sistematik yang kuat antara keseluruhan pertumbuhan dan pertumbuhan 

pendapatan quintil termiskin, yang meningkat pada lebih dari 85 persen dari 91 

kasus. Hal ini menegaskan, ketika ketimpangan memburuk, efek negatifnya 

terhadap kelompok miskin melebihi efek positif pertumbuhan. 

Hasil yang senada dengan penelitian Deininger diungkapkan Gallo (2002) 

dalam penelitian yang berjudul “Economic Growth and Income Inequality: 

Theoretical Background and Empirical Evidence”. Penelitian ini, yang betujuan 

mereviu penelitian-penelitian terdahulu dan mendiskusikannya dengan hasil-hasil 

empiris terkait obyek ini, tidak menemukan bukti hipotesis „Kurva U Terbalik 

Kuznets‟. Penelitian ini juga tidak menemukan pola umum hubungan 

pertumbuhan dengan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya bukti empiris 

menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan terhadap ketimpangan pendapatan 

tergantung lebih pada ‟jenis‟ pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang ditempuh 

pemerintah daripada tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan. 

Tampaknya cara bagaimana pertumbuhan dicapai mempunyai dampak lebih 

penting terhadap distribusi pendapatan. Tabungan adalah salah satu variabel kunci 

dalam seluruh perdebatan. 

Mengulas beberapa penelitian lain, penelitian ini juga mengungkapkan 

bahwa perluasan ketimpangan sangat terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat 

kegiatan ekonomi langsung pemerintah, laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, 

pentingnya sektor pertanian dalam produksi total (Fields, 1988; Adelman dan Fua, 

1994; Jha, 1996), karakteristik khusus suatu negara seperti sistem politik dan 

sumber daya alam (Matyas, Komya dan Macquarie, 1998) dan faktor-faktor 

struktural lainnya seperti hambatan masuk ke dalam lapangan pekerjaan berupah 
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tinggi, struktur pasar modal dan terbatasnya akses kredit, distribusi kepemilikan 

properti dan sistem waris (Harris, 1993). 

Terdapat beberapa penelitian tentang hubungan pertumbuhan ekonomi 

dengan ketimpangan, khususnya ketimpangan wilayah, di Indonesia. Terkait 

distribusi pendapatan, Sutarno dan Mudradjad Kuncoro (2000) dalam penelitian 

yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antarkecamatan di 

Kabupaten Banyumas, 1993-2000”, melalui analisis data pada periode 

pengamatan 1993–2000, menemukan adanya kecenderungan peningkatan 

ketidakmerataan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson maupun oleh Indeks 

Entropi Theil. Ketidakmerataan ini, salah satunya, diakibatkan oleh konsentrasi 

aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketidakmerataan 

yang berbentuk „Kurva U Terbalik‟ berlaku di Kabupaten Banyumas, yang 

dibuktikan oleh hasil analisis tren dan korelasi Pearsson. Hubungan antara 

pertumbuhan dengan Indeks Williamson dan Entropi Theil untuk kasus 

Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 membuktikan hipotesis 

Kuznets. 

Indah Utami Dewi, dkk. (2012) melalui penelitian berjudul “Analisis 

Ketimpangan Pembangunan antarkabupatan/kota di Bali” yang menggunakan data 

PDRB dari tahun 2002-2011, serta data jumlah penduduk tahun 2002-2011 

dengan teknik analisis Tipologi Klassen, analisis Indeks Williamson dan regresi 

nonlinier menemukan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bali terbagi dalam empat pola, yaitu: (1) perekonomian daerah yang 

maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung, (2) daerah berkembang 

cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten 
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Buleleng, (3) daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung, (4) daerah 

tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. 

Selanjutnya, Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,8428 yang 

menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi. 

Sedangkan Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pembangunan berbentuk „Kurva U Terbalik‟ tidak berlaku di 

Provinsi Bali. 

Tulisan Haughton dan Khandker (2012) mengungkapkan keraguan beberapa 

pakar ekonomi tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan 

kemiskinan dalam jangka panjang. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap 

pengurangan kemiskinan tergantung pada kuat atau lemahnya hubungan kedua 

variabel tersebut. Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas daripada 

kemiskinan karena didefinisikan berdasarkan seluruh populasi, tidak hanya 

sebagian populasi yang berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Sebagian besar 

ukuran ketimpangan tidak bergantung pada rata-rata distribusi, yang dianggap ciri 

yang baik dari suatu ukuran ketimpangan. 

Wahyuni (2004) dalam penelelitian dengan judul “Is There A Link Between 

Increased Growth and Reduced Income Inequality? Analysis of Cross-Country 

Studies”, mengemukakan hal yang masih sejalan dengan pandangan adanya dua 

kemungkinan bentuk hubungan, negatif atau bisa juga positif, antara ketimpangan 

dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berfokus pada upaya menemukan 

mekanisme meningkatkan kaum miskin sehingga sekaligus dapat mengurangi 

ketimpangan. Penelitian ini menyimpulkan dua kebijakan terbaik untuk 

memberdayakan kaum miskin, utamanya di negara berkembang yaitu: (1) 
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meningkatkan investasi dan pasar kredit bagi kaum miskin yang dipandang 

berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan (2) stabilisasi keuangan, 

keterbukaan pasar internasional dan ukuran pemerintahan yang moderat, 

sebagaimana kebijakan Bank Dunia (2000) akan memberikan manfaat apabila 

didukung oleh keberadaan kelembagaan, struktur sosial dan politik yang efektif, 

yang memungkinkan kaum miskin lebih terlibat dalam pembangunan dan 

mengurangi ketimpangan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. 

Penelitian Suryadarma, dkk (2005) berjudul “A Reassessment of Inequality 

and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia”, menunjukkan bahwa 

ketimpangan terendah di Indonesia terjadi pada tahun 1999. Pada periode 

penelitian ini terdapat pola campuran dari kecenderungan ketimpangan, menurun 

sepanjang 1984 dan 1990, meningkat antara tahun 1990-1996, menurun secara 

tajam pada tahun 1999 dan meningkat kembali pada tahun 2002. Lebih lanjut 

ditemukan bahwa perubahan rerata pengeluaran pendapatan menyatakan bahwa 

10 persen (desil) penduduk termiskin mengalami perubahan positif terbesar, dan 

penurunan perubahan apabila seorang atau kelompok naik tingkat ke desil kedua. 

Temuan ini menegaskan bahwa penduduk di desil lebih rendah yang mengalami 

pukulan lebih kecil selama periode penelitian dibandingkan mereka yang berada 

di desil lebih tinggi. Temuan lain penelitian ini adalah bahwa ketimpangan 

terendah terjadi pada tahun 1999 dengan laju kemiskinan lebih tinggi 

dibandingkan 1993. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan pentingnya 

pengurangan ketimpangan sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan, karena ketimpangan 

memengaruhi elastisitas pertumbuhan kemiskinan. Pada tingkat ketimpangan 
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tinggi, pertumbuhan akan mempunyai pengaruh kecil dalam upaya pengurangan 

kemiskinan.  

Basri dan Munandar (2009) dalam kajian komprehensif tentang 

pembangunan ekonomi di Indonesia dalam bentuk buku berjudul “Lanskap 

Ekonomi Indonesia”. mengungkapkan bagaimana pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang tidak berimbang. Sekalipun sepanjang 2005-2008 PDB Indonesia 

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, namun terjadi pertumbuhan yang 

tidak berimbang, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada perkembangan sektor 

jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional (sektor non-tradable) 

sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi dan perdagangan 

dalam pengertian konvensional (sektor tradable) mengalami pertumbuhan yang 

sangat terbatas. Juga dikemukakan, bahwa sepanjang 2005-2008 sektor pertanian 

paling banyak menyerap tenaga kerja dan termasuk menyerap tenaga kerja 

masyarakat miskin di perdesaan. Selama 2005-2007, sektor pertanian hanya 

tumbuh 0,5 persen per tahun dan melonjak mencapai 6 persen pada kuartal 

pertama dan turun lagi menjadi hanya 4,6 persen pada kuartal kedua tahun 2008. 

Selanjutnya sektor kedua terbanyak menyerap tenaga kerja, yakni sektor 

manufaktur, selama 2005-2007 relatif stagnan, hanya tumbuh 0,1 persen per tahun 

dan mengalami pelambatan pada tahun 2008. Sebaliknya, pertumbuhan yang 2-3 

kali lebih tinggi terjadi pada sektor non-tradable. Pertumbuhan cepat terjadi di 

berbagai sektor yang padat teknologi namun sedikit menyerap tenaga kerja 

(transportasi dan komunikasi), menyusul kemudian subsektor utilitas yang 

memang biasanya tumbuh menyusul pertumbuhan ekonomi keseluruhan, disusul 

oleh sub-subsektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. 
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BPS Provinsi Bali (2013) dalam Tinjauan Perekonomian Bali tahun 2012 

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali cukup stabil pada periode sampai 

2008-2012; berturut-turut tahun 2008 mencapai 5,97 persen, tahun 2009 (5,33 

persen), tahun 2010 (5,83 persen), tahun 2011 (6,49 persen) dan tahun 2012 (6,65 

persen). Temuan lain penelitian ini adalah tingginya peran subsektor PHR yang 

mencapai 30 persen dari total PDRB. Sementara sekalipun memberikan kontribusi 

terbesar kedua setelah PHR dan masih menjadi andalan perekonomian, kontribusi 

sektor pertanian terhadap PDRB Bali mengalami penurunan. Bahkan ditemukan 

25 persen penduduk Bali masih mengandalkan pertanian sebagai mata 

pencaharian utama dimana sebagian dari mereka masih tergolong dalam penduduk 

miskin. Penelitian ini juga menekankan bahwa ketergantungan yang sangat besar 

perekonomian Bali terhadap pariwisata sangat rentan terhadap gejolak internal 

maupun eksternal. 

Selanjutnya, Kajian BPS Provinsi Bali ini juga menunjukkan bahwa dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir angka kemiskinan di Bali baik di perkotaan 

maupun di perdesaan terus menurun. Namun demikian, pada tahun 2012 di Bali 

masih terdapat 161.000 jiwa penduduk miskin atau setara 3,96 persen dari total 

penduduk. Persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 4,17 persen, lebih 

tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 3,81 persen. Data lain kajian ini 

menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,39 pada bulan 

September tahun 2012 menjadi 0,47 pada Maret 2013. Tingkat keparahan 

kemiskinan meningkat serbesar 0,07 pada bulan September 2012 menjadi 0,10 

pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di antara 
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penduduk miskin semakin besar dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin 

belum nampak. 

Penelitian times series yang dilakukan van Leeuwen dan Foldvari (2012) 

berjudul “The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932-1999” 

yang bertujuan mengestimasi ketimpangan di Indonesia antara 1932-1999 

membedakan antara ketimpangan berdasarkan pendapatan (income) dan 

berdasarkan pengeluaran (expenditure), dan mengelompokkan masyarakat ke 

dalam sepuluh kategori (empat kelompok dalam sektor pertanian dan enam 

kelompok dalam sektor non-pertanian). Selanjutnya, melalui penelitian ini, van 

Leeuwen dan Foldvari menemukan bahwa perpindahan pekerjaan ke sektor 

manufaktur dan jasa yang berkombinasi dengan produktivitas di sektor pertanian 

berdampak pada penurunan ketimpangan. Ketimpangan cenderung 

mengakibatkan kemiskinan, tetapi khusus tahun 1940-an ketimpangan diimbangi 

oleh GDP per kapita, bahkan antara tahun 19450-1980 penurunan ketimpangan 

yang berkombinasi dengan peningkatan GDP per kapita telah menumbuhkan 

secara cepat jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa penurunan ketimpangan berdasarkan 

pendapatan dan pengeluaran mempunyai pola yang sama pada periode sebelum 

tahun 1950-an. Sedangkan setelah tahun 1950-an, ketimpangan atas dasar 

pengeluaran menurun jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan atas dasar 

pendapatan. Ketimpangan sebelum tahun1950-an didorong oleh perubahan 

sumber penghasilan dari sektor rural/perdesaan ke sektor urban/perkotaan. 

Sedangkan pada paruh kedua abad dua puluh terdapat penurunan ketimpangan 

yang didorong oleh beberapa faktor. Sumbangan sektor jasa dan manufaktur di 
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seluruh pekerjaan meningkat dengan mengorbankan pertanian yang menyebabkan 

peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penurunan ketimpangan desa-kota. 

kinerja 

Penelitian Suselo dan Tarsidin (2008) yang berjudul “Kemiskinan di 

Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi” dan 

bertujuan mendekomposisi sektoral kemiskinan di Indonesia serta mengetahui 

bagaimana pertumbuhan ekonomi sektoral Indonesia menjelaskan fenomena 

tingginya angka kemiskinan. Penelitian ini, melalui perhitungan tingkat 

kemiskinan sektoral-regional, menunjukkan bahwa hampir semua sektor di daerah 

yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan penyumbang 

terbesar tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini 

mengungkapkan bahwa sama dengan banyak negara berkembang lain, perubahan 

struktur secara parsial di Indonesia dicerminkan oleh komposisi tenaga kerja yang 

begitu nyata sangat jelas. Peran pertanian dicerminkan oleh jumlah pekerja 

pertanian yang menurun terus menerus dari sekitar 64 persen menjadi 41 persen 

pada tahun 2007. Sementara kontribusi pekerja manufaktur tumbuh secara mantap 

pada periode yang sama dari 6,5 persen menjadi sekitar 12 persen pada tahun 

2007. 

Penelitian Suryahadi dkk (2006) yang berjudul “Economic Growth and 

Poverty Reduction in Indonesia: The effect of Location and Sectoral Component 

of Growth” dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan komponen 

sektor perekonomian terhadap kemiskinan, sehingga menghasilkan enam varian 

perekonomian: Pertanian perkotaan, pertanian perdesaan, jasa perkotaan, jasa 

perdesaan, industri perkotaan dan industri perdesaan. Penelitian ini memastikan 
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bahwa lokasi dan komponen sektoral pertumbuhan menentukan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi pada pengentasan kemiskinan, yang menyiratkan bahwa 

tidak semua komponen sektoral pertumbuhan ekonomi berkontribusi sama 

terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam hal perbedaan perkotaan-perdesaan dari 

sektor ini, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan pertanian perdesaan 

secara signifikan mengurangi kemiskinan hanya di kalangan mereka yang bekerja 

di sektor pertanian perdesaan, tapi tidak di antara mereka di sektor pertanian 

perkotaan, dan sebaliknya. Selain itu, hanya pertumbuhan industri di daerah 

perkotaan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan, sementara 

pertumbuhan industri perdesaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kemiskinan.  

Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan di sektor jasa, 

baik di daerah perkotaan dan perdesaan, memiliki elastisitas kemiskinan tertinggi 

di semua sub sektor dan lokasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

pertumbuhan jasa perkotaan memiliki elastisitas lebih tinggi dalam kebanyakan 

kasus, kecuali di antara penduduk miskin perkotaan yang bekerja di pertanian di 

mana elastisitasnya tidak signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, untuk 

mengurangi kemiskinan di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk miskin 

berada di daerah perdesaan dan bekerja di sektor pertanian, dibutuhkan percepatan 

pertumbuhan di sektor pertanian perdesaan dan pada saat yang sama mencapai 

pertumbuhan yang kuat sektor jasa di perkotaan. Dalam jangka panjang, 

bagaimanapun, mengurangi kemiskinan dapat dicapai lebih cepat dengan 

mengubah perekonomian negara itu menjadi perekonomian berbasis jasa. 


