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Abstract: This study aims to analyze aggregate demand and education level on income inequality
in Aceh. Using Fixed Effect Model on panel data (cross-section and time series data from 23
administrative regencies/cities in Aceh over 2010-2013 period). The findings of the study show
that the effects of consumption has positive and significant effects on income inequality, and
government expenditure on income inequality are negative and significant effect. However,
Investment and Education level has positive and it is not significant effects on income inequality in
Aceh. Government policies are needed to manage goverment expenditure with increase of capital
expenditure for encourege the econimy and with long-term policies on increasing quality of
education and social protection program of marginal society both from the side of access, quantity
and quality.
Keyword : Inequality Income, Consumption, Investment, Goverment Expenditure, Education
Level, Panel Data, random effect.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aggregat demand dan tingkat
pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh, menggunakan data panel (cross section dan
time series data dari 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2010-2013). Penelitian ini menggunakan
Fixed Effect Model dan hasilnya menunjukkan bahwa Konsumsi mempunyai pengaruh positif dan
signifikan, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan
pendapatan. Sebaliknya Investasi dan Tingkat Pendidikan ,berpengaruh positif dan tidak
Signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh. Diperlukan Kebijakan pemerintah dalam
mengelola pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian dengan peningkatan belanja
modal, serta Kebijakan pemerintah
jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan dan
program perlindungan sosial masyarakat marginal dari sisi akses, kuantitas dan kualitas.
Kata Kunci : Kesenjangan pendapatan, komsumsi, Investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat
pendidikan, data panel, random effect.

(Deininger dan Olinto:2000). Pertumbuhan

PENDAHULUAN
Permasalahan

dalam

ekonomi yang tinggi belum tentu memberi

pembangunan ekonomi adalah peningkatan

jaminan bahwa ketimpangan pendapatan akan

Gross Domestic Product (GDP), pengurangan

rendah. Banyak negara sedang berkembang

ketimpangan pendapatan dan penghapusan

yang mempunyai pertumbuhan ekonomi (± > 7

kemiskinan.

%/tahun),

Di

beberapa

pokok

negara,

tujuan

tetapi

tingkat

ketimpangan

tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema

pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi.

antara mementingkan pertumbuhan ekonomi

Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih

atau mengurangi ketimpangan pendapatan
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mementingkan

pengurangan

ketimpangan

pendapatan daripada pertumbuhan ekonomi.
Ketimpangan

pendapatan

yang

Gini yang memiliki kisaran 0-1. Jika bernilai
nol

artinya

sebaliknya

pemerataan
jika

sempurna

bernilai

satu

dan
berarti

diproksikan dengan ketidakmerataan distribusi

ketimpangan sempurna. Rasio Gini kecil lebih

pendapatan antar rumah tangga dengan tingkat

kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan

pendapatan per kapita telah menjadi parameter

rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat

kemiskinan yang umum disepakati selain

ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari

status gizi masyarakat.

0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Dalam persekstif economic growth,
tingginya

angka

pengangguran

Rasio Gini Provinsi Aceh pada Tahun

(relatif

2007-2008 sebesar 0,27 dan tahun 2009

dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi)

sebesar 0,29 masih tergolong dalam kelompok

dianggap

masalah

ketimpangan rendah. Indeks Gini yang rendah

yang akan berujung pada

ini tidak bermakna positif karena rendahnya

masalah kemiskinan. Dengan asumsi tersebut,

indeks gini tersebut dipengaruhi oleh dominasi

maka bila angka pertumbuhan ekonomi dapat

kelompok

masyarakat

dipacu melebihi tingginya angka pengangguran

tergambar

dari

(unemployment rate), maka jumlah orang tanpa

penduduk Aceh (non migas) pada tahun 2011

pekerjaan berkurang dengan kata lain semakin

berdasarkan harga konstan hanya sebesar Rp.

banyak

6.718.952 / tahun (Rp. 559.913/bulan) atau

sebagai

perekonomian

orang

sumber

yang

akan

kepastian pendapatan.

mendapatkan

Hal di atas tidak

berdasarkan

miskin.

pendapatan

harga

berlaku

per

ini

kapita

sebesar

Rp.

jauh berbeda dengan pandangan tradisional

15.943.742/tahun

tentang

bahwa

Sementara itu, distribusi pendapatan penduduk

ketimpangan merupakan necessary condition

Aceh untuk tahun 2007 pada kelas 40 persen

dan insentif yang baik bagi peningkatan

terendah sebesar 22,63 persen, kelas 40 persen

pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya

menengah sebesar 39,38 persen dan kelas 20

bahwa pendapatan yang tinggi pengusaha dan

persen

perseorangan

Sedangkan

ketimpangan

akan

berpendapat

menaikkan

tabungan,

(Rp.

Hal

tertinggi

1.328.645/bulan).

sebesar

pada

tahun

37,99
2008

persen.
distribusi

tabungan yang tinggi akan meningkatkan

pendapatan pada kelas 40 persen terendah

investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sumitro

sebesar

Djojohadikusumo: 1994). Setelah itu baru

menengah sebesar 38,68 persen dan kelas 20

mekanisme

persen

trickle

down

effect

berjalan,

22,64

tertinggi

persen,

kelas

sebesar

40

38,68

persen

persen.

dengan melalui program perpajakan dan

Persentase distribusi pendapatan penduduk

subsidi.

kelas 40 persen terendah sebesar 22,64 persen
Ketimpangan pendapatan masyarakat

sendiri dapat dikur dengan mengevaluasi Rasio

yang di dominasi oleh penduduk miskin perlu
diturunkan oleh pemerintah Aceh.
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Berdasarkan

teori

John

Maynard

Waluyo (2004), Onaran dan Galanis (2013)

Keynes dapat kita lihat bagaimana ubungan

dan

sektor

diperkirakan

sektor

aggregat

demand

dalam

Carvalho

dan

Rezai

hubungan

dapat

ketimpangan

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan

pendapatan

pendapatan.

demand dari variabel Konsumsi, Investasi dan

a. Konsumsi

Pengeluaran Pemerintah di tambah dengan

Hubungan

konsumsi

berdasarkan

Pendidikan.

pendapatan digambarkan oleh fungsi konsumsi

variabel

tersebut

Keynes, yang sering ditulis sebagai berikut :

pendapatan dapat dijelaskan dalam kerangka

C0 > 0, 0 < c < 1

Hubungan

aggregat

tingkat

C = C0 + cYd,

dengan

Aceh

(2014),

dengan

variabel-

ketimpangan

pemikiran penelitian seperti Gambar 1.

b. Investasi
Investasi swasta atau Penanaman
modal dalam negeri (PMDN) bruto merupakan
komponen dari perbelanjaan agregat yang
sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu
sumber

penting

dari

konjungtur

dalam

perekonomian
c. Pengeluaran Pemerintah
Faktor yang menentukan pengeluaran
pemerintah adalah 1) pajak yang diharapkan

Gambar 1. Kerangka Penelitian

akan diterima, 2) pertimbangan-pertimbangan
politik; dan 3) persoalan-persoalan ekonomi

METODE PENELITIAN

yang sedang dihadapi (Sadono, 2000).

Ruang

d. Pendidikan
Dalam

lingkup

penelitian

ini

mencakup variabel ketimpangan pendapatan
pendidikan

sebagai variabel terikat berdasarkan nilai

merupakan elemen penting pembangunan dan

indeks gini kabupaten/kota dalam provinsi

perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Aceh.

Pendidikan

konteks

yang

ini,

berkualitas

akan

Variabel bebas yang digunakan adalah

menghasilkan manusia terdidik yang bermutu

agregat demand dalam ekonomi tertutup yang

dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman

ditinjau dari sektor-sektor konsumsi, investasi

dalam mengakses faktor-faktor produksi yang

dan

ada dan mampu menopang hidup untuk lebih

konsumsi masyarakat Aceh diperoleh dari rata-

layak dengan meningkatnya pendapatan yang

rata pengeluaran perkapita perbulan dari

diperoleh

masing
Berdasarkan teori dan hasil hasil

penelitian sebelumnya yaitu Wodon (1999),
25 -
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pengeluaran

masing

pemerintah.

kabupaten/kota.

Variabel

Variabel

investasi merupakan jumlah dari investasi
penanaman

modal

dalam

negeri

dan
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penanaman modal asing di tiap kabupaten/kota

demand sebagai pertumbuhan ekonomi dari

Provinsi

sektor pengeluaran pada ekonomi tertutup

Aceh.

Variabel

pengeluaran

pemerintah dihitung dari realisasi pengeluaran

berdasarkan teory Keynes dimana :

pemerintah kabupaten/kota di Aceh baik
belanja langsung maupun tidak langsung.

Y = K + I + PP.........................(2)
Y

: Pertumbuhan ekonomi
Ki: Konsumsi penduduk

Variabel Tingkat pendidikan sendiri
merupakan persentase jumlah penduduk Aceh

I

:

Investasi Swasta

PP

:

Pengeluaran Pemerintah

yang menyelesaikan pendidikan minimal SD
dari Kabupaten/kota.

Maka dengan menambahkan variabel
tingkat pendidikan sehingga diperoleh model

Dalam penelitian ini, teknis analisis

baru yaitu :
Giniit = αi + β1Kit + β2 Log Iit + β3 Log PPit

data yang digunakan untuk melihat hubungan
aggregat

demand

terhadap

ketimpangan

+ β4TPit + εit...........................................(3)

pendapatan di Aceh menggunakan teknik

Dimana :

analisis regresi linier berganda untuk menaksir

Git

: Indeks Gini Aceh (nilainya antara

hubungan kausalitas antar variabel (model

0 dan 1)

causal) yang diolah dengan menggunakan
program Eviews 7.

Kit

: Konsumsi penduduk Aceh (dalam

Model persamaan struktural merujuk kepada
Model

ekonometrika

dasar

satuan Rupiah)

yang

Iit : Investasi

dikembangkan oleh Wodon (1999) yang

PPit :

Pengeluaran

(dalam

Gkt = α + β Ykt + αk + εkt......................(1)

satuan

Pemerintah

satuan Rupiah)

TPit : Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

Dimana :
Gkt

(dalam

Rupiah)

mengestimasi hubungan pertumbuhan ekonomi
dengan ketimpangan pendapatan yaitu :

Swasta

(persentase)
α : Intercept (fixed/random effect)

: Indeks Gini pada daerah k periode

εit : Faktor kesalahan (error term)

t
Ykt: Pertumbuhan ekonomi pada daerah k
periode t

subskrip i melambangkan kabupaten/kota
dalam Provinsi Aceh

αk

: Area fixed/random effect

i

εkt

: Faktor kesalahan (error term)

subskrip t melambangkan waktu

Model

regresi

tersebut

bukan

menunjukkan kausalitas namun mengukur
korelasi pada data panel.
Dengan

memasukkan

t

:

:

Kabupaten 1,2,3,...23

2010-2013
Model yang digunakan adalah model

double log atau model elastisitas konstan
aggregat

merupakan salah satu hasil transformasi dari
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suatu model tidak linear menjadi model linear

Perkembangan konsumsi masyarakat

dengan cara membuat model dalam bentuk

Aceh periode 2010-2013 cenderung meningkat,

Logaritma. Sehingga paramater β yang di

hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan

dapat melambangkan elastisitas ketimpangan

pengeluaran

pendapatan terhadap Investasi dan Pengeluaran

kabupaten/kota bernilai positif.

Pemerintah. Model regresi tersebut bukan

perkapita

Rincian

perbulan

pengeluaran

di

perkapita

menunjukkan kausalitas namun mengukur

perbulan kabupaten/kota di Aceh periode

korelasi pada data panel.

2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah
ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan

Pusat

Statistik

Nasional

Tabel 2. Pengeluaran perkapita perbulan
kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2013

mencatat Ketimpangan pendapatan Aceh pada
tahun 2010 adalah 0,30 dan naik menjadi 0,34
pada

tahun

2013,

dengan

rata-rata

pertumbuhan periode 2010-2013 sebesar 4,51
persen. Rincian perkembangan ketimpangan
pendapatan kabupaten/kota di Aceh periode
2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 1 :
Tabel 1. Ketimpangan pendapatan
kabupaten/kota provinsi Aceh periode 20102013

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi
Aceh (diolah)
Rincian Realisasi Investasi di Aceh
baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun
Penanaman Modal Asing dapat di lihat pada
Grafik 1 dibawah ini :

Sumber : data diolah dari berbagai sumber.
27 -
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Grafik 1.

Realisasi Investasi PMDN dan

PMA

Tahun 2010-2013

Tabel
3.
Realisasi
Pengeluaran
Pemerintah kabupaten/kota tahun 20102013.

Sumber : Badan Investasi dan Promosi
Aceh (diolah)
Realisasi
Pemerintah
mengalami

Pengeluaran

Kabupaten/Kota
pertumbuhan

Belanja
di

signifikan.

Aceh
Hal

tersebut dapat dilihat pada rincian realisasi
pengeluaran pemerintah kabupaten/kota tahun
2010-2013 pada Tabel 3 dibawah ini :

Sumber

:

BPS

;

Statistik

Keuangan

Pemerintah kabupaten/kota(diolah)

Rincian
kabupaten/kota

persentase
yang

penduduk
menyelesaikan

pendidikan minimal Sekolah Dasar periode
2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 4 :
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Tabel 4. Persentase penduduk yang
menyelesaikan pendidikan minimal SD
menurut Kab/kota tahun 2010-201

Setelah

uji

hasil

ketiga

model

pendekatan dengan F Test (Chow Test) dan
Hausman Test ternyata model yang tepat
adalah Fixed effect.

Tabel 6. Hasil Estimasi dengan Model Fixed
Effect

Sumber : BPS Aceh ; Aceh dalam Angka
2011-2014 (diolah).

HASIL ESTIMASI
Pengujian data panel dapat dilakukan
dengan tiga model yaitu model pendekatan

Keterangan :

kuadrat

Variabel terikat : Ketimpangan Pendaptan

terkecil

(pooled

least

square),

pendekatan efek tetap (fixed effect) dan
pendekatan

efek

Pengujian

fungsi

pendapatan
menggunakan

acak

(random

tingkat

kabupaten/kota
data

panel

effect).

ketimpangan
di
untuk

Aceh

(Gini)
* = signifikan pada α = 0,01
** = signifikan pada α = 0,05
Sumber : Output Eviews 7.0

23

kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai dengan

Hasil estimasi dengan model fixed

2013 dengan variabel terikat ketimpangan

effect diperoleh koefisien determinasi atau

pendapatan

bebas

Adjusted R-squared 0.857452 yang berarti

Konsumsi (Kons), Investasi (Inv), Pengeluaran

85,74 persen ketimpangan pendapatan Aceh

Pemerintah (PP) dan Tingkat Pendidikan (TP).

mampu dijelaskan oleh variabel Aggregat

(Gini)

dan

variabel

Demand (konsumsi, investasi, Pengeluaran
29 -
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Pemerintah)

dan

Tingkat

Pendidikan,

yang

berpengaruh

positif

terhadap

sedangkan sisanya 14,26 persen dipengaruhi

ketimpangan pendapatan adalah :

oleh

1. sektor konsumsi, Pertumbuhan Peningkatan

variabel-variabel

lain

yang

belum

dimasukkan dalam persamaan.
Nilai

sebesar

peningkatan konsumsi masyarakat Aceh. Hal

15,91761 atau lebih besar dari F-table(4,58) yaitu

ini sesuai dengan teori peningkatan disposable

2,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

income akan meningkatkan konsumsi dengan

model ini secara keseluruhan adalah signifikan

asumsi

dengan

pertambahan pajak akan mengurangi konsumsi

model

F-statistic

PDRB perkapita Aceh dibarengi dengan

p-value<0,05.
tersebut

menjelaskan

dapat

pengaruh

diperoleh

Dengan

demikian,

digunakan
sektor

untuk

Aggregat

pajak

tidak

berubah

karena

dan akan menurunkan pendapatan.
2.

Investasi, pada tahun 2010-2014

demand (konsumsi, Investasi dan Pengeluaran

realisasi investasi di Aceh terus mengalami

Pemerintah) dan tingkat pendidikan terhadap

peningkatan yang

ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2014 meningkat sebesar 22,31

Pengaruh

masing-masing

signifikan tiap tahunnya.

variabel

menjadi 6.226,85 triliun.. Namun hal ini tidak

tidak terikat terhadap variabel terikat dapat

sejalan dengan daya serap tenaga kerja

dilihat dengan membandingkan nilai t-statistic

indonesia . Hal ini di sebabkan Investasi dalam

terhadap t-tabel atau melihat p-value. Dari

bentuk PMDN dan PMA membutuhkan tenaga

hasil estimasi diperoleh koefisien variabel

kerja dengan kualifikasi pendidikan yang

Konsumsi berpengaruh positif dan signifikant

tinggi, sedangkan ketersediaan tenaga terampil

terhadap ketimpangan pendapatan dengan p-

atau kompeten yang tersedia di Aceh masih

value < 0,10 (10 persen). Variabel Pengeluaran

sangat rendah dibuktikan dengan tingkat

Pemerintah

dan

pengangguran terbuka kelompok umur 25-34

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

tahun 2013 mencapai 20,16 persen. (Aceh

dengan p-value < 0,05 (5 persen). Sedangkan

Dalam Angka 2014, BPS Aceh).

berpengaruh

negatif

Variabel Investasi dan Tingkat Pendidikan

Variabel Agregat demand yang berpengaruh

Berpengaruh Positif dan tidak signifikan,

Negatif dan signifikan adalah Pengeluaran

dimana 1% kenaikan tingkat pendidikan

Pemerintah dimana dengan porsi Pendapatan

masyarakat

dari

Aceh

dalam

menyelesaikan

Dana

Otonomi

Khusus

dan

dana

pendidikan akan meningkatkan Ketimpangan

Penyesuaian pemerintah daerah, Provinsi Aceh

pendapatan sebesar 0.001921% dengan asumsi

mencapai 31,24 % dari total pendapatan daerah.

variabel lain tetap.

Sehingga Besarnya Belanja Pemerintah baik

Faktor faktor penyebab yang dapat
digambarkan dari sektor Aggregat Demand

belanja

publik

berpengaruh
masyarakat

maupun

besar
Aceh

belanja

terhadap
dan

modal

pendapatan

secara
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mengurangi ketimpangan pendapatan.

1. Pemerintah

diharapkan

untuk

Variabel Tingkat Pendidikan sendiri

mengantisipasi ketimpangan Pendapatan

ternyata berpengaruh positif namun tidak

masyarakat Aceh dengan kebijakan yang

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

mendorong masyarakat menabung dan

Aceh hal ini sesuai dengan kualitas mutu

tidak terjebak dengan pola konsumtif baik

pendidikan Aceh masih rendah walaupun

berupanprogram perlindungan sosial yang

Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah

lebih menyentuh masyarakat marginal dari

provinsi Aceh untuk meningkatkan mutu

sisi akses, kuantitas dan kualitas sehingga

pendidikan sangat besar dan setiap tahunnya

menurunkan

terus meningkat bahkan saat ini mencapai 2

makanan seperti pelayanan kesehatan,

triliun, dengan sumber dana berasal dari otsus

pendidikan,

dan bagi hasil migas.

perlindungan anak, juga jaminan sosial

biaya

pengeluaran

kesempatan

non

kerja,

bagi keluarga miskin.

2. Pemerintah

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

diharapkan

mendorong

pemerataan peningkatan mutu pendidikan

Berdasarkan analisis dan pembahasan,

sehingga penduduk Aceh mempunyai daya

maka dapat di ambil beberapa kesimpulan

saing dalam dunia kerja dan punya

yaitu :

keterampilan

1.

Konsumsi masyarakat Aceh berpengaruh

mengakses

positif

pendapatan secara mandiri.

dan

signifikan

terhadap

dan

keahlian

peluang

dalam

peningkatan

Ketimpangan pendapatan Aceh.
2.

Investasi

swasta

namun

tidak

berpengaruh
signifikan

positif
terhadap

Ketimpangan pendapatan Aceh.
3.

Pengeluaran
berpengaruh

Pemerintah
Negatif

dan

Aceh
signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan Aceh..
4.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Aceh
berpengaruh
signifikan

Positif
terhadap

namun

tidak

ketimpangan

Pendapatan Aceh.

Saran
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