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1 Pendahuluan 

Bab 1 Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam pelaksanaan 
pembangunan merupakan sasaran utama bagi setiap daerah yang 
sedang berkembang. Masing-masing sektor atau subsektor ikut 
berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian dan 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama suatu periode 
tertentu. Selain sebagai salahatu indikator penting dalam 
mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat dijadikan sebagai 
suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu 
daerah di masa yang akan datang.  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 
meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000:55). 
Pembangunan ekonomi selalu memunculkan polemik terkait 
penentuan strategi dasar pembangunannya, yaitu 
memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan 
pendapatan. Tingginya ekonomi suatu daerah memang tidak 
menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan 
ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul 
dalam pembangunan ekonomi (Prayitno, 1986). Pembangunan 
memang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam kurun 
waktu yang cukup panjang, namun juga mewariskan berbagai 
permasalahan yang mendesak untuk ditangani, diantaranya 
masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. 
Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa 
dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu 
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sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut 
terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Supriyantoro, 
2005). Ketimpangan pasti akan selalu ada di negara miskin, 
negara sedang berkembang, maupun negara maju. Setiap 
negara pada dasarnya tidak bisa menghilangkannya, namun 
hanya bisa menekan nilai ketimpangan serendah mungkin. 

Kesenjangan perekonomian antar daerah masih dapat 
ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi 
nasional dan tidak menciptakan ketidakmerataan pendapatan 
yang luar biasa dalam masyarakat. Hal itu merupakan 
salahsatu prinsip dasar yang harus dipegang oleh para 
pengambil kebijakan. Negara-negara miskin dan berkembang 
di seluruh dunia termasuk Indonesia hingga saat ini masih 
menghadapi persoalan kompleks terkait dengan fenomena 
ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Persoalan 
ketimpangan pendapatan atau leih populer disebut 
kesenjangan ini dalam skala yang lebih kecil juga dihadapi oleh 
daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. 
Masalah ketimpangan antar individu, antar kelompok, antar 
sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan 
segera karena akan berdampak negatif terhadap stabilitas 
politik dan stabilitas ekonomi. Peran besar pemerintah dalam 
pengalokasian dana pembangunan untuk pelayanan publik, 
diantaranya bagi sektor pendidikan dan kesehatan, telah 
memungkinkan berkurangnya masalah kemiskinan yang 
merupakan salah satu “cacat” dalam keberhasilan 
pembangunan ekonomi selama ini (Prijono Tjiptoherijanto, 
2004). 

Pembangunan ekonomi daerah Kota Yogyakarta sebagai 
bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi 
nasional menghadapi tantangan dalam mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi tingkat 
ketimpangan pendapatan masyarakat. Angka indek Gini Rasio 
Kota Yogyakarta masih berada pada kategori sedang dan 
perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan. 
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Hal itu nampak nyata pada periode tahun 2018 ketika tingkat 
pertumbuhan PDRB sebesar 5,49 persen, angka indek Gini 
Rasio Kota Yogyakarta adalah sebesar 0,420. 

1.1 Permasalahan 

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia 
masih tetap mempertahankan kesederhanaannya, adat/tradisi 
dan kebudayaan, dan tidak serta merta mengikuti arus 
modernisasi. Hal itu semakin menambah daya tarik dari kota 
yang dijuluki Kota Gudeg tersebut. Kota Yogyakarta juga 
terkenal sebaga kota wisata dan pusat pendidikan. Sektor 
Pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian Kota 
Yogyakarta saat ini. Tiap jengkal tanah di Kota Yogyakarta 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hotel-hotel tersebar di 
setiap sudut kota Yogyakarta. Restoran-restoran dengan 
berbagai varian menu juga ikut tumbuh dan berkembang. 
Julukan Kota Pelajar bagi Kota Yogyakarta juga mampu 
menumbuhkan tempat-tempat kost dan warung-warung 
makan disekitar kampus. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan hotel dan restoran di Kota 
Yogyakarta 

Pembangunan perekonomian di wilayah Kota Yogyakarta 
sebagian besar ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi 
dan restoran serta sektor industri pengolahan. Namun di balik 
itu semua, pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan 
sektor ekonomi belum terfokus pada masyarakat lokal, 
terutama golongan menengah ke bawah. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dilakukan suatu kajian 
yang dapat melihat tingkat kesenjangan, terutama 
berdasarkan sisi ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini 
merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 
melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. 
Sedangkan data PDRB perkapita sebagai proxy pendapatan 
digunakan untuk melihat karakteristik ketimpangan lainnya.  

1.2 Maksud dan Tujuan 

Salah satu aspek kemiskinan adalah distribusi pendapatan 
karena menggambarkan ukuran kemiskinan yang relatif. 
Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan penduduk 
sebenarnya dapat diukur menggunakan banyak indikator. 
Namun pada kajian ini dibatasi pada ukuran kuantitatif besar 
kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh penduduk 
yang digambarkan dalam Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan 
Ketimpangan Relatif (Relative Inequality) Kriteria Bank Dunia.  
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Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengamati distribusi dan 
ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 
dan membandingkan dengan ketimpangan tahun sebelumnya. 

1.3 Manfaat 

Analisis Rasio Gini dilakukan dengan menggunakan indikator 
ketimpangan distribusi pendapatan dengan tujuan untuk 
menelaah berbagai kemungkinan yang dapat ditawarkan 
dalam analisis ekonomi dan membantu memecahkan 
persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Analisis ini juga dapat 
digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggali 
dan menerapkan kebijakan alternatif dalam mengurangi 
ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di 
wilayahnya. 

1.4 Sumber Data 

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah 
data sekunder. Data sekunder adalah data dari BPS 
berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
tahun 2018. SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan 
informasi tentang keadaan rumahtangga dan anggota rumah 
tangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non makanan 
rumahtangga. Data sekunder yang dianalisis dalam 
penghitungan gini rasio dan distribusi pendapatan adalah data 
pengeluaran.  
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2 Konsep dan Metodologi 

Bab 2 Konsep dan Metodologi 

 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2011) 
pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 
melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, 
sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional 
termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang 
absolut. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi pada 
umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk 
suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan 
sistem kelembangaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai kenaikan 
pendapatan riil negara akan tetapi juga berbicara mengenai 
perbaikan sistem kelembagaan dan tatanan sosial yang mengacu 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan merupakan proses dari berbagai dimensi yang 
melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap, mental 
dan kelembagaan, termasuk pula laju perubahaan pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan 
(Todaro, 2000). Ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan 
dari permasalahan kemiskinan, ketimpangan distribusi 
pendapatan merupakan masalah besar bagi negara-negara yang 
sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Kesenjangan 
ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara 
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kelompok masyarakat berpendapatan tinggi  dan kelompok 
berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah 
orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) 
(Tambunan, 2001). Perbedaan-perbedaan itulah yang 
menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha 
alam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang 
setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat 
kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. 
Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan 
pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidunya (Todaro, 2000). 
Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak yang 
positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan 
yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan 
berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan 
pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara 
lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan 
solidaritas, serta ketimpangan yang tingi pada umumnya 
dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat. 

Burguignon (2004) memperkenalkan Poverty-Growth-Inequality 
Triangle yang menunjukkan hubungan antara kemiskinan, 
ketimpangan dan pertumbuhan. Strategi pembangunan yang baik 
adalah mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan 
menjaga supaya tidak terjadi ketimpangan antar wilayah dan 
antar kelompok, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. 
Pemerintah diharapkan tidak hanya menitikberatkan 
pembangunan di wilayah yang dapat mendukung peningkatan 
pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa memperhatikan 
ketimpangan yang terjadi di wilayah lain. Hal ini berhubungan 
dengan penentuan prioritas pembangunan yang tepat.  

Mengacu pada poverty-growth-inequality triangle, terdapat 
hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. 
Argumen ini didukung oleh pendapat bahwa ketimpangan 
meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Kondisi tersebut didasarkan pada hipotesis pertumbuhan 
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tabungan, di mana tabungan individu akan meningkat seiring 
dengan peningkatan pendapatan. Sehingga, semakin tinggi 
pendapatan seseorang, maka tingkat tabungan akan semakin 
tinggi. Kondisi inilah yang dapat memperbesar ketimpangan 
ekonomi antara masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan 
dan di bawah garis kemiskinan (Yusuf, 2005). Masyarakat di atas 
garis kemiskinan akan semakin mampu mengakumulasikan 
kapitalnya, sementara hal ini tidak terjadi pada masyarakat di 
bawah garis kemiskinan. 

Studi Ketimpangn distribusi pendapatan pertama kali di 
perkenalkan oleh Profesor Kuznets pada tahun 1955, alat ukur 
yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi 
pendapatan adalah Gini Cefficient yang dibantu dengan 
menggunakan Lorentz Curve (Todaro, 2000). Di Indonesia upaya 
dalam mengatasi permasalaha ketimpangan distribusi 
pendapatan dengan menggunakan koefisieen gini relative 
berhasil. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien gini yang 
mengalami penurunan dari 0,38 persen pada tahun 1978 menjadi 
0,32 di tahun 1990 (World Bank, dalam Morer, 1995). 
Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh 
banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor 
ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi 
pendapatan adalah kondisi makroekonomi suatu wilayah. 
Sedangkan untuk faktor non-ekonomi antara lain kondisi 
demografi, kondisi alam, politik, dan budaya dari wilayah yang 
bersangkutan (Simon Fuglsang: 2013). 

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) 
mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan 
distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, 
yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang 
mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di 
mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara 
proporsional dengan pertambahan produksi barangbarang; (c) 
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang 
sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital 
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intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan 
harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan 
yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) 
Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan 
industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-
harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) 
bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan 
dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan 
permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-
negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri 
kerjainan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan 
lain-lain.  

Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan 
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di 
negara-negara sedang berkembang saja, namun juga terjadi di 
negara-negara industri maju. Studi dari Jantti (1997) dan Mule 
(1998) dalam Tambunan (2001) memperlihatkan bahwa 
perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya dan 
kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa 
negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu 
kecenderungan yang meningkat selama dekade 1970-an dan  

1980-an. Dari studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya 
ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negaranegara 
tersebut disebabkan oleh pergeseranpergeseran demografi, 
perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan 
publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya 
kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin 
besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan 
keluarga merupakan dua faktor penyebab penting. 

Menurut Atkinson (1976) yang dikutip oleh Rusli, et.al (1996) 
ketidakmerataan pendapatan sebagai perbedaan, persebaran, 
atau pemusatan pendapatan, yang keseluruhannya berpangkal 
pada ketidaksamaan dilihat secara komulatif. Pemerataan hasil-
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hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah 
ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, jurang 
pemisah (gap) yang semakin besar antara kelompok penduduk 
kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan 
demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk 
memerangi kemiskinan. 

Kuznets (1955) yang menganalisis pertumbuhan historis di 
negara-negara maju mengemukakan bahwa pada tahap awal 
pertumbuhan ekonomi dalam distribusi pendapatan cenderung 
akan memburuk. Namun, pada tahap berikutnya, dalam distribusi 
pendapatannya akan membaik. Observas ini dikenal secara luas 
sebagai teori kurva “U-Terbalik” karena perubahan dalam 
distribusi pendapatan akan menurun seiring dengan peningkatan 
GNP perkapita pada tahap pembangunan kemerosotan jangka 
pendek dalam pertumbuhan pendapatan perkapita sering 
mengakibatkan ketimpangan yang menajam (Todaro dan Smith, 
2009:279). Hipotesis Kuznets (kurva U terbalik) dapat dibuktikan 
dengan membuat PDRB per kapita dan Indeks kesenjangan. Grafik 
tersebut merupakan hubungan antar pertumbuhan PDRB dengan 
Indeks Entropi Theil selama periode pengamatan. Kurva U – 
terbalik menggambarkan kesenjangan distribusi pendapatan 
yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun 
pada tahap-tahap berikutnya (Raswita dan Suryana, 2013). 
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Gambar 2.1 Kurva U Terbalik 

Sumber: Kuznets, 1955 

Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan 
suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang haruss 
memiliki kondisi atau syarat adanya pemerataan yang lebih adil 
karena jika terjadi ketimpangan distribusi pendapatan disuatu 
negara maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan 
ekonominya.Ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung 
dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap 
penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan 
masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. 
Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima menimbulkan 
perbedaan dalam distribusi pendapatan. Sedangkan besar 
kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat 
pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah 
tersebut. 

Pada dasarnya, distribusi pendapatan merupakan salah satu 
aspek kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan relatif yang 
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perlu dilihat. Pengukuran distribusi pendapatan selama ini di 
dekati dengan menggunakan data pengeluaran karena data 
pendapatan sulit diperoleh. Analisis distribusi pendapatan dalam 
hal ini dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran 
rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari 
data Susenas. Analisis ini akan menggunakan ukuran Koefisien 
Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia untuk merefleksikan 
ketimpangan pendapatan. 

2.1 Pendekatan Penghitungan Ketimpangan 
Pendapatan 

2.1.1 Koefisien Rasio Gini (Gini Ratio Coefficient) 

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling 
sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan 
pendapatan secara menyeluruh (BPS, 2013). Koefisien Gini 
merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi 
pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau 
variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana 
setiap orang menerima bagian secara sama atau identik 
(Bappenas, 2002). Koefisien Gini diambil dari nama seorang ahli 
statistik Italia yaitu Corrado Gini, pada tahun 1912. Nilai ukuran 
koefisien Gini terletak antara 0 sampai 1. (Todaro, 2006). Salah 
satu cara dalam menentukan Koefisien Gini adalah menggunakan 
Kurva Lorenz. Ukuran ketimpangan pengeluaran sering kali 
diperoleh dengan teknik yang melibatkan integrasi numerik, atau 
dimana hubungan antara parameter populasi dari fungsi 
distribusi dan ukuran ketimpangan pengeluaran telah diketahui, 
pendugaan yang terakhir dapat diperoleh dengan 
mensubstitusikan parameter fungsi distribusi ke dalam fungsi 
yang bersangkutan (McDonald dan Ransom, 2007). 

Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah 
antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva 
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Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujursangkar 
dimana kurva Lorenz tersebut berada (Lincolin Arsyad, 2010). 
Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari yang 
mempunyai pengeluaran perkapita perbulan paling rendah 
sampai dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per 
bulan paling tinggi. Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10 persen 
dari paling rendah sampai paling tinggi. Langkah selanjutnya 
adalah menghitung frekuensi persentase dan kumulatif 
persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun 
pendapatan yang diterima. Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 
sampai 1. Angka 0 menunjukkan kemerataan sempurna, 
sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Berikut 
formula untuk mencari indeks Gini: 

𝐺𝑅 = 1 −∑
𝑓𝑝𝑖(𝑓𝑐𝑖 + 𝑐𝑖−1)

10.000

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio) 

fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 
pengeluaran ke-i 

fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 
pengeluaran ke(i-1) 

k = jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk 

Nilai koefisien Gini berada pada nilai 0 sampai dengan 1. Semakin 
tinggi nilai indeks Gini atau mendekati satu menunjukkan 
ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Sedangkan 
semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai Gini menunjukkan 
semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan 
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pengeluaran konsumsi. Data pegeluaran digunakan dalam 
penghitungan ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank 
Dunia maupun Koefisien Gini untuk publikasi resmi BPS. Menurut 
Todaro (2003) distribusi pendapatan untuk negara-negara 
sedang berkembang dinyatakan sangat timpang jika angka Gini 
terletak antara 0,5 sampai 0,7, kategori sedang/moderat jika 
angka Gini antara 0,3-0,5 dan relatif sama ketimpangannya jika 
angka Gini-nya antara 0,2 sampai 0,3. 

Tingkat ketimpangan juga dapat diukur juga melalui personal 
income menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz ditemukan oleh 
seorang ahli statistik asal Amerika bernama Conrad Lorenz. Kurva 
ini tergambar dalam sebuah bujur sangkar dimana sisi vertikal 
mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal 
mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima 
pendapatan (Dumairy, 1996). Kurva Lorenz menggambarkan 
distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-
lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di 
dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan 
persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi 
datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya 
terletak pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva 
Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) 
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin 
merata. Sebagai contoh, titik tengah garis diagonalmelambangkan 
50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen 
dari jumlah penduduk, titik yang terletak pada posisi tiga 
perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan 
nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah 
penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut marupakan 
garis “pemerataan sempurna” (perfect equality). Sebaliknya, jika 
kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), 
maka mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi 
pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. 

Gambar 2.2 memperlihatkan pengukuran Rasio Gini dengan 
Kurva Lorenz. Indeks atau Rasio Gini adalah menjelaskan kadar 
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kemerataan (ukuran ketimpangan) distribusi pendapatan 
nasional yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil 
(semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik 
atau distribusi merata. Di lain pihak, koefisien yang kian besar 
(semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian 
timpang atau senjang. Angka Rasio Gini dapat ditaksir secara 
visual langsung dari Kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area 
yang terletak di antara Kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas 
area segitiga BCD. Semakin melengkung Kurva Lorenz akan 
semakin luas area segitiga yang dibagi, rasio Gini-nya akan kian 
besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang. 

Penentuan tingkat ketimpangan Kurva Lorenz dilihat dari jauh 
dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Semakin dekat 
garis lengkung dengan garis lurus diagonal, maka distribusi 
pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh garis 
lengkung terhadap diagonal, maka ketimpangan yang terjadi 
semakin buruk. Cara untuk menggambar kurva Lorenz dapat 
ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga 
terbesar. 

2. Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada 
distribusi data. 

3. Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing 
kelompok desil. 

4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing 
kelompok desil. 

5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan masing-
masing desil. 
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6. Memetakan dalam plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil 
sebagai sisi horizontal dan nilai persentase kumulatif 
pendapatan pada sisi vertikal. 

Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan 
menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan 
lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari 
waktu ke waktu atapun perbandingan antar tempat sulit untuk 
dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan 
perhitungan indeks Gini. 

 

Gambar 2.2 Koefisien Gini menurut Kurva 

Sumber: Todaro, 2000 

Gambar 2.2 dimana garis diagonal mewakili pemerataan 
sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana 
A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 Koefisien 
Gini bernilai 0 yang menunjukkan pemerataan sempurna, 
sedangkan jika B=0 Koefisien Gini bernilai 1 yang berarti 
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ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan 
menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. 

Menurut Daimon dan Thorbecke (1999) penurunan ketimpangan 
(perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan 
bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua 
aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi 
distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara 
drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan 
metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran 
kemiskinan dan indikator ketimpangan. 

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk 
menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada 
ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi sebagai berikut: 

• Ketimpangan taraf rendah, bila G < 0,3 

• Ketimpangan taraf sedang, bila G antara 0,3 – 0,5 

• Ketimpangan taraf tinggi, bila G > 0,5 

2.1.2 Ketimpangan Relatif (Relative Inequality) 
Kriteria Bank Dunia  

Gambaran pola distribusi pendapatan masyarakat yang 
didasarkan pada hasil perhitungan Rasio Gini cenderung bersifat 
global dan belum dapat menggambarkan dengan jelas sejauh 
mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok 
berpendapatan terendah/miskin. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga 
Studi Pembangunan Universitas Sussex mengembangkan suatu 
ukuran yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai 
masalah ketimpangan (Inequality) melalui indikator yang disebut 
ketimpangan relatif (relative inequality) Kriteria Bank Dunia. 
Ketimpangan relatif diartikan sebagai ketimpangan dalam 
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distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan 
masyarakat. 

Ketimpangan relatif didasari adanya teori kemiskinan relatif yang 
dihitung dengan standar minimum berdasarkan kondisi hidup 
suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada 
golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 
persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan 
menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan 
penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan 
relatif sangat tergantung pada distribusi 
pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan 
menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir 
bersama kita” (BPS, 2008).  

Pengelompokan penduduk bedasarkan besarnya pendapatan 
menurut Bank Dunia ada tiga, yaitu: 

• 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah,  

• 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan  

• 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi.  

Indikator kesenjangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank 
Dunia diukur dengan menghitung persentase pendapatan 
penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan 
terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. 
Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan sebagai 
berikut: 

• Tingkat ketimpangan tinggi (high inequality), bila proporsi 
jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 
persen terendah terhadap total pendapatan seluruh 
penduduk kurang dari 12 persen; 
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• Tingkat ketimpangan sedang (moderate inequality), bila 
proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk 
kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan 
seluruh penduduk antara 12-17 persen; 

• Tingkat ketimpangan rendah (low inequality), bila proporsi 
jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 
persen terendah terhadap total pendapatan seluruh 
penduduk lebih dari 17 persen. 

Terjadinya perubahan penerimaan pendapatan pada masyarakat 
dengan tingkat ekonomi menengah dan atas, tidak akan 
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan 
kriteria Bank Dunia ini karena pendapatan yang diterima oleh 
masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah (40 persen 
penduduk berpenghasilan menengah) dan atas (20 persen 
penduduk berpenghasilan tinggi) tidaklah diperhatikan.  
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3 Pembahasan 

Bab 3 Pembahasan  

 

Banyak negara berkembang menghadapi ketimpangan yang besar 
dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan 
tingkat kemiskinan. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan 
sebagai dampak dari kemiskinan jika berlarut-larut maka akan 
semakin parah hingga pada akhirnya akan menimbulkan 
konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Maka dari itu, 
pembangunan yang dilakukan diharapkan menghasilkan 
pemerataan bagi masyarakat, tidak hanya untuk mencapai target 
tingkat pertumbuhan saja. 

Kemiskinan berhubungan erat dengan kemampuan individu atau 
masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan 
pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori, serta pemenuhan 
kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan 
hidup. Maka dari itu, diperlukan informasi yang jelas tentang pola 
konsumsi masyarakat terutama melalui peningkatan akses 
terhadap informasi tentang permasalahan tersebut. 

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah salah 
satunya dilihat dari komposisi pengeluaran penduduk. Tingkat 
pendapatan masyarakat akan berkaitan erat dengan pengeluaran 
untuk konsumsi makanan dan bukan makanan. Porsi pengeluaran 
akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran 
bukan makanan ketika pendapatan semakin tinggi. Pemenuhan 
kebutuhan makanan di wilayah-wilayah yang sedang 
berkembang cenderung masih menjadi prioritas utama 
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karena sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Jadi, 
pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Sedangkan 
perubahan komposisi pengeluaran digunakan sebagai petunjuk 
terjadinya perubahan tingkat kesejahteraan. 

Rata-rata pengeluaran perkapita dapat digunakan untuk melihat 
pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. 
Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita didapat dengan 
membagi jumlah seluruh pengeluaran rumah tangga baik 
makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lainnya 
dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan.  

 

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan 
Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018 

Sumber: Daerah Dalam Angka 2018, BPS Kota Yogyakarta 

Sumberdaya infrastruktur yang mendukung pariwisata maupun 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta cukup 
strategis dan jumlahnya melimpah menjadikannya sebagai salah 
satu kota tujuan wisata yang memiliki potensi investasi yang 
tinggi hingga menjadi daerah maju. Gambar 3.1 menunjukkan 
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perkembangan pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi di Kota 
Yogyakarta Tahun 2015-2018. Kondisi persebaran investasi yang 
tidak merata di Kota Yogyakarta tentunya akan berdampak pada 
kesenjangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja di 
wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mencatat 
pertumbuhan positif antara tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 
pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,09 persen dan 
meningkat menjadi 5,11 persen atau tumbuh 0,4 persen di tahun 
2016. Pertumbuhan ekonomi kembali mencatat peningkatan di 
tahun 2017 menjadi 5,24 persen atau naik 2,5 persen dibanding 
tahun 2016. Sementara di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 
tercatat sebesar 5,49 persen atau naik 4,8 persen dibanding 
kondisi tahun 2017. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan 
ekononomi, perkembangan investasi di Kota Yogyakarta 
menunjukkan kecenderungan penurunan antara tahun 2015-
2018. Nilai investasi pada tahun 2015 sebesar 5,11 persen 
kemudian naik menjadi 5,19 persen atau tumbuh sebesar 1,6 
persen. Namun investasi tersebut turun pada tahun 2017 menjadi 
5,12 persen atau turun 1,3 persen dan kembali terjadi penurunan 
pada tahun 2018 menjadi 5,03 persen atau turun 1,8 persen. Dari 
kedua data tersebut dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan 
ekonomi di Kota Yogyakarta antara tahun 2015-2018 tidak 
dipengaruhi oleh peningkatan investasi. 

Sementara Gini Ratio di Kota Yogyakarta antara tahun 2015-2018 
mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Tahun 2015 
tercatat sebesar 0,443 dan mengalami penurunan menjadi 0,429 
pada 2016. Namun kembali mengalami kenaikan pada 2017 
menjadi 0,446 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,420 
pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan di D.I. Yogyakarta 
yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 (sebesar 0,420) 
dan tahun 2018 (sebesar 0,441), maka gini rasio di Kota 
Yogyakarta untuk tahun 2018 justru mengalami penurunan. Hal 
ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan 
pendapatan penduduk.  
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3.1 Pola Konsumsi Rumah Tangga 

Gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk 
salahsatunya dapat diamati dari indikator pola konsumsi rumah 
tangga. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pendapatan untuk 
pengeluaran untuk makanan akan bergeser ke pengeluaran 
bukan makanan. Artinya, semakin tinggi pendapatan suatu rumah 
tangga, maka persentase konsumsi untuk makanan akan semakin 
kecil, sedangkan persentase konsumsi bukan makanan akan 
semakin besar. 

Pengeluaran makanan penduduk Kota Yogyakarta mengalami 
sedikit peningkatan dari 36,00 persen pada tahun 2016 menjadi 
40,78 pada tahun 2017 atau naik sebesar 13,2 persen. 
Peningkatan pengeluaran makanan penduduk Kota Yogyakarta 
antara tahun 2016-2017 disumbang oleh pengeluaran makanan 
dan minuman jadi, tembakau, dan sirih yang mencatat 
peningkatan dari 21,44 persen menjadi 24,67 persen atau naik 
sebesar 15,1 persen. Sedangkan tahun 2018 pengeluaran 
makanan turun menjadi 36,53 persen atau turun sebesar 10,4 
persen. Hal sebaliknya terjadi pada pengeluaran nonmakanan, 
dimana antara tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 7,4 
persen dari 64 persen tahun 2016 menjadi 59,24 persen tahun 
2017. Penurunan pengeluaran nonmakanan tersebut disebabkan 
oleh penurunan pengeluaran untuk barang dan jasa yaitu dari 
20,78 persen (2016) menjadi 17,7 persen (2017) atau turun 
sebesar 14,8 persen. Tahun 2018 pengeluaran nonmakanan 
mencatat peningkatan menjadi 63,47 persen atau naik 7,1 persen 
dibanding tahun 2017. Peningkatan pengeluaran nonmakanan 
tersebut juga disumbang oleh pengeluaran barang dan jasa yaitu 
dari 17,7 persen (2017) menjadi 20,05 persen (2018) atau 
meningkat 13,3 persen. 



25 
 

 

Gambar 3.2 Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan 
Menurut Jenis Komoditi, 2016-2018 

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Kota Yogyakarta 

Rata-rata pengeluaran per kapita merupakan salah satu cara 
dalam penghitungan kemiskinan absolut (BPS, 2008). Tingkat 
konsumsi menurut skala ekonomi (economic scale) dalam 
konsumsi menjadi pertimbangan untuk mengetahui distribusi 
penduduknya. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada kelompok 
golongan pengeluaran per kapita sebulan dibawah Rp. 1.000.000, 
- proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih banyak 
dibandingkan untuk konsumsi nonmakanan. Proporsi 
pengeluaran makanan paling besar ditemukan pada rumah 
tangga dengan pengeluaran total antara Rp300.000, - - 
Rp4999.999, - yaitu 65,12 persen.  

Sementara pada golongan pengeluaran perkapita sebulan diatas 
Rp. 1.000.000, - proporsi pengeluarannya lebih banyak digunakan 
untuk konsumsi nonmakanan daripada konsumsi makanannya. 
Pada kelompok pengeluaran Rp1.000.000, - sampai dengan 
Rp1.499.999, - besarnya pengeluaran nonmakanan mencapai 
51,12 persen dan meningkat menjadi 66,12 persen pada 
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kelompok pengeluaran diatas Rp1.500.000,-. Pergeseran pola 
konsumsi penduduk Kota Yogyakarta tahun sejalan dengan 
besarnya pengeluaran. Semakin tinggi golongan pengeluarannya, 
maka pola konsumsinya akan semakin mengalami pergeseran, 
yaitu dari yang semula lebih banyak konsumsi makanannya 
bergeser menjadi lebih dominan ke konsumsi nonmakanan. 
Kelompok pengeluaran menengah ke atas cenderung menjadi 
lebih value-conscious karena mereka lebih memperhatikan 
kenyamanan, kesehatan, dan kebutuhan gaya hidup. 

Tabel 3.1 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan 
Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok 
Barang di Kota Yogyakarta, 2018 

Golongan 
Pengeluaran 

Kelompok Barang 

Makanan 
Non 

Makanan 
Jumlah 

< 200.000 0 0 0 

200.000 - 299.999 0 0 0 

300.000 - 499.999 65,12 34,88 100 

500.000 - 749.999 61,73 38,27 100 

750.000 - 999.999 57,32 42,68 100 

1.000.000 - 1.499.999 48,88 51,12 100 

1.500.000 ke atas 33,88 66,12 100 

Jumlah  36,53 63,47 100 

Sumber: Susenas Maret 2018, BPS Kota Yogyakarta 
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3.1.1 Kurva Lorenz 

Pola pergeseran yang terjadi pada Kurva Lorenz distribusi 
pendapatan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2016 hingga 
tahun 2017 yang relatif tidak signifikan. Pendapatan penduduk 
Kota Yogyakarta yang diukur dengan pengeluaran per kapita 
2017 terdistribusi tidak merata dan sedikit lebih timpang 
dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 3.3). Pola distribusi 
pendapatan penduduk Kota Yogyakarta masih tidak merata 
berakibat pada ketimpangan pendapatan penduduk sehingga 
para pemegang kebijakan setempat perlu melakukan langkah-
langkah guna mengurangi ketimpangan yang masih terjadi. 

 

Gambar 3.3 Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Penduduk Kota 
Yogyakarta, 2016-2017 

Sumber: Statistik Daerah Kota Yogyakarta, BPS, 2018 

Kurva Lorenz tidak menunjukkan suatu nilai kuantitatif, sehingga 
belum dapat mengukur seberapa besar pergeseran kurva 
tersebut. Ukuran secara kuantitatif akan dijelaskan menggunakan 
indikator Rasio Gini pada sub bab berikutnya.  
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3.1.2 Rasio Gini (Gini Ratio) 

Kurva Lorenz dapat memberikan gambaran tentang distribusi 
pendapatan penduduk, namun tidak mampu membandingkan 
nilai kuantitatif. Oleh karena itu, agar bisa membandingkan 
ukuran tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan 
penduduk secara kuantitatif dapat menggunakan Rasio Gini. Gini 
Rasio Kota Yogyakarta antara tahun 2016-2018 menunjukkan 
peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat 0,420 kemudian 
meningkat menjadi 0,432 di athun 2017 atau tumbuh 2,9 persen. 
Demikian juga pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan hingga 
menjadi 0,441 atau naik 2,1 persen dibanding tahun 2017. Hal ini 
dapat mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan 
penduduk Kota Yogyakarta, namun disisi yang lain menunjukkan 
pertambahan pendapatan penduduk.  

Tabel 3.2 Rasio Gini dan Tingkat Ketimpangan di Kota 
Yogyakarta, 2016-2018 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 

Gini Rasio 0,429 0,446 0,420 

Kriteria Moderat Moderat Moderat 

Sumber: Daerah Dalam Angka 2018, BPS Kota Yogyakarta 

Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta dari 
tahun 2016 sampai tahun 2018 pada Tabel 3.2 menunjukkan nilai 
di atas 0,3. Artinya, wilayah Kota Yogyakarta memiliki 
ketimpangan pendapatan yang termasuk dalam kriteria moderat. 
Keadaan tersebut menggambarkan bahwa penduduk Kota 
Yogyakarta belum bisa menikmati hasil pembangunan secara 
merata.  
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Namun demikian, Tabel 3.2 menunjukkan tingkat ketimpangan di 
Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Diperlukan pengetahuan yang lebih baik untuk memahami 
mengapa ketimpangan ini meningkat dan dan selanjutnya 
merumuskan kebijakan yang diperlukan. World Bank (2016) 
memaparkan penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi 
di Indonesia antara lain adanya ketimpangan kesempatan, 
pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan 
ketahanan ekonomi yang rendah. Kondisi tersebut menjelaskan 
bahwa terdapat perbedaan akses sumber daya bagi sebagian 
masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong terciptanya kondisi di 
mana masyarakat dengan ekonomi yang rendah akan kesulitan 
untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.   

3.1.3 Ketimpangan Relatif (Relative Inequality) 
Kriteria Bank Dunia 

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, indikator kesenjangan 
pendapatan juga dapat diukur dengan menghitung persentase 
pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang 
berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan 
seluruh penduduk. Semakin besar persentase pendapatan yang 
dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi 
pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat 
dicapai jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah 
menikmati ≥ 17 persen dari total pendapatan yang ada. Berikut 
grafik ketimpangan pendapatan penduduk versi Bank Dunia di 
Kota Yogyakarta tahun 2016 – 2017, sedangkan untuk tahun 
2018, BPS belum mengeluarkan nilai pemerataan pendapatan di 
Kota Yogyakarta versi Bank Dunia. Oleh karena itu, data tahun 
2018 yang digunakan merupakan hasil proyeksi.  

Sebesar 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di Kota 
Yogyakarta pada tahun 2018 menikmati bagian pendapatan 
sebesar 12,23 persen dari total pendapatan masyarakat. Mengacu 
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pada kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan 
penduduk pada kelompok ini persentasenya antara 12 sampai 
dengan 17 persen, sehingga tergolong memiliki kategori 
distribusi pendapatan dengan ketimpangan sedang (moderate 
inequality). Distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta 
pada tahun 2018 relatif kurang merata dibanding 2017. Hal itu 
tampak dari keadaan pada 2017 dimana 40 persen penduduk 
berpenghasilan terendahnya menikmati bagian pendapatan yang 
lebih banyak yaitu 12,78 persen.  

Distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang (Gambar 
3.4) terutama disebabkan oleh meningkatnya persentase 
distribusi pendapatan 20 persen penduduk berpenghasilan 
tertinggi menjadi 47,04 persen pada tahun 2018. Penurunan 
bagian pendapatan pada kategori 20 persen penduduk 
berpenghasilan tertinggi tersebut tentu terserap pada 40 persen 
kelompok penduduk berpendapatan sedang yang meningkat dari 
39,13 persen di tahun 2017 menjadi 40,72 persen di tahun 2018. 
Data ini menunjukkan peningkatan pendapatan penduduk hanya 
dirasakan oleh kalangan menengah keatas. Hal itu yang 
menyebabkan kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin 
dan kaya semakin lebar. 
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Gambar 3 4 Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk 
Kota Yogyakarta Menurut Kriteria Bank Dunia, 2016, 
2017, dan 2018 

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2017-2018 

* Data tahun 2018 merupakan angka hasil proyeksi  

Hasil perhitungan berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut juga 
menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran penduduk pada 
kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan teratas hampir 
empat kali lipat dari 40 persen penduduk dengan penghasilan 
terendah (Gambar 3.4). Dominasi kelompok penduduk 20 persen 
pengeluaran teratas pada tahun 2018 tampaknya masih sangat 
tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. 
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4 Kesimpulan 

Bab 4 Kesimpulan 

 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu 
indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun hal 
itu harus diiringi dengan pemerataan pendapatan masyarakat 
agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat dan tidak berdampak pada kesenjangan 
sosial. Penghitungan distribusi dan Gini Rasio sangat diperlukan 
untuk mengukur itu semua. 

Pola konsumsi penduduk Kota Yogyakarta secara total 
menunjukkan bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi 
dibandingkan dengan konsumsi makanan. Ketimpangan 
pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2017 cenderung 
lebih besar. Hal itu ditunjukkan oleh garis Kurva Lorenz yang 
arahnya cenderung menjauhi garis pemerataan dibandingkan 
tahun 2016. 

Analisis distribusi pendapatan dan Gini Rasio Kota Yogyakarta 
tahun 2018 menggambarkan bahwa secara umum tingkat 
ketimpangan pendapatan penduduk tergolong kriteria moderat. 
Hal ini terbukti dengan angka Gini Rasio sebesar 0,441 atau 
bernilai antara 0,3 - 0,5. 

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta 
tahun 2018 menurut kriteria Bank Dunia menghasilkan 
kesimpulan yang sama, yaitu termasuk kategori sedang/moderat. 
Hal ini terlihat dari pendapatan yang diterima oleh 40 persen 
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kelompok penduduk berpendapatan rendah mencapai 12,23 
persen atau berada diantara 12 – 17 persen dari total pendapatan 
penduduk.  

Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat terus memberikan 
perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan 
distribusi pendapatan dan kemiskinan. Selain pemerintah, para 
ppemangku kepentingan lain seperti pelaku bisnis dan 
masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ketimpangan 
distribusi pendapatan dapat dikurangi secara nyata.  
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