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ABSTRACT

ANALYSIS THE EFFECT OF CORRUPTION, HUMAN
DEVELOPMENT INDEKS, AND SOCIAL GAP ON POVERTY IN 16

INDONESIA PROVINCES PERIOD 2004,2006,2008 AND 2010

By

Adinda Ayu Witari

Poverty remains the biggest problem for Indonesia. Therefore, it is necessary to find
solutions to overcome, or at least to reduce the level of poverty in Indonesia. This
study aimed to analyze the effect of corruption ,HDI and social gap on poverty in
Indonesia. The method used in this study are PLS (Panel Least Square) using
secondary data types. Research samples are 16 provinces in Indonesia in
2004,2006,2008 and 2010.This study used a model with the approach of Fixed
Effect Model (FEM). The results showed that the index of corruption (CI) have
negative and significant effect on poverty (POV),  Human Development Index
(HDI),and Social Gap (SG)  have positive and significant effect on Poverty (POV)
in 16 (sixteen) provinces in Indonesia period 2004,2006,2008 and 2010, ceteris
paribus.
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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KORUPSI, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP
KEMISKINAN DI 16 PROVINSI INDONESIA PERIODE

2004,2006,2008 DAN 2010

Oleh

Adinda Ayu Witari

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar bagi bangsa Indonesia.Oleh karena
itu perlu dicari solusi untuk mengatasi, atau paling tidak untuk mengurangi tingkat
kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
Korupsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kesenjangan Sosial terhadap
Kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia tahun 2004,2006,2008 dan 2010.
Penelitian ini menggunakan model dengan pendekatan Fixed  Effect Model
(FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks korupsi (CI) memiliki hasil
yang negative dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia ,
Indeks Pembangunan Manusia dan Kesenjangan Sosial secara masing-masing
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 (enam belas)
provinsi di Indonesia periode 2004,2006,2008 dan 2010,ceteris paribus.

Katakunci:Kemiskinan, Korupsi, IPM, Kesenjangan Sosial
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Asy-Syarh: 5-6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah: 286)

There no ain’t such thing as a free lunch.
(New York Times)

First. Think
Second. Believe
Third. Dream

And Finally, Dare.
(Walt Disney)

Theres the whole world at your feet.
(Disney)

When you want something, all the Universe conspires in helping you to achived it.
(Puolo Coelho)

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.
(Unknown Author)
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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kemiskinan dimanapun adalah masalah pelik yang tidak kunjung

terpecahkan. Kegagalan mengatasi persoalan ini sering dikaitkan dengan

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak berhasil menangkap akar

persoalan kemiskinan. Intervensi yang dilakukan oleh pihak luar, sering dikritik

memiliki banyak bias sehingga kemiskinan sulit dihilangkan (Chambers, 1983,

2006).

Negara-negara di dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, yaitu

menurunkan jumlah penduduk miskin. Komitmen ini tertuang dalam beberapa

acara seperti “Deklarasi Johannesburg” dan “Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Millenium di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menghasilkan

MilleniumDevelopment Goals (MDG’s). Kedua kegiatan ini menghasilkan tujuan

salah satunya adalah mengurangi jumlah penduduk dunia yang miskin hingga

tahun 2015 (Hadad, 2003).

Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha mengurangi tingkat

kemiskinan. Indonesia sedang berupaya menanggulangi kemiskinan agar integrasi

nasional dapat tercapai. Optimisme ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk

miskin di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2013.
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Program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan pemerintah

belum mampu memberantas kemiskinan secara maksimal dikarenakan kurang

memperhatikan karakteristik dari kemiskinan itu sendiri. Chambers (1983) dalam

bukunya yang berjudul “Rural Development: Putting The Last First” menjelaskan

bahwa dalam upaya mempelajari kehidupan kaum miskin menggunakan istilah

“Belajar Terbalik”. Ada enam hal yang dijelaskan yaitu dengan (1) memahami

kehidupan mereka dengan bertanya dan mendengarkan (2) belajar dari orang yang

paling miskin, (3) menggali keterampilan teknis yang dimiliki, (4)

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan semua elemen

masyarakat, (5) Belajar sambil bekerja, dan (6) permainan simulasi.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Salim (2010), bahwa dalam

perencanaan yang baik dan benar, tidak hanya “Berpikir global, bertindak lokal”

yang artinya memasukan pemikiran skala dunia (global) dalam setiap tindakan

perencanaan tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten (lokal), tetapi perlu

mempertimbangkan “Berpikir lokal, bertindak global” yang artinya setiap

perencanaan memperhatikan karakteristik dari setiap komponen yang terkandung.

Suyanto (2013) menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan

perlu melihat permasalahan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Karakteristik kemiskinan diidentifikasi sehingga ditemukan prioritas

permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat.Bila ditinjau dari

aspek spasial, pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata. Ada provinsi

yang tergolong maju tetapi ada pula provinsi yang tergolong tertinggal. Gravitasi

ekonomi Indonesia masih bias ke Kawasan Barat Indonesia (Kuncoro, 2009: 50).
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Tabel 1 Tingkat Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia
Provinsi Tingkat Kemiskinan (%)

2004 2006 2008 2010
Bali 0.64 7.08 6.17 4.88
Banten 2.16 9.79 8.15 7.16
DI Yogyakarta 1.70 19.15 18.32 16.83
DKI Jakarta 0.77 4.57 4.29 3.48
Jawa Barat 12.88 14.49 13.01 11.27
Jawa Tengah 18.93 22.19 19.23 16.56
Jawa Timur 20.23 21.09 18.51 15.26
Kalimantan Selatan 0.64 8.32 6.48 5.21
Kalimantan Timur 0.88 29.34 9.51 7.66
Kepulauan Riau 2.06 11.85 9.18 8.05
Riau 2.06 11.85 10.63 8.65
Sulawesi Selatan 3.43 14.57 13.34 11.60
Sulawesi Utara 0.53 11.54 10.10 9.10
Sumatera Barat 1.31 20.74 10.67 9.50
Sumatera Selatan 3.82 20.99 17.73 15.47
Sumatera Utara 4.98 15.01 12.55 11.31

Sumber : BPS (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat tingkat kemiskinan penduduk di 16 provinsi di

Indonesia.Secara umum berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa

keseluruhan provinsi mengalami penurunan jumlah persentase kemiskinan setiap

tahunnya. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan berada pada provinsi

Jawa Barat dengan interval 1,74, Jawa Tengah dengan interval 2,67 dan Jawa

Timur dengan interval 3,25 pada dua tahun terakhir di sampel penelitian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Guiga dan Rejeb (2012),

Yuliyanto (2015), Zulfikar (2016), dan Sidthisone (2016) berbagai faktor yang

pada umumnya dianggap berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan penduduk,

antara lain adalah : 1) Tingkat pertumbuhan ekonomi, 2) Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), 3) Tingkat pendidikan, 4) Angka melek huruf, 5) Angka harapan

hidup, 6) Jumlah penduduk, 7) Jumlah siswa putus sekolah, 8) Pangsa sektor

pertanian dan industri dalam PDRB, 9)Upah minimum, 10) Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG),11) Indeks Gini, 12) Kebijakan fiskal, dan 13) Korupsi.
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Korupsi menyebabkan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah

sehingga menjadi salah satu penghambat terbesar dalam pembangunan ekonomi

dan manusia. Huguette Labelle, ketua Transparency International, menyatakan

bahwa korupsi membuat jutaan penduduk terperangkap kemiskinan. Hubungan

antara korupsi dan kemiskinan memang tidak bisa dikuantifikasi dan langsung.

Akan tetapi hubungan sebab akibat antara korupsi dan kemiskinan dapat

dijelaskan melalui beberapa pendekatan.

Hasil penelitian Mauro (1995) menunjukkan bahwa hubungan korupsi dan

pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Mauro (1997) menyatakan bahwa

konsekuensi korupsi yaitu pertama, dapat melemahkan investasi sehingga

pertumbuhan ekonomi berkurang. Kedua, terjadi talent miss alocated yaitu

korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, pinjaman dan hibah

luar negeri pengalokasiannya tidak tepat. Keempat, penerimaan pemerintah dari

pajak berkurang yang mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah sehingga

kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa publik tidak memadai.

Chetwynd dan Spector (2003) menjelaskan dampak korupsi terhadap

kemiskinan melaluli dua model, model ekonomi dan model pemerintahan. Model

ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang,

mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, menciptakan inefisiensi dengan

meningkatan biaya untuk berbisnis, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan semakin buruk.

Sementara itu, model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis

kapasitas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas,

mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik utama dalam proyek-
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proyek modal (dimana suap dapat terjadi), menurunkan kepatuhan terhadap

peraturan keselamatan dan kesehatan, dan meningkatkan tekanan anggaran pada

pemerintah. Buruknya kapasitas pemerintahan ini menyebabkan kemiskinan

semakin meningkat.

Korupsi tidak selalu menyebabkan kemiskinan, karena korupsi bisa “tidur

bersama” dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Leff dan Huntington

menyatakan bahwa tidak semua korupsi mempunyai dampak buruk terhadap

perekonomian.Korupsi yang bersifat “speed money” mempunyai dampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya suap membuat pengusaha terhindar dari

penundaan birokrasi, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai rencana.

Sementara Klitgaard menjelaskan adanya “dana taktis” pimpinan birokrat

terkadang dibutuhkan demi mempercepat dan melancarkan proses kegiatan. Pote

Sarasin, Ketua Dewan Pembangunan Thailand tahun 1980-an, menyatakan

apabila korupsi dibatasi di bawah 20% maka pembangunan masih mungkin

berjalan (Korupsi yang Memiskinkan, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).

Korupsi menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sehingga

kemiskinan akan meningkat, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Korupsi akan mengurangi efisiensi usaha peningkatan kesejahteraan, menciptakan

ketidakadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya

dan mendukung para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan

asing, berkurangnya penerimaan pajak dan melemahkan jiwa kewirausahaan,

berkurangnya pengeluaran pemerintah sehingga terjadi ketidaktepatan alokasi,

melemahkan pertumbuhan ekonomi, menghambat penyediaan barang publik, dan

mengganggu sistem jaminan sosial. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan

meningkat (Chetwynd, dkk, 2003).
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Korupsi berpengaruh tidak langsung terhadap meningkatnya angka

kemiskinan melalui transmisi pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh langsung

jika korupsi terjadi pada program-program anti kemiskinan.

Tanzi (1998) menunjukkan alasan mengapa korupsi dapat menghambat

pertumbuhan. Pertama, korupsi mengurangi kemampuan pemerintah dalam

pengawasan untuk memperbaiki kegagalan pasar bahkan mungkin akan

memperburuk kegagalan pasar. Kedua, korupsi mendistorsi insentif.

Individuindividu dalam masyarakat yang korup melakukan aktivitas rent-seeking

dan bukan melakukan aktivitas yang produktif. Bahkan dalam kasus tertentu

Murphy, Shleifer dan Vishny (1998) korupsi dapat mengarahkan masyarakat pada

aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah negatif. Ketiga, korupsi

berperan sebagai pajak arbiter. Korupsi menyebabkan beban materi yang sangat

besar karena biaya mencari birokrat-birokrat penerima suap juga harus

dimasukkan dengan biaya negosiasi dan pembayaran suap. Apalagi kesepakatan-

kesepakatan yang dibuat berdasarkan suap sangat rentan untuk dilanggar jika

melibatkan birokrat yang cukup banyak. Keempat, korupsi mengurangi bahkan

merusak fundamental pemerintah dalam menegakkan perlindungan hak milik.

Ketika seseorang dihalangi untuk menuntut hak kepemilikannya, atau seseorang

yang lain dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kontrak karena korupsi,

maka peran fundamental pemerintah terdistorsi dan pertumbuhan ekonomi

menjadi tergantung.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya perananan pemerintah

terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan
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untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan

melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumbar daya

manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

seseorang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan

keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produtivitas

kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan

mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga

perusahaan juga akan memberika gaji yag lebih tinggi kepada yang bersangkutan.

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga

kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang

terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki

produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya

produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk

memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Lanjouw (2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik

dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan

akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin,

karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya

fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk

meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Kanbur dan Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan

pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang
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dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anakanak

usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat

pendidikan membuat pekerja mempunya keterampilan dan pengetahuan yang

selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga

meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang

kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang. Terdapat

hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan

merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin

menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi,

tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang

buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja.

Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat

mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar

merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur dan Squire,

1999).

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun

pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian

pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM

tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber

daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk

mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang

terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin.

Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah
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dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin

dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan

IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai

pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, struktur dan proses yang

ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga

dinikmati kaum miskin. Menurut World Development Report, kemajuan pada

kedua bidang saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain

tidak cukup (Kanbur dan Squire, 1999).

Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau

ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan

sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi,

sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.Kesenjangan

sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga

mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau

kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada

dua faktor yang dapat menghambat.

Faktor-faktor Kesenjangan Sosial adalah : 1) faktor-faktor yang berasal

dari dalam diri seseorang (faktor internal),Rendahnya kualitas sumberdaya

manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada

hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai

akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri.

Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak
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mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.

Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu

terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan. 2) faktor-faktor yang berasal dari

luar kemampuan seseorang (factor eksternal),Hal ini dapat terjadi karena birokrasi

atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau

memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang

tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang

malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau

rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan

atau tekanan-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu

penyebab munculnya kemiskinan struktural.

Kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan

kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang

membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-

kesempatan yang ada. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang

miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan “jalan menuju ke bawah

terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan

kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan struktural.

Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah

ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa

dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa

dan pengusaha.

Masalah-masalah Kesenjangan Sosial adalah : 1) Kemisikinan, Meski saat

ini angka pertumbuhan ekonomi bangsa kita terus menunjukan grafik kenaikan
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namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang hidupnya

masih berada di bawah standar yang layak. Ini menjadi masalah sosial yang bisa

kita temukan dengan mudah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. 2)

Lapangan kerja, Masalah sosial yang satu ini bisa mendorong timbulnya masalah

lain yang tidak kalah seriusnya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, kehidupan

suatu keluarga yang tidak harmonis, rasa frustasi dan lain lain. Hal ini juga

menjadi urusan yang butuh penanganan serius. 3) Kesenjangan sosial, Masalah

sosial ini juga bisa menimbulkan efek yang lain. Misalnya terdapat perbedaan

yang sangat mencolok antara orang yang mampu dan kelebihan harta serta orang

yang hidupnya selalu dalam kondisi yang pas pasan saja. Hal ini bisa

menimbulkan rasa kecemburuan yang tinggi sehingga menghilangkan rasa

persaudaraan di masyarakat. 4) Kemacetan lalu lintas, Masalah sosial yang satu

ini lebih sering terjadi terutama di kota-kota besar. Padahal efek dari kemacetan

ini juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Misalnya karena harus

antri di keramaian lalu lintas orang akan kehilangan waktu untuk bekerja atau

kegiatan lain yang bersifat produktif. 5) Disiplin yang kurang, Hal ini menjadi

masalah sosial yang paling punya pengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah atau

negara. Namun untuk menangani masalah yang satu ini memang dibutuhkan

kerja keras dan waktu yang cukup lama. Karena untuk menghilangkan problem

yang kadangkala sudah menjadi budaya ini butuh pemahaman yang cukup dalam

warga.

B.  Rumusan Masalah

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyebab masih

banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Walaupun belum ada kajian



12

literatur yang membuktikan hubungan langsung antara korupsi dan kemiskinan,

tetapi kenyataannya korupsi menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan di

Indonesia. Besarnya anggaran yang dikeluarkan olah pemerintah belum tentu

dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah apakah korupsi, Indeks Pembangunan

Manusia dan kesenjangan sosial merupakan penyebab kemiskinan di

Indonesiatahun 2004,2006,2008 dan 2010?

C.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas,

yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks korupsi, kesenjangan

sosial dan indeks pembanguan manusia terhadap kemiskinan di 16 (enam

belas) provinsi di Indonesia periode 2004,2006, 2008 dan 2010.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

i. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

ekonomi.

ii. Memperkaya referensi dan literatur mengenai indeks korupsi, kesenjangan

sosial dan indeks pembanguan manusia serta kemiskinan.



13

iii. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pada penelitian

tahap selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

i. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

ii. Memberikan bahan dan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi dan

selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kebijakan.

iii. Memperkaya wacana pustaka bagi akademika Universitas Lampung yang

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa/i, khususnya

mengenai masalah indeks pembangunan manusia, kesenjangan sosial dan

indeks korupsi serta kemiskinan.
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II.KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Teoritis

a. Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya mengacu pada keadaan kekurangan uang dan

barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Oleh karena itu, seseorang termasuk

kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan

pokoknya. Pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli atau lembaga adalah

sebagai berikut :

- BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan

kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak

si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan

yang ada padanya.

- Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi

seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per

kapita per hari. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga

dikategorikan miskin, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang

2. Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah /

tembok tanpa plester
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4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah

tangga lain

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air

hujan

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak

tanah

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu,

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan

500 m2 – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan

(2005), - atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan

(2007)

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD /

hanya SD

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp

500.000,00, seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal

motor, atau barang modal lainnya.

- Worldbank (2001) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak tercapainya

kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.
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- Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan

untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi : asset (tanah,

perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang

memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai

kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau

jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

- Michael P. Todaro (2004) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah

penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat

pendapataan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional.

- SMERU (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan ketika

seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa

menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang

mencari pertolongan. SMERU membagi kemiskinan dalam sembilan dimensi,

yaitu :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan

papan),

2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,

pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi),

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga),

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal,

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam,

6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat,
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7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan,

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban

tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan

terpencil).

Berdasarkan beberapa pengertian kemiskinan di atas dapat disimpulkan

bahwa kemiskinan adalah ketiadaan akses terhadap hal-hal vital dalam hidup

disebabkan minimnya pendapatan yang bisa didapat oleh seseorang untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengindikasikan kemiskinan digunakan

garis kemiskinan (poverty line) yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang

melampaui ukuran garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah ukuran yang

didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum baik konsumsi makanan, pakaian,

maupun perumahan. Garis kemiskinan berdasarkan konsumsi (consumption-based

poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu :

1. Pengeluaran untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar

lainnya,

2. Jumlah kebutuhan lain yang bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Todaro (2004) menyatakan bahwa

kemiskinan absolut dialami oleh penduduk yang hidup di bawah tingkat

pendapatan riilminimum atau Garis Kemiskinan Internasional, yaitu USD 1

per hari dalam dollar paritas daya beli (PPP).

Penetapan garis kemiskinan internasional oleh pemerintah suatu negara

belum tentu digunakan dalam pembuatan program pengentasan kemiskinan di
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negaranya. Strategi yang digunakan dalam penentuan garis kemiskinan lokal

adalah dengan menetapkan sekelompok makanan yang cukup berdasarkan

persyaratan nutrisi dari penelitian medis tentang kalori, protein, dan mikronutrein

yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, dengan menggunakan data survei rumah

tangga lokal, diidentifikasi sekelompok makanan yang biasa dibeli oleh rumah

tangga yang hampir tidak memenuhi persyaratan nutrisi. Selanjutnya untuk

menentukan garis kemiskinan lokal ditambahkan pengeluaran-pengeluaran untuk

kebutuhan dasar lainnya, seperti pakaian, tempat tinggal, dan sarana kesehatan.

Garis kemiskinan lokal mungkin melebihi USD 1 per hari dalam paritas

daya beli (PPP). Batas kemiskinan menurut BPS didasarkan pada jumlah rupiah

konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis

komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di

lapisan bawah), dan konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditi makanan

sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan

perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis

kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status

fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk

yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi

miskin.

Cara mengukur jumlah kemiskinan suatu daerah yang paling sederhana

menurut BPS, yaitu dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi

dari populasi yang disebut dengan Headcount Index. Namun, indikator ini

mengabaikan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh

karena itu, kesenjangan pendapatan (poverry gap) digunakan untuk mengatasi
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kelemahan tersebut. Poverty gap ini menghitung transfer yang akan membawa

pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan,

sehingga kemiskinan dapat hilang.

b. Teori Penyebab Kemiskinan

Sharp mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama,

secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksmaan pola kepemilikan sumber

daya sehingga distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan karena

perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan akibat perbedaan

akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan (vicious circle of poverty).

Nurkse (2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan,

ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas

rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan

investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya.

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.

Sumber : Mudrajat Kuncoro (2006).
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Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi

penawaran (supply) dan permintaan (demand). Segi penawaran menjelaskan

bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas

rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.

Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat

pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal

dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya.

Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin

rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas

pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat

yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai

akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan

modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan

modal begitu seterusnya.

Worldbank (1993) dalam Policy Research Working Papers: Poverty and

Policy menjelaskan sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh

hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya demokrasi

Hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau

suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka,

2. Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber

daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk,

3. Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi,
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4.Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing

daripada pasar domestik,

5.Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan

ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial,

6. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem

yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin, dan

7. Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi

masyarakat, yang memacu bertambahnya pemupukan pendapatan dan

kesejahteraan.

Stiglitz dan Meier (Frontiers of DevelopmentEconomics : The future in

perspectiv) (2001) menyatakan bahwa pemerintah mempunyai program-program

pengurangan kemiskinan yang dibiayai dengan pajak langsung yang progresif.

Namun, muncul kesulitan untuk membuat masyarakat patuh terhadap pajak

menyebabkan pajak ini tidak terkumpul dan program penurunan kemiskinan

gagal.

Kanbur dan Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena

dampak dari kebijakan pemerintah.Pemerintah yang pro-kemiskinan akan

melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat,

dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik.

Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat

produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang

meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan

angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak
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prokemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan.

Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan

orang-orang yang mempunyai uang.

Di beberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa peduli dengan

suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana

memperkaya diri mereka sendiri. Zakaria dalam bukunya The future of Freedom,

Illiberal Democracyat Home and Abroad menyatakan bahwa alih-alih

memperbaiki kesejahteraan, demokrasi justru membuat perekonomian dan

kehidupan sosial-politik kian terpuruk. Penyebab utamanya, tekanan politik dalam

demokrasi bukan merupakan sesuatu yang tulus untuk kepentingan publik atau

netral. Demokrasi merupakan representasi kepentingan kelompok atau instrumen

elite politik untuk mendelegitimasi lawan politik yang sedang menjadi

pemerintah. Dalam proses interaksi tersebut, kepentingan kaum miskin

tersingkirkan walaupun sering dijadikan selubung isu sebenarnya.

Beberapa teori meyakini bahwa demokrasi memperkuat akuntabilitas dan

transparansi tata kelola pemerintah yang selanjutnya akan berfaedah mengurangi

kemiskinan. Akan tetapi, teori tersebut tidak menemukan implementasi memadai

dalam praktik demokrasi di Indonesia pascareformasi tahun 1998 (T. Mustasya,

2007).

Chetwynd dan Spector (2003) menjelaskan bahwa korupsi dapat

memperburuk kemiskinan. Tingginya korupsi di suatu daerah menyebabkan para

investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Rendahnya investasi

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan terhambat serta dapat
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meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan

daerah tersebut akan semakin buruk.

c. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere

yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Korupsi

merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang

diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Lembaga Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai

perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak

wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan

menyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sementara

Worldbank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuataan publik

untuk kepentingan pribadi.

Keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi

juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat,

suku, teman atau keluarga. Definisi ini menunjukkan korupsi yang terjadi pada

tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (Tika Widiastuti, 2008).

Christopher Stueckelberger menyatakan bahwa korupsi mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut : 1. Merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu, 2. Jenis

kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan, 3. Pencarian keuntungan pribadi

secara tidak sah, 4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah,

5.Penggunaan dana secara tidak efisien, 6. Sering berhubungan dengan
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pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme, 7. Penyalahgunaan

kepercayaan, 8. Perusakan integritas moril dan etos umum, dan 9. Pelanggaran

hukum dengan disintegritas hukum.

Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga

pemerintah daerah. Motif melakukan korupsi secara politik yaitu untuk

mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses

lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckelberger , yaitu :

1. Korupsi kemiskinan  (corruption of poverty) yang disebut juga sebagai

korupsi kecil, yaitu korupsi yang berakar dalam kemiskinan. Contohnya

apabila pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapat gaji yang dapat

mencukupi kebutuhannya.

2. Korupsi kekuasaan (corruption of power) yang disebut korupsi besar, yaitu

berakar dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan

kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi

yang telah dimiliki.

3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (corruption of procurement) dan korupsi

untuk mempercepat urusan (corruption of acceleration) yaitu untuk

mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka memperolehnya akan tidak

tepat waktu atau membutuhkan biaya administratif yang lebih besar.

Alatas (2008) membedakan tujuh tipologi korupsi, yaitu :

1. Transactive corruption, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan

timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua

belah pihak.
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2. Extortive corruption (korupsi yang memeras), yaitu pihak pemberi dipaksa

menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya,

kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.

3. Insentive corruption, korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa

ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang

diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. Supportive corruption, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang

atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat

korupsi yang sudah ada.

5. Nepostistic corruption, yaitu korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman

atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku

yang memberi tindakan dengan mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya

kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan

yang berlaku.

6. Defensive corruption, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk

mempertahankan diri. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang

yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeraslah yang

disebut korupsi.

7. Autogenic corruption, adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan

pelakunya hanya seorang diri.

Pengukuran korupsi dilakukan menggunakan Corruption Perception Index

(CPI). CPI adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh

Transparency International (TI) sejak tahun 1996. CPI tidak dihasilkan dari
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survei yang dilakukan oleh TI sendiri. CPI merupakan indeks gabungan

(composite index) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga

international seperti Asian Development Bank, Worldbank, Political Economic

Risk Consultacy, dan lainnya.

Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka

kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. CPI memiliki

rentang 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korup, sementara 10

dipersepsikan sangat bersih.

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) dengan mencoba mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik

korupsi di suatu daerah. IPK diharapkan dapat dijadikan petunjuk awal

permasalahan korupsi di suatu daerah dan dapat digunakan untuk mendesain

strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. IPK Indonesia melihat

sejauh mana kualitas tata kelola institusi publik dengan menanyakan langsung

kepada para pelaku usaha berdasarkan pengalaman atau persepsi mereka. Survei

ini berusaha memperoleh gambaran mengenai praktik korupsi yang terjadi di

institusi publik ketika berhubungan dengan pelaku usaha.

IPK Indonesia berbeda dengan instrumen CPI, meskipun keduanya sama-

sama mengukur persepsi korupsi menggunakan metode kuantitatif dengan survei.

Pertama, CPI mengukur persepsi korupsi di 180 negara di dunia dengan

menggunakan data komposit (indeks gabungan). Sedangkan IPK mengukur

persepsi korupsi di kabupaten/kota di Indonesia dengan melakukan wawancara
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langsung kepada responden. Kedua, CPI diluncurkan setiap tahun sekali.

Sedangkan IPK Indonesia dua tahun sekali.

Syed Hussein Alatas mengidentifikasi korupsi dapat menyebabkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Menimbulkan ketidakefisienan dalam keseluruhan birokrasi.

2. Segi ekonomi, korupsi menyebabkan beban yang dirasakan oleh masyarakat.

Implikasi tingginya korupsi dapat menyebabkan harga-harga lebih mahal serta

adanya pajak dan pungutan lain yang tidak sah. Manipulasi pajak oleh

koruptor harus ditutup dengan pajak dari warga negara yang jujur. Korupsi

juga menimbulkan biaya-biaya baru dan mengabaikan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat.

3. Larinya tenaga ahli ke luar negeri dan lahirnya berbagai bentuk ketidakadilan,

pemerintah yang mengabaikan tuntutan kelayakan pemerintahan, sikap masa

bodoh yang semakin luas, kelumpuhan psikologis yaitu tidak adanya kreativitas

kerja yang terbit dari situasi yang sehat, munculnya kejahatan lain dalam

masyarakat, melemahnya semangat perangkat birokrasi dan mereka yang

menjadi korban, dan lain-lain.

Mboeik (2011) berpendapat bahwa tindakan korupsi telah berakibat pada

disharmoni dan disintegrasi bangsa, baik berdasarkan kelompok/golongan atau

berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial-ekonomi antara

berbagai lapisan masyarakat.



28

Djukana menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakibatkan

tingginya angka kemiskinan, bombastisnya tingkat kematian ibu hamil, parahnya

angka kekerasan terhadap perempuan, melonjaknya angka putus sekolah,

meningkatnya pengidap gizi buruk dan merebaknya persoalan kriminalitas.

Dampak dari tindak korupsi digambarkan oleh Gatot Sulistoni, Ervyn

kaffah, dan Syahrul Mustofa dalam tiga kategori, yaitu :

1. Aspek politik.

Tindakan korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan

bernegara, karena :

a) Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan terjadi sebab

kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para

koruptor,

b) Posisi pejabat dalam struktur pemerintah diduduki oleh orang-orang yang

tidak jujur, tidak potensial, dan tidak bertanggungjawab. Hal ini

disebabkan karena proses penyeleksian pejabat tidak melalui mekanisme

yang benar, yakni uji kelayakan (Fit and Proper Test), tetapi lebih

dipengaruhi oleh politik uang dan kedekatan hubungan, dan

c) Proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembangunan

berkelanjutan terhambat.

2. Aspek sosial.

Pada tingkat yang sudah sangat sistematis, sebagian besar masyarakat

tidak lagi dihiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran. Hal ini disebabkan

karena semua persoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan.
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Selain itu, korupsi juga mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara

tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala keinginannya.

3. Aspek ekonomi.

Dampak tindak korupsi terhadap aspek ekonomi contohnya adalah :

a) Pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak sampai ke tangan

masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi

rakyat,

b) Harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus

membayar “upeti” atau “biaya siluman” sejak masa perijinan sampai produksi.

Khusus untuk biasa siluman, biasanya dapat mencapai 20 persen hingga 30

persen dari total biaya operasional perusahaan. Tingginya biaya siluman ini

otomatis akan menurunkan tingkat keuntungan usaha dari para pemilik

modal/pengusaha, oleh karena itu mereka menekan upah buruh untuk

meningkatkan keuntungan,

c) Sebagian besar uang hanya berputas pada segelintir elite ekonomi dan politik.

Realitas seperti ini menyebabkan sektor usaha yang berkembang hanya di

sektor elite, sementara sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang, dan

d) Produk petani tidak mampu bersaing.Akibatnya harga-harga produk petani

juga meningkat, sehingga tidak mampu meraih keuntungan karena kalah

bersaing dengan produk impor.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dari taraf hidup

masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Kesejahteraan masyarakat ini merupakan
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hasil dari proses pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Sebagian dari

usaha pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya adalah dengan

penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini

dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan

air bersih, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Indikator kesejahteraan

masyarakat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP.

IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan

secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang

merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah

peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living

standards).

Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir;

pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf

penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran

per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing powerparity).

= + ( 1 + 2 + 3 ) (2.1)

Di mana :

X1 : Indeks Harapan Hidup

X2 : Indeks Pendidikan

X3 : Indeks Standart Hidup Layak
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Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga

bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa

biasanya indeks ini dikalikan 100 persen.

a) Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan

dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi

mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun diharapkan akan

mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

b) Indeks Pendidikan

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka

melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan

adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk

usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar

angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenernya mengingat penduduk yang

berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah

sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolah. Kedua indikator pendidikan

ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan

(cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki

kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan.

Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan

yang dimiliki penduduk. Angka melek huruf adalah kemampuan mambaca dan

menulis. Sedangkan pengertian rata-rata lama sekolah secara sederhana

diilustrasikan sebagai berikut : misalkan di Kota Semarang ada 5 orang tamatan
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SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama

sekali, maka rata-rata lama sekolah di Kota Semarang adalah {5(6) + 5(9) + 5(12)

+ 5(0)} : 20 = 6,25 tahun. Setelah diperolah nilai Lit dan MYS, dilakukan

penyesuaian agar kedua nilai ini berada pada skala yang sama yaitu 0 dan 1.

Selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan

indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS,

sesuai ketentuan UNDP.

Oleh karena itu untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus :

= + (2.2)

c) Standar Hidup Layak

UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP

adjusted untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Untuk perhitungan IPM

nasional (provinsi atau kaupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena

PDRB per kapia hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak

mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM.

Pengukuran daya beli penduduk antar provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia,

BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh

masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah

an antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai

berikut (berdasarkan ketentuan UNDP) :

a) Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27

komoditi dari SESENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
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b) Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata

pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.

c) Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar

daerah, diperlukan indeks “Kemahalan” wilayah yang biasa disebut dengan

daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan

metode yang dipakai International Comparsion Project (ICP) dalam

menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data

kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27

komoditi yang diperoleh dari SUSENAS modeul sesuai ketetapan UNDP.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

= Ri = ∑ ( . )∑ ( . ) ( . )
Di mana :

E(i,j) : Pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten/Kota i

P(i,j) : Harga komoditi j di Kabupaten/Kota i

Q(i,j) : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten/Kota i

f. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau

ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan

sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi,

sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.Kesenjangan
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sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga

mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau

kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada

dua faktor yang dapat menghambat.

Faktor-faktor Kesenjangan Sosial adalah : 1) faktor-faktor yang berasal

dari dalam diri seseorang (faktor internal),Rendahnya kualitas sumberdaya

manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada

hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai

akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri.

Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak

mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa

depan.Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu

terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.2) faktor-faktor yang berasal dari luar

kemampuan seseorang (factor eksternal),Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau

ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau

memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang

tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang

malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau

rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan

atau tekanan-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu

penyebab munculnya kemiskinan struktural.

Kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan

kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang

membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-

kesempatan yang ada. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang
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miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan “jalan menuju ke bawah

terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan

kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan struktural.

Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah

ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa

dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa

dan pengusaha.

2. Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mempelajari

beberapa penelitian yang berkaitan secara relevan dengan topik yang telah ditulis

oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel

berikut:

Tabel2.Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Nama Penulis Ravi Kanbur dan Lyn Squire.

Judul dan Tahun
Penelitian

Evolution of Thinking about Poverty / 1999

Tujuan untuk menjelaskan tentang perubahan definisi
kemiskinan dan ukurannya serta kebijakan dan
strategi apa yang tepat untuk mengatasi
kemiskinan.

Hasil dan Kesimpulan tidak ada perubahan signifikan dalam proporsi
kemiskinan di negara atau masyarakat.

Definisi yang lebih luas meningkatkan
pemahaman tentang kemiskinan, serta
rancangan dan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan yang lebih
spesifik.

2. Nama Penulis Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan
Bertram Spector.

Judul dan Tahun
Penelitian

Corruption and poverty : A Review ofRecent
Literature / 2003.
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Tujuan untuk meneliti hubungan antara korupsi dengan
kemiskinan.

Penelitian ini melihat dampak korupsi terhadap
kemiskinan melalui dua model, yaitu model
ekonomi dan model pemerintahan.

Pada model ekonomi dijelaskan bahwa korupsi
dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan
menyebabkan ketimpangan pendapatan
meningkat yang kemudian menyebabkan
kemiskinan semakin meningkat. Model
pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi dapat
mengurangi kapasitas pemerintah sehingga
kemiskinan meningkat.

Hasil dan Kesimpulan korupsi tidak memperburuk dan meyebabkan
kemiskinan, tetapi memiliki hubungan
kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi
dan pemerintahan.

3. Nama Penulis Hendi Yogi Prabowo

Judul dan
TahunPenelitian

Sight beyond sightForeseeing corruption in the
Indonesiangovernment through behavioral
analysis / 2016.

Metode Penelitian mengkaji kasus korupsi besar di Indonesia
dalam tiga tahun terakhir melalui laporan dari
berbagai institusi terkait isu terkait kecurangan
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih
baik tentang para pemimpin korup di Indonesia
dan bagaimana memprediksi kejadian mereka
dengan cara mengamati dan menganalisis fluks
merah perilaku yang terlihat.

Data Variabel keterbatasan sumber daya yang tersedia,diskusi
dan analisis mengenai fluktuasi korupsi
perilaku yang terlihat dalam penelitian ini
dibangun berdasarkan data sekunder dari
instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(MK), Mahkamah Agung (MK), Badan
Pemeriksa Keuangan Dewan (BPK) dan
Panwaslu (Bawaslu).

Hasil dan Kesimpulan selain perspektif fiancial, korupsi dapat
dideteksi dan dengan demikian dicegah dengan
cara observasi dan analisis perilaku.

kepemimpinan yang buruk merupakan
penyebab utama korupsi di Pemerintah
Indonesia.

Namun, alasan utama pemimpin korup terpilih
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menjadi jutawan adalah karena orang-orang
gagal mengenali mereka di tempat kepalan dan
secara tidak sengaja memilih mereka.

Di antara tanda-tanda kepemimpinan buruk
yang cukup terlihat bagi orang-orang untuk
dilihat adalah apa yang disebut "narsisisme"
yang memiliki empat dimensi inti: otoritas,
kekaguman diri, superioritas dan hak.

Tujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan
analisis perilaku dalam memprediksi korupsi
antar pejabat publik di Indonesia sebagai bagian
dari tindakan pencegahan korupsi.

4. Nama Penulis Mohammad Habibullah Pulok

Judul dan Tahun
Penelitian

Does corruption matter for economic
development? Long run evidence from
Bangladesh / 2017.

Metode Penelitian studi ini mempekerjakan autoregressive
didistribusikan lag (ARDL) batas tes metode
untuk meneliti hubungan jangka panjang atau
cointegration antara korupsi dan PDB per kapita
riil di Bangladesh menggunakan tahunan data
time series. (ICRG) yang digunakan sebagai
proxy untuk mengukur tingkat korupsi.

Hasil dan Kesimpulan hasil ARDL batas tes mengkonfirmasi bahwa
ada hubungan jangka panjang antara korupsi
dan perkembangan ekonomi di Bangladesh.
Temuan dari perkiraan jangka panjang
memberikan bukti dampak negatif korupsi
dalam pembangunan ekonomi. Nilai negatif
dari istilah koreksi kesalahan dalam model
pendek memperkuat adanya hubungan jangka
panjang.

Tujuan untuk menyelidiki hubungan jangka panjang
antara ekonomi pengembangan dan korupsi di
Bangladesh atas 1984-2013.

5. Nama Penulis Tika Widiastuti

Judul dan Tahun
Penelitian

Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan
Masyarakat di Beberapa Negara Muslim / 2008.

Metode Penelitian menggunakan metode estimasi maximum
likelihood dan pengujiannya dengan teknik
pengolahan data structural equation modeling
(SEM).

Hasil dan Kesimpulan korupsi berdampak buruk terhadap tingkat



38

kesejahteraan masyarakat. Terjadinya
inefisiensi pada sisi pengeluaran pemerintah
kurang memberikan pengaruh positif langsung
pada kesejahteraan.

Hal ini dikarenakan kemungkinan alokasi
anggaran yang tidak sesuai kebutuhan
masyarakat atau terjadi korupsi pada alokasi
anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Di
negara muslim yang tingkat korupsinya tinggi
memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih
rendah dibandingkan dengan negara muslim
yang tingkat korupsinya rendah.

6. Nama Penulis Sajeev Gupta, Hamid Davoodi, dan Rosa
Alonso Terme

Judul dan Tahun
Penelitian

Does Corruption Affect Income Inequality and
Poverty? / 1998.

Tujuan untuk mengetahui bagaimana korupsi
mempengaruhi distribusi pendapatan dan
kemiskinan.

Metode Penelitian metode yang digunakan untuk menganalisis
dalam penelitian ini adalah Ordinary Least
Square (OLS).

Hasil dan Kesimpulan korupsi mengganggu fungsi dari pemerintah
sebagai pengalokasi sumber daya, stabilisasi
ekonomi, dan redistribusi pendapatan dimana
fungsi-fungsi ini mempengaruhi distribusi
pendapatan dan kemiskinan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Korupsi
berimplikasi signifikan negatif bagi
pertumbuhan dan pemerataan, sehingga
kebijakan yang mengurangi korupsi akan
mengurangi ketimpangan pendapatan dan
kemiskinan.

7. Nama Penulis Hamid Yeganeh

Judul dan Tahun
Penelitian

Culture and corruption, A concurrent
application of Hofstede’s, Schwartz’s and
Inglehart’s frameworks / 2014.

Metode Penelitian korupsi dikonseptualisasikan dan dimensi
budaya Schwartz, Hofstede dan Inglehart
dipresentasikan. Pada bagian kedua, hubungan
antara Konsep dibahas dan hipotesis, variabel,
dan model teoritis disajikan. Kemudian, bahwa
uji empiris dilakukan, implikasi teoritis /
manajerial dibahas, dan Model integratif
diusulkan.

Tujuan untuk mengetahui dampak nilai budaya
terhadap korupsi dengan  mengintegrasikan
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kerangka Hofstede, Schwartz, dan Inglehart
Hasil dan Kesimpulan analisis empiris menegaskan  bahwa setelah

mengendalikan dampak sosio-ekonomi
Pembangunan, nilai budaya memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap tingkat dugaan
korupsi.

8. Nama Penulis Cholili dan Pudjiharjo

Judul dan Tahun
Penelitian

Analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan
di Indonesia selama tahun 2008-2012 / 2014

Tujuan Untuk melihat bagaimana tiga variabel
independen berpengaruh terhadap kemiskinan
di Indonesia, dengan variabel independen
adalah indeks pembangunan manusia, produk
domestic regional bruto, dan pengangguran
baik simultan maupun secara parsial

Hasil dan Kesimpulan Hasil penelitian memperlihatkan adanya
pengaruh secara simultan dari ketiga variabel
variabel independen dengan koefisien
determinan 0,743 (R-Square). Namun ketika di
uji secara parsial PDRB tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kemiskinan,
sedangkan IPM dan pengangguran secara
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat kemiskinan, dengan korelasi
antar variabel tersebut negatif secara signifikan.

9. Nama Penulis Saputra dan Mudakir

Judul dan Tahun
Penelitian

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
terhadap kemiskinan di Jawa Tengah selama
kurun waktu 2005-2008. / 2011

Hasil dan Kesimpulan

Hasil analisis menunjukan bahwa variabel IPM
mempunyai tanda negative dan signifikan
terhadap kemiskinan. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM,
maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
Nilai IPM yang dalam perhitungannya
mencakup indicator pendidikan, kesehatan, dan
pengeluaran perkapita, sehingga dapat
digunakan sebagai salah satu indikator
kemiskinan suatu daerah.

10. Nama Penulis Suliswanto dan Wahyudi

Judul dan Tahun
Penelitian

Analisis seberapa besar pengaruh Produk
Domestik Bruto (PDB), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) terhadap Kemikinan di
Indonesia selama kurun waktu 2006-2008.
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Hasil dan Kesimpulan Hasil dari analisis di peroleh bahwa nilai PDRB
di masing-masing provinsi belum terlalu besar
dalam mengurangi angka kemiskinan. Variabel
IPM lebih dominan dalam pengurangan angka
kemiskinan di Indonesia, dengan korelasi
negatif secara signifikan.

11. Nama Penulis Franciari dan Sugiyanto

Judul dan Tahun
Penelitian

Analisis pengaruh IPM, Kapasitas Fiskal dan
korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia serta
menganalisis perbedaan prilaku IPM, kapasitas
fiscal, dan korupsi terhadap kemiskinan pada
tahun 2008 dan 2010 / 2013.

Hasil dan Kesimpulan Hasil analisis menyimpulkan bahwa IPM tidak
signifikan mempengaruhi kemiskinan. Akan
tetapi IPM dan kemiskinana mempunyai
hubungan negative, artinya semakin tinggi IPM
suatu kabupaten/kota, maka kemiskinan yang
terjadi di kabupaten/kota tersebut semakin
rendah.

12. Nama Penulis Adediran

Judul dan Tahun
Penelitian

Analisis hubungan antara IPM dan kemiskinan,
dan menilai pengaruhnya terhadap target
Millennium Development Goals (MDGs) dan
parameter kemiskinan.

Hasil dan Kesimpulan Kesimpulan yang didapat menyebutkan bahwa
Tingkat kemiskinan dan IPM berkorelasi positif
secara signifikan apabila tingkat kemiskinan
merupakan satu-satunya variabel bebas, dan
berkorelasi positif secara tidak signifikan
apabila ada variabel bebas lain yang dibangun
dalam model tersebut.

B.  Kerangka Pemikiran

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya

yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah

kemiskinan yang di hadapi Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan

timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (2009) yaitu : 1) Produktifitas
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yang rendah 2) Pendidikan yang terlampau rendah 3) Keterbatasan sumber alam

4) Terbatasnya lapangan kerja dan 5) Indeks Gini.

Sedangkan menurut Dewandani (2013) kemiskinan di negara berkembang

di sebabkan oleh beberpa faktor berikut, yaitu : 1) Tingginya tingkat korupsi, 2)

Aturan hukum yang masih pilih kasih sehingga banyak celah untuk korupsi, 3)

Pengangguran, 4) Inefisiensi dalam pekerjaan, waktu, maupun dalam penggunaan

dana, 5) Produktivitas kurang tinggi, 6) “Serangan” neoliberalisme dari negara-

negara maju, 7) Tingkat pendidikan dan fasilitasnya masih kurang, 8)

Pembanguan infrastruktur tidak cukup pesat dan 9) Indeks Pembangunan

Manusia.

Samad (2014) para koruptor yang berkeliaran di seluruh

Indonesia,menyebabkan kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Pasalnya

setiap tahun angkatan tenaga kerja terus bertambah dan kesulitan mencari

lapangan pekerjaan akibat kegiatan korupsi hampir di semua lapisan dan instansi.

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah  mengenai kemiskinan di

Indonesia yang masih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian

ini adalah korupsi, Indeks Pembangunan Manusia dan kesenjangan sosial.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

C.  Hipotesis

Korupsi

Kemiskinan

Kesenjangan
Sosial

IPM
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Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya

harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di

bidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel korupsi mempengaruhi tingkat kemiskinan di 16 provinsi

diIndonesia pada tahun 2004,2006,2008 dan 2010. Semakin Korup suatu

Provinsi, maka tingkat kemiskinan di provinsi tersebut juga akan meningkat.

2. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi tingkat

kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia pada tahun 2004,2006,2008 dan 2010.

Semakin tinggi IPM suatu provinsi, maka tingkat kemiskinan di provinsi

tersebut akan menurun.

3. Diduga variabel kesenjangan sosial mempengaruhi kemiskinan di 16 provinsi

di Indonesia pada tahun 2004,2006,2008 dan 2010. Semakin tinggi Ratio Gini

suatu provinsi maka tingkat kemiskinan di provinsi tersebut juga akan

meningkat.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder.Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan.Dalam penelitian ini terdiri dari

3 (tiga) variabel bebas yaitu indeks korupsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan

kesenjang sosial serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kemiskinan.

Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS), Transparency International Indonesia (TII), buku bacaan

dan sumber dari media online sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian

ini. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi dari data runtut

waktu (time series) dengan periode tahun 2004,2006,2008 dan 2010 serta data

lintas individu (cross section) dengan 16 (enam belas) provinsi besar di Indonesia.

Pemilihan data panel dalam penelitian ini karena (1) adanya keterbatasan data

dalam penelitian ini, (2) provinsi-provinsi tersebut dianggap oleh Transparency

International Indonesia dapat mewakili masing-masing wilayah bagian barat,

tengah, dan timur di Indonesia, serta (3) jika data yang digunakan dalam bentuk

runtut waktu (time series) maka dikhawatirkan hasil penelitian ini akan menjadi

bias. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data panel.
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B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian

ini meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di

Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diambil

merupakan data sekunder yang berupa kombinasi antara data runtut waktu (time

series) dan lintas individu (cross section) di 16 (enam belas) provinsi di

Indonesia selama periode 2004,2006,2008 dan 2010 dalam satuan persentase

(%).

2. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks korupsi,

Indeks Pembangunan Manusia dan kesenjangan sosial.

a. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan suatu provinsi. Data yang digunakan adalah sumber data

yang berasal dari BPS.

Panel Modul Kosumsi dan Kor dengan rumus penghitungannya yaitu :

P = ∑ (3.1)
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Dimana :

z: Garis Kemiskinan

yi: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q), yi < z

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n :  jumlah penduduk

b. Indeks korupsi

Penelitian ini menggunakan data indeks persepsi korupsi (corruption index)

yang diperoleh dari Transparency InternationalIndonesia untuk 16 (enam

belas) provinsi di Indonesia periode 2004,2006,2008 dan 2010 dalam

satuan indeks 0-100 dimana indeks 0 artinya korupsi di negara tersebut

sangat tinggi (terkorup) dan 100 artinya negara tersebut bersih dari praktik

korupsi. Dengan kata lain, semakin tinggi indeks korupsi (CI) maka

intensitas praktik korupsi di negara tersebut rendah, dan sebaliknya

semakin rendah indeks korupsi (CI) maka intensitas praktik korupsi di

negara tersebut tinggi.

c. IPM dinyatakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang

mengukur usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak suatu

kabupaten/kota yang diambil dari BPS. IPM mencakup tiga komponen

yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah

dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya

pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup

(longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak

(livingstandards).
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IPM dihitung dengan menggunakan rumus :IPM = + (X1 + X2 + X3) (3.2)

d. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan sosial dalam

distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan,

yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam

literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur,

yaitu the Generalized Entropy (GE), ukuran Atkinson, dan Koefisien

Gini.Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.Nilai koefisien gini

berada pada selang 0-1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang

mendapat porsi yang sama dari pendapatan)Bila 1 : ketidakmerataan yang

sempurna dalam pembagian pendapatan.

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz.

Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz

dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi

pendapatan.Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabila nilai koefisien gini

berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan dikatakan tinggi dengan nilai koefisien gini

0,5-0,7.

Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.

Ketimpangan dikatakan rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.

Tabel 3. Deskripsi Data

Variabel Simbol Satuan
Pengukuran

Sumber Data

Kemiskinan POV Persentase Badan Pusat Statistik

Indeks Korupsi CI Indeks Transparency International
Indonesia

IPM HDI Persentase Badan Pusat Statistik

Kesenjangan Sosial SG Persentase Badan Pusat Statistik
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C. Wilayah Penelitian

Wilayah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 16 (enam belas)

provinsi di Indonesia, dikarenakan adanya keterbatasan data.Peneliti mengambil

data sekunder yang terbentuk pada periode2004,2006, 2008 dan 2010 yang

digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (independent variable) terhadap

variabel terikat (dependent variable).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi

pustaka.Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui

catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian

ini.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh

dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Transparency

International Indonesia (TII).

E. Metode dan Instrumen Analisis

Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data

panel (panel data), dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bantuan

instrumen analisis Microsoft Excel 2007, dan E-Views 9.

1. Regresi Data Panel

Menurut Wibisono (2005) data panel adalah kombinasi dari data time series

dan cross section. Data time series adalah merupakan data yang disusun

berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan.

Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu
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yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan

kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel terikat imbal hasil sukuk tediri dari

beberapa unit perusahaan (cross section), namun dalam berbagai periode waktu

(time series).Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel.Dalam

analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari Efek

Sederhana/Umum (common effect), Efek Tetap (fixed effect), dan Efek Acak

(random effect). Data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan

menggunakan data runtut waktu (time series) atau lintas individu (cross section)

(Suliyanto, 2011) sebagai berikut:

a) Panel data memiliki heterogenitas yang lebih tinggi, hal ini karena data

tersebut melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu,

b) Dengan panel data kita dapat mengestimasikan karakteristik untuk tiap

individu berdasarkan heterogenitasnya,

c) Panel data mampu memberikan data yang lebih informatif, dan variatif, serta

memiliki tingkat kolinieritas yang rendah, memperbesar derajat kebebasan,

dan lebih efisien,

d) Panel data cocok untuk studi perubahan dinamis, karena panel data pada

umumnya adalah data lintas individu (cross section) yang diulang-ulang

(series),

e) Panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat

diobservasi dengan data runtu waktu murni atau data lintas individu murni,

f) Panel data mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Menurut Widarjono (2009) penggunaan data panel akan menghasilkan

intersep dan koefisien kemiringan yang berbeda setiap individu dan periode
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waktu. Oleh karena itu berdasarkan asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien

kemiringan, dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan asumsi yang

muncul, yaitu:

a) Intersep dan kemiringan (slope) adalah konstan menurut waktu dan individu,

b) Kemiringan (slope) tetap, namun intersep berbeda antar individu

(perusahaan),

c) Kemiringan (slope) tetap, namun intersep berbeda antar individu dan antar

waktu,

d) Semua koefisien (kemiringan dan intersep) berbeda antar individu,

e) Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.

2. Pembentukan Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Variabel kemiskinan = f ( variabel korupsi, variabel Indeks Pembangunan

Manusia, variabel kesenjangan sosial ).

Dimana kemiskinan adalah mengukur keberhasilan ekonomi yang di capai

oleh suatu provinsi, variabel korupsi adalah variabel pertama yang diduga akan

menyebabkan tingginya kemiskinan di suatu provinsi, IPM adalah variabel kedua

yang diduga akan menyebabkan tingginya kemiskinan di suatu provinsi, dan

variabel kesenjangan sosial adalah variabel di luar korupsi dan ipm yang harus di

masukkan kedalam model di karenakan alasan teoritis.

Kemudian model di atas ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi

data panel sebagai berikut:
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= + + + + (3.3)

Keterangan:
POV : Tingkat Kemiskinan (Persen)
CI : Indeks Korupsi (Indeks)
HDI : Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
SG : Kesenjangan Sosial diukur menggunakan Ratio Gini (Persen)
i :1, 2, . . .n, menunjukkan jumlah lintas individu (cross  section)
t : 1, 2, . . .t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series)
β0 : Konstanta (intercept)
β1, β2, β3 : regresi

: Error term.

F. Tahapan Analisis

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari

tiga metode perhitungan, yaitu metode Panel Least Squares (PLS), metode Fixed

Effect (FEM), dan metode Random Effect (REM). Ketiga metode tersebut sangat

berbeda satu sama lain. Berikut penjelasan masing-masing metode:

a. Metode Panel Least Squares (PLS)

Estimasi metode ini merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam

pengujian data panel yaitu hanya mengombinasikan data lintas individu (cross

section) dan runtut waktu (time series). Pengujian menggunakan metode Panel

Least Squares biasa dengan tidak memperhatikan dimensi lintas individu (cross

section) dan runtut waktu (time series). Berikut model regresi dengan metode

PLS:

= + + + (3.4)

Keterangan:

Yit : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
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X1it, dan X2it : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
: Konstanta (intercept)

, dan : Koefisien regresi

b. Metode Fixed Effect (FEM)

Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konstanta (intercept) antar

lintas individu adalah berbeda namun kemiringannya tetap sama. Teknik estimasi

data panel dengan metode ini menggunakan variabel boneka (dummyvariable)

yang memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel yang

memiliki pengaruh. Fungsi dummy yaitu untuk menangkap adanya perbedaan

konstanta antar lintas individu. Permodelan ini lebih dikenal dengan teknik Least

Square Dummy Variables (LSDV). Persamaan LSDV dapat ditulis sebagai

berikut:= + + + + + + (3.5)

Keterangan:

Yit : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X1it, dan X2it : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
D1, D2, D3 … Dn : 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk

lintas individu yang tidak berpengaruh
: Konstanta (intercept)

, , , … : Koefisien regresi

c. Metode Random Effect (REM)

Metode Random Effect (REM) menggunakan pendekatan variabel

gangguan (error term) untuk mengetahui hubungan antara lintas individu dan

runtut waktu.Cara ini cenderung melihat perubahan antar individu dan antar

waktu.Permodelan sebelumnya yaitu Fixed Effect Model dengan tambahan

variabel boneka (dummy variable) dapat mengurangi banyaknya derajat

kebebasan (degree of freedom) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter

yang diestimasi. Sehingga metode REM hadir dengan menyempurnakan model

FEM. Pembentukan model REM sebagai berikut:
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= + + + (3.6)

Dengan memperlakukan sebagai tetap (fixed), kita mengasumsikan bahwa

konstanta adalah variabel acak dengan nilai rata-rata . Dan nilai konstanta untuk

masing-masing unit lintas individu (cross section) dapat dituliskan sebagai

berikut:

+ = 1, 2, ……N
dimana adalah random error term dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi

adalah 2 (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua

individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan

mereka memiliki nila rata-rata yang samauntuk konstanta ( ) dan perbedaan

individual dan nilai konstanta setiap individu akan direfleksikan dalam error term

( ). Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:

= + + + += + + +
dimana, = +
Error term kini adalah yang terdiri dari dan . adalah lintas individu

(random) error component, sedangkan adalah combined error component.

Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut error components model (ECM).

Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara fixed

effect atau random effect adalah (Gujarati, 2007):
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a) Bila t (jumlah unit time series) lebih besar daripada i (jumlah unit cross

section), maka hasil fixed effect model dan random effect model tidak jauh

berbeda, sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung,

yaitu fixed effect model,

b) Bila i (jumlah unit cross section) lebih besar daripada t (jumlah unit time

series), maka hasil estimasi kedua pendekatan akan jauh berbeda. Apabila

diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian diambil

secara acak, maka random effect model harus digunakan. Sebaliknya apabila

diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian tidak diambil

secara acak, maka harus menggunakan fixed effect model,

c) Apabila komponen error individual ( ) berkorelasi dengan variabel bebas

(X) maka parameter yang diperoleh dengan random effect model akan bias

sementara parameter yang diperoleh dengan fixed effect model tidak bias,

d) Apabila i lebih besar daripada t, kemudian apabila asumsi yang mendasari

random effect model dapat terpenuhi, maka random effect model lebih efisien

dibandingkan fixed effect model.

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel terdiri dari tiga (3) macam metode yaitu Common

Effect (PLS), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Tentu dalam suatu

pengujian diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua (2)

cara pengujian yang umum digunakan pada suatu penelitian yaitu uji Chow dan

uji Hausman. Namun, menurut Widarjono (2007), terdapat tiga uji untuk memilih

teknik estimasi data panel, yaitu uji Chow, uji Hasuman, dan uji Lagrange

Multiplier (LM).
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a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara Common

Effect melalui Panel Least Squares (PLS) dengan Fixed Effect (FEM). Adapun

langkahnya dengan melihat koefisien determinasi (R2) dan nilai DW-statistics.

Nilai yang tinggi dari kedua pengujian tersebut akan mengindikasikan pemilihan

model terbaik, apakah menggunakan metode Panel Least Squares (PLS) atau

Fixed Effect (FEM).

Adapun hipotesis dari pengujian restricted F-Test yaitu:

H0 : Model Panel Least Squares (restricted) . . . . . . menerima H0

Ha : Model Fixed Effect (unrestricted) . . . . . . . . . . menolak H0

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model Fixed Effect (FEM) atau

Random Effect (REM) dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0 : Model Random Effect . . . . . . . . . . .. . . . . . . .menerima H0

Ha : Model Fixed Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .menolak H0

Langkah untuk memilih model yang terbaik adalah dengan melihat chi square

statistics dengan derajat kebebasan (df = k), dimana k adalah jumlah koefisien

variabel yang diestimasi. Jika pada pengujian ini menunjukkan hasil yang

siginifikan artinya menolak H0 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect

(FEM), namun sebaliknya jika hasilnya tidak signifikan artinya menerima H0

maka model yang dipilih adalah Random Effect (REM).
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c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah suatu uji yang bertujuan untuk

mengetahui apakah random effect (REM) lebih baik daripada common effect

melalui metode panel least squares (PLS), dengan menguji metode random effect

(REM) yang didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Adapun nilai

statistik LM dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Keterangan:

n : jumlah individu
T : jumlah periode waktu
e : residual metode Panel Least Squares (PLS)

Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak ada Random Effect . . . . . . . . . . . menerima H0

Ha : Random Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .menolak H0

Uji Lagrange Multiplier (LM) didasarkan pada distribusi chi-squares

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar jumlah variabel bebas. Jika

nilai LM statistik lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-squares maka

peneliti menolak hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi

data panel adalah metode random effect (REM) dari metode PLS. Sebaliknya, jika

nilai LM statistik lebih kecil daripada nilai kritis statistik chi-squares maka

peneliti menerima hipotesis nul, artinya estimasi random effect (REM) tidak dapat

digunakan untuk regresi panel sehingga peneliti menggunakan metode PLS.
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3. Pengujian Hipotesis

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian

hipotesis.Pengujian ini memiliki kegunaan dalam penerikan kesimpulan

penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data.

Di dalam melakukan pengujian hipotesis terdapat tiga (3) bentuk pengujian yang

akan dilakukan yaitu uji signifikansi parameter individual (uji t), uji signifikansi

simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R2).

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi parameter individual (uji t

statistik) melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individual

terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi

parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan

derajat kebebasan (df = (n-k)). Pengujian ini berdasarkan pada nilai yang bernilai

positif dan negatif. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel ; t-hitung < t-tabel

H0 diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung> t-tabel

Jika H0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh nyata

terhadap variabel terikat.Jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak

memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji-t

adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Korupsi terhadap Kemiskinan.

H0 : = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari indeks korupsi

terhadap Kemiskinan.
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Ha : ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dari indeks korupsi terhadap

Kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan.

H0 : = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari Indeks

Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan.

Ha : ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dariIndeks Pembangunan

Manusia terhadap Kemiskinan.

3. Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Kemiskinan.

H0 : = 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari kesenjangan sosial

terhadap Kemiskinan.

Ha : ≠ 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dari kesenjangan sosial

terhadap Kemiskinan.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk

mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai

pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian

hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan dengan derajat kebebasan (df

1 = (k-1)) dan (df 2 = (n-k)). Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

H0 : = 0, variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Ha : ≠ 0, variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H0 ditolak dan Ha diterima, jika F-hitung > F-tabel.

H0 diterima dan Ha ditolak, jika F-hitung < F-tabel.
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c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) memiliki nilai 0 sampai 1 (0<R2<1).Semakin

besar koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin besar pula variasi

variabel bebas dalam membentuk variabel terikat. Berikut pedoman dalam

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi:

Tabel 4. Interpretasi Berdasarkan Koefisien Determinasi (R2)

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0.001 – 0.200 Sangat Lemah

0.201 – 0.400 Lemah

0.401 – 0.600 Cukup Kuat

0.601 – 0.800 Kuat

0.801 – 1.000 Sangat Kuat

Sumber: Triton (2006).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Indeks korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia selama periode 2004, 2006, 2008, dan

2010. Dengan koefisien regresi sebesar -0,561 yang berarti setiap peningkatan

Indeks Persepsi Korupsi satu persen maka akan menurunkan tingkat

kemiskinan sebesar 0,561 persen, ceteris paribus. Adapun variabel korupsi

tidak signifikan dikarenkan yang pertama terdapat variabel perantara, variabel

korupsi mempengaruhi variabel kemiskinan tidak secara langsung.

Berdasarkan teori dari Chetwynd, dkk, korupsi akan mempengaruhi

kemiskinan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi

pendapatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua,

keterbatasan sampling, penulis mengambil sampling sebanyakk 16 provinsi

pada tahun 2004,2006,2008 dan 2010, karena adanya keterbatasan data. Hal

ini memungkinkan hasil analisis kurang representative dan yang ketiga

persoalan pengukuran dalam penulisan ini variabel korupsi diukur dengan

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana IPK kurang mencerminkan indikator

kemiskinan. IPK mengukur persepsi pengusaha terhadap korupsi, sedangkan

kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran per kapita.
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2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia selama periode

2004,2006,2008 dan 2010. Dengan koefisien regresi sebesar -3,125 yang

berarti setiap peningkatan IPM sebesar satu persen maka akan menurunkan

kemiskinan sebesar 3,125 persen, ceteris paribus.

3. Kesenjangan Sosial (Ratio Gini) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia selama periode

2004,2006,2008 dan 2010. Dengan koefisien regresi sebesar -1,722 yang

berarti setiap peningkatan Gini Ratio sebesar satu persen maka akan

menurunkan kemiskinan sebesar 1,722 persen, ceteris paribus.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis

masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan

optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan

serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha

bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara

lain :

 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah

perdesaan dan perkotaan

 Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

 Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

 Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis

masyarakat.
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2. Pemerintah sebaiknya memperhatikan 3 (tiga) indikator penting dalam

indeks pembangunan manusia yaitu indicator pendidikan, indicator

kesehatan, dan indikator agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan

sehingga tidak terjadi kesenjangan antar masyarakat di Indonesia

khususnya 16 provinsi yang ada pada penelitian ini.

3. Pemerintah harus memberikan akses, kesempatan dan fasilitas yang sama

kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak baik itu

untuk orang yang mampu dan yang kurang mampu.

4. Sebaiknya pemerintah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin,

agar masyarakat tidak banyak yang mengaggur.

5. Pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan pembangunan di semua

daerah

6. Pemerintah gencar melakukan pembukaan kesempatan kerja seperti

perindustrian padat karya.

7. Pemerintah harus semakin kuat lagi untuk meminimalis prakatek KKN

dan memberantas korupsi.
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Lampiran 1

Tingkat Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia

Provinsi Tingkat Kemiskinan (%)

2004 2006 2008 2010 X
Bali 0.64 7.08 6.17 4.88 4.69
Banten 2.16 9.79 8.15 7.16 6.81
DI Yogyakarta 1.7 19.15 18.32 16.83 14
DKI Jakarta 0.77 4.57 4.29 3.48 3.27
Jawa Barat 12.88 14.49 13.01 11.27 12.91
Jawa Tengah 18.93 22.19 19.23 16.56 19.22
Jawa Timur 20.23 21.09 18.51 15.26 18.77
Kalimantan Selatan 0.64 8.32 6.48 5.21 5.16
Kalimantan Timur 0.88 29.34 9.51 7.66 11.84
Kepulauan Riau 2.06 11.85 9.18 8.05 7.78
Riau 2.06 11.85 10.63 8.65 8.29
Sulawesi Selatan 3.43 14.57 13.34 11.6 10.73
Sulawesi Utara 0.53 11.54 10.1 9.1 7.81
Sumatera Barat 1.31 20.74 10.67 9.5 10.55
Sumatera Selatan 3.82 20.99 17.73 15.47 14.50
Sumatera Utara 4.98 15.01 12.55 11.31 10.96

Rata rata POV 4.81 15.16 11.74 10.12 10.46

Sumber : BPS (data diolah)
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Corruption Perceptions Index 16 Provinsi di Indonesia

Provinsi Indeks Persepsi Korupsi

2004 2006 2008 2010 X
Bali 4.44 3.67 4.25 6.71 4.76
Banten 4.91 4.18 4.57 4.87 4.63
DKI Jakarta 3.87 4 4.06 4.43 4.09
Jawa Barat 4.61 4.27 4.2 4.78 4.46
Jawa Tengah 4.9 5.47 4.2 5.58 5.03
Jawa Timur 3.93 4.4 4.78 4.59 4.42
Kalimantan Selatan 5.31 4.94 5.11 5.2 5.14
Kalimantan Timur 4.59 5.1 4.76 5.28 4.93
Kepulauan Riau 4.32 4.51 4.4 4.64 4.46
Riau 4.37 4.43 3.55 3.61 3.99
Sulawesi Selatan 5.31 5.46 4.7 3.97 4.86
Sulawesi Utara 5.12 4.87 3.98 5.35 4.83
Sumatera Barat 4.8 5.62 4.64 5.07 5.03
Sumatera Selatan 4.67 4.6 3.87 4.7 4.46
Sumatera Utara 4.09 4.67 3.93 4.73 4.35
DI Yogyakarta 4.51 5.59 6.43 5.81 5.58

Rata-rata CI 4.60 4.73 4.46 4.95 4.69

Sumber : Transparency International - Corruption Perceptions Index
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Persentase IPM di 16 provinsi di Indonesia

Provinsi Indeks Pembangunan Manusia
2004 2006 2008 2010

Bali 69.1 70.07 70.98 72.28 70.60
Banten 67.9 69.11 69.7 70.48 69.29
DI Yogyakarta 72.9 73.7 74.88 75.77 74.31
DKI Jakarta 75.8 76.33 77.03 77.6 76.69
Jawa Barat 69.1 70.32 71.12 72.29 70.70
Jawa Tengah 68.9 70.25 71.6 72.49 70.81
Jawa Timur 66.8 69.18 70.38 71.62 69.49
Kalimantan Selatan 66.7 67.75 68.72 69.92 68.27
Kalimantan Timur 72.2 73.26 74.52 75.56 73.88
Kepulauan Riau 70.8 72.79 74.18 75.07 73.21
Riau 72.2 73.81 75.09 76.07 74.29
Sulawesi Selatan 67.8 68.81 70.22 71.62 69.61
Sulawesi Utara 73.4 74.37 75.16 76.09 74.75
Sumatera Barat 70.5 71.65 72.96 73.78 72.22
Sumatera Selatan 69.6 71.09 72.05 72.95 71.42
Sumatera Utara 71.4 72.46 73.29 74.19 72.83

Rata rata IPM 70.31 71.55 72.61 73.61 72.02

Sumber : BPS data diolah
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Indeks Gini Ratio 16 Provinsi di Indonesia

Provinsi RatioGini

2004 2006 2008 2010 X
Bali 0.27 0.3 0.31 0.37 0.31
Banten 0.36 0.37 0.34 0.42 0.37
DI Yogyakarta 0.39 0.36 0.36 0.4 0.37
DKI Jakarta 0.4 0.36 0.36 0.38 0.37
Jawa Barat 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34
Jawa Tengah 0.25 0.27 0.3 0.34 0.29
Jawa Timur 0.22 0.25 0.28 0.31 0.26
Kalimantan Selatan 0.28 0.31 0.25 0.27 0.27
Kalimantan Timur 0.32 0.3 0.38 0.37 0.34
Kepulauan Riau 0.22 0.3 0.3 0.29 0.27
Riau 0.28 0.3 0.33 0.33 0.31
Sulawesi Selatan 0.31 0.31 0.37 0.4 0.34
Sulawesi Utara 0.28 0.4 0.3 0.37 0.33
Sumatera Barat 0.27 0.3 0.29 0.33 0.29
Sumatera Selatan 0.31 0.28 0.31 0.34 0.31
Sumatera Utara 0.27 0.3 0.31 0.32 0.3

Rata rata RG 0.29 0.31 0.32 0.34 0.32

Sumber : BPS data diolah
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Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Fixed Effect (FEM).

Dependent Variable: POV
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 04/18/18   Time: 17:27
Sample: 2004 2007
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -72.93214 27.72051 -2.630981 0.0116
CI -0.561649 0.929032 -0.604553 0.5485

HDI 1.332859 0.426379 3.125994 0.0031
SG -31.04750 18.02884 -1.722102 0.0919

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.813099 Mean dependent var 13.41853
Adjusted R-squared 0.738338 S.D. dependent var 8.739192
S.E. of regression 5.156001 Sum squared resid 1196.295
F-statistic 10.87604 Durbin-Watson stat 2.656922
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.522993 Mean dependent var 10.46016
Sum squared resid 1324.099 Durbin-Watson stat 2.954535
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Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Random Effect (REM).

Dependent Variable: POV
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/18/18   Time: 17:30
Sample: 2004 2007
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -27.89883 29.60492 -0.942371 0.3498
CI 1.483586 1.281230 1.157939 0.2515

HDI 0.532655 0.446234 1.193667 0.2373
SG -21.68772 22.95905 -0.944626 0.3486

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 4.054938 0.3649
Idiosyncratic random 5.349902 0.6351

Weighted Statistics

R-squared 0.041127 Mean dependent var 5.759934
Adjusted R-squared -0.006817 S.D. dependent var 5.435483
S.E. of regression 5.453979 Sum squared resid 1784.753
F-statistic 0.857811 Durbin-Watson stat 2.122314
Prob(F-statistic) 0.468007

Unweighted Statistics

R-squared 0.014915 Mean dependent var 10.46016
Sum squared resid 2734.447 Durbin-Watson stat 1.385219
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Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Panel Least Squares (PLS).

Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 04/18/18   Time: 17:36
Sample: 2004 2007
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.069595 25.12960 -0.002769 0.9978
CI 1.900269 1.357100 1.400242 0.1666

HDI 0.125812 0.360903 0.348604 0.7286
SG -23.18411 20.74008 -1.117841 0.2681

R-squared 0.045143 Mean dependent var 10.46016
Adjusted R-squared -0.002600 S.D. dependent var 6.637854
S.E. of regression 6.646477 Akaike info criterion 6.686512
Sum squared resid 2650.539 Schwarz criterion 6.821443
Log likelihood -209.9684 Hannan-Quinn criter. 6.739668
F-statistic 0.945550 Durbin-Watson stat 1.461935
Prob(F-statistic) 0.424409
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Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 3.173781 (15,45) 0.0014
Cross-section Chi-square 46.188747 15 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 04/19/18   Time: 07:51
Sample: 2004 2007
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.069595 25.12960 -0.002769 0.9978
CI 1.900269 1.357100 1.400242 0.1666

HDI 0.125812 0.360903 0.348604 0.7286
SG -23.18411 20.74008 -1.117841 0.2681

R-squared 0.045143 Mean dependent var 10.46016
Adjusted R-squared -0.002600 S.D. dependent var 6.637854
S.E. of regression 6.646477 Akaike info criterion 6.686512
Sum squared resid 2650.539 Schwarz criterion 6.821443
Log likelihood -209.9684 Hannan-Quinn criter. 6.739668
F-statistic 0.945550 Durbin-Watson stat 1.461935
Prob(F-statistic) 0.424409
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Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 5.357169 3 0.1474

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

CI 0.817496 1.483586 0.354687 0.2634
HDI 1.667209 0.532655 0.316375 0.0437
SG -40.591850 -21.687716 439.651602 0.3673

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 04/18/18   Time: 17:31
Sample: 2004 2007
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -100.4189 45.57918 -2.203175 0.0327
CI 0.817496 1.412883 0.578602 0.5657

HDI 1.667209 0.717983 2.322074 0.0248
SG -40.59185 31.09291 -1.305502 0.1984

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.536010 Mean dependent var 10.46016
Adjusted R-squared 0.350415 S.D. dependent var 6.637854
S.E. of regression 5.349902 Akaike info criterion 6.433563
Sum squared resid 1287.966 Schwarz criterion 7.074482
Log likelihood -186.8740 Hannan-Quinn criter. 6.686053
F-statistic 2.888052 Durbin-Watson stat 2.875896
Prob(F-statistic) 0.002014
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Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

Test Hypothesis
Cross-section Time Both

Breusch-Pagan 6.674618 44.02899 50.70361
(0.0098) (0.0000) (0.0000)

Honda 2.583528 6.635435 6.518791
(0.0049) (0.0000) (0.0000)

King-Wu 2.583528 6.635435 7.112016
(0.0049) (0.0000) (0.0000)

Standardized Honda 3.163604 8.644600 4.443296
(0.0008) (0.0000)

(0.0000)

Standardized King-Wu 3.163604 8.644600 6.159744
(0.0008) (0.0000) (0.0000)

Gourierioux, et al.* -- -- 50.70361
(< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:
1% 7.289
5% 4.321

10% 2.952



ABSTRACT

ANALYSIS THE EFFECT OF CORRUPTION, HUMAN DEVELOPMENT
INDEKS, AND SOCIAL GAP ON POVERTY IN 16 INDONESIA

PROVINCES PERIOD 2004,2006,2008 AND 2010

By

Adinda Ayu Witari

Poverty remains the biggest problem for Indonesia. Therefore, it is necessary to find
solutions to overcome, or at least to reduce the level of poverty in Indonesia. This study
aimed to analyze the effect of corruption ,HDI and social gap on poverty in Indonesia. The
method used in this study are PLS (Panel Least Square) using secondary data types.
Research samples are 16 provinces in Indonesia in 2004,2006,2008 and 2010.This study
used a model with the approach of Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the
index of corruption (CI) have negative and significant effect on poverty (POV),  Human
Development Index (HDI),and Social Gap (SG)  have positive and significant effect on
Poverty (POV) in 16 (sixteen) provinces in Indonesia period 2004,2006,2008 and 2010,
ceteris paribus.

Keywords: Poverty, Corruption,HDI, Sosial Gap



ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KORUPSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI 16

PROVINSI INDONESIA PERIODE 2004,2006,2008 DAN 2010

Oleh

Adinda Ayu Witari

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu
dicari solusi untuk mengatasi, atau paling tidak untuk mengurangi tingkat kemiskinan di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Korupsi, Indeks
Pembangunan Manusia, dan Kesenjangan Sosial terhadap Kemiskinan di 16 provinsi di
Indonesia tahun 2004,2006,2008 dan 2010.   Penelitian ini menggunakan model dengan
pendekatan Fixed  Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks
korupsi (CI) memiliki hasil yang negative dan signifikan terhadap kemiskinan di 16
provinsi di Indonesia , Indeks Pembangunan Manusia dan Kesenjangan Sosial secara
masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 (enam
belas) provinsi di Indonesia periode 2004,2006,2008 dan 2010,ceteris paribus.

Kata kunci: Kemiskinan, Korupsi, IPM, Kesenjangan Sosial
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