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ABSTRAK ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI  PROVINSI LAMPUNG Oleh Desliyani Tri Wandita Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2020 dan metode Alkire-Foster, penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan ditinjau dari berbagai deprivasi yang dialami oleh penduduk di Provinsi Lampung. Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu: nutrisi dan kesehatan, pendidikan, serta standar hidup. Selain itu, analisis regresi data panel juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, Indeks Gini, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung.  Hasil penelitian menunjukan bahwa kemiskinan multidimensi sejak 2017 hingga 2020 menunjukan kecenderungan tren yang menurun namun menduduki angka di atas persentase penduduk miskin moneter. Persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih besar dibanding persentase penduduk miskin moneter mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi miskin secara moneter namun masih mengalami deprivasi pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain. Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa secara parsial, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan signifikan negatif mempengaruhi tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan mampu menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi.   Kata Kunci : Metode Alkire-Foster, Kemiskinan Multidimensi, Regresi Data Panel     



  ABSTRACT MULTIDIMENSIONAL POVERTY ANALYSIS  IN LAMPUNG PROVINCE By Desliyani Tri Wandita This study aims to see the condition of multidimensional poverty in Lampung Province. Using data from the 2017-2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) and the Alkire-Foster method, this study tries to measure poverty in terms of various deprivations experienced by residents in Lampung Province. The dimensions used in this study consist of three dimensions, namely: nutrition and health, education, and living standards. In addition, panel data regression analysis was also conducted to determine the effect of per capita GRDP, Gini Index, government expenditure on education function, and government expenditure on health function on multidimensional poverty in Lampung Province. The results of the study show that multidimensional poverty from 2017 to 2020 shows a downward trend but occupies a number above the percentage of the monetary poor. The percentage of the multidimensional poor who is greater than the percentage of the monetary poor indicates that there are people who are not identified as poor in monetary terms but are still experiencing deprivation in various other dimensions of poverty. Using panel data regression analysis, it was found that partially, government spending on education and health functions significantly negatively affected the level of multidimensional poverty in Lampung Province. Government spending on education and health functions is able to reduce the level of multidimensional poverty.  Keywords: Alkire-Foster Method, Multidimensional Poverty, Panel Data Regression   
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    I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan. Hal ini tergambar dalam tujuan pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) yang dicetuskan dalam pertemuan negara-negara di dunia tanggal 25 September 2015 yaitu menghilangkan kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Tujuan ini setidaknya memberi pesan kepada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia untuk lebih fokus dalam mengatasi kemiskinan tidak hanya dari satu sisi tetapi juga dari berbagai sisi. Dengan demikian, di tahun 2030, kemiskinan diharapkan telah dapat teratasi. (BAPPENAS, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga dalam pengukurannya, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga sejalan dengan ukuran yang digunakan World Bank. Meskipun demikian, penghitungan kemiskinan belum dapat memperhitungkan penduduk yang tidak miskin tetapi dalam keadaan tertentu pengeluarannya memang sedikit. Metode penghitungan dengan pendekatan pengeluaran ini juga belum dapat menggambarkan penduduk miskin yang rentan sakit, kurang akses terhadap pendidikan atau fasilitas umum, hidup pada lingkungan yang kumuh maupun yang memiliki standar hidup yang kurang layak. Pendekatan pengeluaran belum dapat sepenuhnya menjawab tujuan pertama dari SDGs yaitu menghilangkan kemiskanan dalam segala bentuknya. 



2   Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2020 Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin (Moneter) di Indonesia, 2017-2020 Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kondisi persentase penduduk miskin di Indonesia pada kurun waktu tahun 2017-2020 memiliki kecenderungan mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang diduga menyebabkan persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Pada bulan Maret tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 9,78 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 26,42 juta jiwa. Namun hal ini belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan angka kemiskinan 7-6,5 persen.  Penurunan tingkat kemiskinan bisa dianggap sebagai salah satu kesuksesan pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun kenyataannya penurunan tingkat kemiskinan moneter ini belum sejalanan dengan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Fenomena kondisi masyarakat yang perlu menjadi perhatian antara lain rendahnya kualitas kesehatan. Hal ini salah satunya tercermin dalam angka kematian ibu yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Kematian ibu menurut data SUPAS 2015 adalah sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka belum mencapai target MDGs pada tahun 2015 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut data 10,64 9,82 9,41 9,78891011 2017 2018 2019 2020



3  World Bank, Indonesia menduduki peringkat ketiga angka kematian ibu terbanyak di antara Negara-negara ASEAN pada tahun 2017. Jika dilihat dimensi pendidikan, penelitian Astuti dalam Indriani (2018) menemukan bahwa imbal balik pendidikan di Indonesia tahun 2010-2016 adalah sebesar 13 persen. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi imbal balik yang diterima (upah perjam). Orang yang berpendidikan perguruan tinggi memperoleh upah paling besar sehingga investasi pendidikan pada perguruan tinggi (diploma dan universitas) akan sangat menguntungkan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,90 tahun yang artinya belum mencapai lamanya sekolah wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 19-24 tahun di Indonesia hanya sebesar 25,56 persen pada tahun 2020. Pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik 2019 menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin yaitu 5,61 tahun. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin yaitu 8,32 tahun. Pendidikan yang rendah dari kepala rumah tangga miskin menyebabkan rumah tangga tersebut mengalami kesulitan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Jika rumah tangga miskin meningkatkan pendidikan, akan bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan akan berkurang (Astuti dalam Indriani (2018)). Hasanah (2018) menyatakan bahwa pendapatan, kualitas air, kondisi rumah, dan kesehatan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Dari data BPS, pada tahun 2019 persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 77,39 persen yang artinya masih ada sekitar 22,61 persen penduduk yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.  Fakta-fakta ini ingin membuktikan bahwa faktor ekonomi semata tidak dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup yang baik. Pendekatan pengukuran kemiskinan yang menekankan pada dimensi moneter hasilnya mudah namun tidak 



4  selamanya memuaskan. Sen (1980 dan 2000 dalam Budiantoro dkk. 2013) mengungkapkan bahwa pendekatan kemiskinan dengan menggunakan analisis moneter hanya mampu memotret sebagian kecil persoalan kemiskinan. Menurut Sen, masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daya beli (purchasing power parity), penghasilan atau konsumsi tapi terdapat dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan. Selain menyangkut pendapatan dan konsumsi, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan atau kesehatan dasar akibat keterbatasan ekonomi juga bisa dikatakan miskin. Masyarakat dengan kondisi sanitasi buruk, sumber penerangan serta bahan bakar memasak tidak layak, kondisi rumah yang berlantaikan tanah juga dikatakan miskin. Alkire dan Foster (2007) mengemukakan bahwa pengukuran kemiskinan dengan pendekatan moneter sering menimbulkan pedoman bagi kebijakan yang tidak cukup, terkait dengan deprivasi pada dimensi lain selain moneter. Alkire dan Santos (2009) merangkum kelemahan pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan atau pengeluaran: 1. Diasumsikan bahwa pasar selalu ada untuk semua barang dan jasa, mengabaikan keberadaan barang publik dan non-market provision; 2. Mengabaikan fakta bahwa orang memiliki faktor konversi yang berbeda untuk mengkonversi sumber daya moneter menjadi fungsi yang berharga; 3. Ketersediaan jumlah tertentu sumber daya moneter tidak memberikan jaminan bahwa sumber daya tersebut akan digunakan pada barang dan jasa yang berharga; 4. Data pendapatan atau konsumsi dikumpulkan di tingkat rumah tangga dan tidak memberikan informasi tentang alokasi sumber daya di dalam rumah tangga (intra household); 5. Data tersebut memiliki kelemahan karena missing observation dan missinterpretation. Pengukuran kemiskinan yang menekankan dimensi moneter memang lebih mudah  namun hasilnya tidak selalu memuaskan. Ketidakpuasan terhadap pengukuran 



5  kemiskinan moneter mulai muncul ketika bukti empiris menunjukkan bahwa, laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di negara-negara sedang berkembang secara langsung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam World Employment Conference pada 1976 (Muro et al., 2011). Pendekatan pengukuran kemiskinan lainnya adalah pendekatan tradisional mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan (Betti dan Verma 1998). Meskipun dihitung dengan nilai deskriptif tertentu, ukuran seperti itu memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jelas bahwa membagi populasi menjadi dikotomi sederhana dari 'orang miskin' versus 'non-miskin' adalah penyederhanaan berlebihan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Cheli dan Lemmi (1995) dalam Betti dan Verma (1998), kemiskinan bukanlah atribut sederhana yang mencirikan individu dalam hal ada atau tidak adanya; kesulitan atau kesejahteraan relatif seseorang jelas merupakan masalah tingkatan. Kedua, tidak cukup untuk mendefinisikan kemiskinan dalam satu dimensi yakni hanya dalam hal pendapatan moneter bersih. Dalam kenyataannya deprivasi bersifat multidimensional. Ketiga, dalam konteks dinamis, mobilitas diukur secara sederhana dalam bentuk gerakan lintas garis kemiskinan tertentu, bukan untuk mencerminkan besarnya perubahan yang mempengaruhi individu di semua titik distribusi. Hal tersebut menjadi alasan perlunya penghitungan terhadap kemiskinan secara menyeluruh dari berbagai aspek. Penghitungan secara multidimensi dari sisi kualitas hidup meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas standar hidup menjadi alternatif lain dalam penghitungan kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang melibatkan multidimensi diperlukan untuk mengatasi ketidakpuasan penggunaan pendekatan pengukuran kemiskinan moneter. Seperti dikemukakan oleh Muro et al. (2011), beberapa masalah sosial ekonomi merupakan fenomena yang kompleks, “complexity also implies multidimensonality”, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tepat untuk merepresentasikan fenomena yang kompleks dan kenyataan yang bersifat multidimensi tersebut. Kemiskinan yang secara tradisional masih dipandang sebagai kekurangan dari sisi pengeluaran atau 



6  pendapatan, akhirnya berkembang menjadi fenomena yang bersifat multidimensi (Yu, 2013). Berbeda dengan ukuran kemiskinan moneter yang hanya mempertimbangkan kemiskinan dari variabel pendapatan atau pengeluaran saja, ukuran kemiskinan multidimensional mempertimbangkan variabel ataupun dimensi lain selain pendapatan atau pengeluaran dalam pengukuran kemiskinannya. Pemikiran Sen (1976) tentang kemiskinan telah mempengaruhi dan memperluas pendekatan penghitungan kemiskinan mendasar dari yang berbasis income monetary approach menjadi berbasis capabilities yang mempertimbangkan multidimensi dari kemiskinan. Dari perspektif capabilities, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan sumber daya moneter saja namun juga kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Studi tentang kemiskinan multidimensi mendorong Yu (2013) untuk mengestimasi kemiskinan multidimensi di China, suatu negara dengan angka disparitas tinggi, tidak hanya antarprovinsi namun juga antarklasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan. Penelitian Yu menghasilkan temuan bahwa pesatnya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak pada turunnya angka kemiskinan di China selama beberapa tahun terakhir, baik dari sisi moneter maupun multidimensi. Salah satu indeks yang paling populer dalam pengukuran kemiskinan multidimensional adalah Human Poverty Index (HPI) atau Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1997 dan menjadi fitur tetap dalam publikasi Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report yang diterbitkan oleh UNDP. Dalam perkembangannya HPI digantikan oleh Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi yang pertama kalinya dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) dengan United National Development Programm (UNDP) pada tahun 2010. Tujuan MPI adalah untuk memotret permasalahan kemiskinan secara lebih menyeluruh. MPI merupakan merupakan ukuran kemiskinan multidimensional yang dihitung oleh Alkire dan Santos (2010). Dalam 



7  penghitungannya MPI menerapkan metoda penghitungan kemiskinan multidimensional terbaru yaitu Alkire-Foster Methodology yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2007). IKM menggunakan data level wilayah dalam membentuk indeksnya sehingga tidak mampu mengidentifikasi secara spesifik kemiskinan multidimensional yang dialami oleh individu ataupun rumah tangga (UNDP 2010). Dalam pengukuran kemiskinannya MPI menggunakan data level rumah tangga sehingga mampu mengetahui persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dalam berbagai dimensi sehingga mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada HPI. Studi tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti: Wardhana (2010), Alkire dan Foster (2011), serta Ballon dan Apablaza (2012). Studi-studi tersebut dilakukan pada level provinsi dengan metode dan dimensi kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun studi kemiskinan multidimensi di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun penelitian serupa masih diperlukan, terutama studi kemiskinan pada level yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, seperti halnya yang dilakukan oleh Prabowo (2012), Budiantoro dkk. (2013), Hanandita dan Tampubolon (2015) serta Indriani (2018). Pada tahun 2020, Prakarsa menghitung indeks kemiskinan multidimensi Indonesia tahun 2015-2018 menggunakan metode Alkire-Foster. Pada periode 2015-2018, hasil penghitungan menunjukkan bahwa 2015, penduduk miskin multidimensi mencapai lebih dari 34 juta orang (13,53 persen). Pada 2016, penduduk miskin multidimensi turun menjadi 30 juta orang (12 persen). Pada 2017 terjadi penurunan yang sangat signifikan, penduduk miskin multidimensi tahun 2017 mencapai 24,9 juta orang (9,56 persen). Pada 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi turun menjadi 21,5 juta orang atau sekitar 8,17 persen dari total penduduk Indonesia. Penelitian ini melakukan studi kemiskinan multidimensi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Salah satu permasalahan strategis yang terjadi di Lampung adalah tingginya persentase jumlah penduduk miskin (secara moneter) yang melebihi persentase rata-rata nasional. Persentase kemiskinan Provinsi 



8  Lampung tahun 2017-2020 relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun persentasenya masih di atas angka nasional tiap tahunnya.  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2020 Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin (Moneter) di Provinsi Lampung dan  Indonesia, 2017-2020 Tantangan saat ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didalamnya juga terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satu bentuknya dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Komplektisitas kemiskinan cukup terlihat di Provinsi Lampung. Sekilas, jika kita melihat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara moneter di Provinsi Lampung memang cenderung berjalan cukup baik. Namun perlu dilihat kembali selain persentase jumlah penduduk miskin yang jauh melebihi angka nasional, ternyata pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,26 persen pada tahun 2019, menempati posisi yang cukup baik yaitu tertinggi kedua di antara provinsi lain yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Namun hal ini tidak sejalan dengan persentase penduduk miskin secara moneter di Provinsi Lampung yang menempati urutan empat tertinggi se-Sumatera.    13,69 13,14 12,62 12,3410,64 9,82 9,41 9,786789101112131415 2017 2018 2019 2020LAMPUNG INDONESIA



9  Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin (Moneter) dan Pertumbuhan Ekonomi se-Pulau Sumatera, 2019 Provinsi Persentase Penduduk Miskin Pertumbuhan Ekonomi 2019 (%) Maret 2019 September 2019 Aceh 15,32 15,01 4,14 Sumatera Utara 9,23 9,03 5,22 Sumatera Barat 6,42 6,29 5,01 Riau 7,08 7,30 2,18 Jambi 8,00 7,51 4,35 Sumatera Selatan 13,11 12,56 5,69 Bengkulu 15,23 15,31 4,94 Lampung 13,02 12,30 5,26 Kep. Bangka Belitung 5,02 4,50 3,32 Kep. Riau 6,30 6,20 4,83 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019 Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktifitas dan kreatifitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreatifitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat seharusnya berpengaruh dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Department of International Development (DFID) dalam tulisannya bertajuk,” Growth: Building Jobs and Prosperity in Developing Countries” mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah instrumen yang paling kuat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada riset di berbagai negara tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi.  



10  Masalah kemiskinan merupakan masalah dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (Sudarwati 2009). Terdapat dua masalah utama dalam pengembangan SDM. Pertama, belum berkembangnya SDM yang terlihat pada rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya konsumsi gizi, serta belum memadainya ketersediaan fasilitas kehidupan yang layak. Kedua, belum dimanfaatkannya seluruh keterampilan dan kemampuan SDM secara optimal. Kedua masalah tersebut mengakibatkan rendahnya kemampuan SDM dalam memproduksi barang atau jasa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang mencerminkan mengenai tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk suatu wilayah. IPM dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.  Kualitas sumber daya manusia Provinsi Lampung dapat tercermin dari IPM. Dari tahun ke tahun IPM Lampung menunjukan peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di wilayah Pulau Sumatera, IPM Provinsi Lampung menduduki peringkat terakhir.  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 Gambar 1.3. Persentase Penduduk Miskin dan IPM se-Pulau Sumatera, 2020 Jika melihat angka persentase penduduk miskin dan IPM provinsi se-Pulau Sumatera pada gambar 1.3, sekilas terlihat bahwa belum memperlihatkan adanya hubungan antara angka kemiskinan moneter dan IPM. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi di bandingkan 6,305,0213,0215,2313,11 8,007,086,429,2315,32 75,5971,4769,6971,4070,0171,2972,7172,3871,7771,99



11  dengan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung, namun Provinsi Lampung memiliki IPM paling rendah dibandingan dengan provinsi lainnya. Jika dilihat lebih mendalam kondisi kemiskinan yang terdapat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung, maka akan terlihat adanya variasi persentase kemiskinan antar kabupaten/kota.   Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2020 Gambar 1.4.  Persentase Penduduk Miskin Maret Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2017-2020 Meskipun secara wilayah Provinsi Lampung mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi masih terdapat disparitas persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota. Ada kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan rendah dan ada pula kabupaten/kota dengan angka kemiskinan yang tinggi. Pada gambar 1.4 terlihat perbedaan persentase kemiskinan antar kabupaten/kota. Kabupaten Lampung Utara dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 19,30 persen pada tahun 2020, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 7,33 persen pada tahun 2020.  Jika melihat perbandingan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, terlihat bahwa pertumbuhan 0,005,0010,0015,0020,0025,00 2017 2018 2019 2020



12  ekonomi yang cukup tinggi tidak serta merta dapat mengurangi persentase penduduk miskin. Contohnya yaitu Kabupaten Lampung Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi 5,36 persen namun memiliki angka persentase kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung yaitu sebesar 19,90 persen. Tabel 1.2. Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin Maret Pertumbuhan Ekonomi  IPM Lampung Barat 12,92 5,20 67,50 Tanggamus 12,05 5,03 66,37 Lampung Selatan 14,31 5,14 68,22 Lampung Timur 15,24 3,85 69,34 Lampung Tengah 12,03 5,46 70,04 Lampung Utara 19,90 5,36 67,63 Way Kanan 13,07 5,19 67,19 Tulang Bawang 9,35 5,48 68,23 Pesawaran 15,19 5,02 65,75 Pringsewu 10,15 5,06 69,97 Mesuji 7,47 5,29 63,52 Tulang Bawang Barat 7,75 5,38 65,93 Pesisir Barat 14,48 5,39 63,79 Bandar Lampung 8,71 6,24 77,33 Metro 8,68 5,61 76,77 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019 Hal yang menarik lainnya yaitu angka kemiskinan dan IPM. Kabupaten Mesuji memiliki angka kemiskinan yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, namun IPM Kabupaten Mesuji merupakan IPM yang paling rendah di Provinsi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan yang rendah belum sepenuhnya mempresentasikan kualitas hidup masyarakatnya yang baik. 



13  Fenomena yang terjadi pada kondisi kemiskinan di Lampung menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak sekedar masalah perekonomian saja. Faktor-faktor demografi seperti tingkat pendidikan ataupun struktur keluarga juga dapat memberikan pengaruh terhadap kemiskinan (“Growth Has Been Good for Decades,” n.d.). Kemiskinan multidimensi berarti melihat kemiskinan dari berbagai aspek dan dimensi, tidak hanya dari satu sisi saja. Kemiskinan dari sudut pandang ini lebih sejalan dengan tujuan dari SDGs karena dengan sudut pandang ini, segala macam bentuk kemiskinan akan dapat terdeteksi. Disebutkan dalam laporan World Bank (2016), pemerintah dapat membantu menghadapi kemiskinan dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk penduduk miskin. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kategori rentan miskin dari sisi pendapatan melalui sistem perlindungan sosial modern yang mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin itu sendiri dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin dari sisi non-pendapatan dengan cara memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia. Terkait dengan peran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia, di era pemerintahan Presiden Jokowi telah menuangkannya dalam agenda kerja yang dikenal dengan Nawacita. Salah satu dari tiga dimensi pembangunan pada Nawacita Jokowi-JK adalah dimensi pembangunan manusia, dengan strategi peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter. Upaya-upaya peningkatan pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang diakomodir dalam anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan bagi kepentingan pendidikan, kesehatan, dan perumahan dan fasilitas umum (Suciati 2018). 



14   Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 Gambar 1.5.  Persentase Anggaran Belanja Pemerintah berdasarkan Fungsi Provinsi Lampung, Tahun 2020  Dari Gambar 1.5 diperoleh informasi bahwa anggaran belanja fungsi pendidikan tahun 2020 Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebesar 43,11 persen dan  anggaran kesehatan sebesar 10,49 persen dari total anggaran keseluruhan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Komitmen pemerintah tersebut dituangkan dalam Mandatory Spending berupa amanat UUD 1945 amandemen IV pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” dan juga lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Terkait dengan anggaran kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah menetapkan batas minimal untuk anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Sementara itu, dari sisi belanja negara, kebijakan penganggaran juga diprioritaskan salah satunya untuk peningkatan belanja produktif antara lain pembangunan infrastruktur dan hubungan Pelayanan Umum; 31,33 Ketertiban dan Keamanan; 0,81 Ekonomi; 4,19 Lingkungan Hidup; 0,15 Perumahan dan Fasilitas Umum; 8,88 Kesehatan; 10,49 Pariwisata dan Budaya; 0,39 Pendidikan; 43,11 Perlindungan Sosial; 0,66 Fungsi Lainnya; -



15  antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih (Ringkasan APBN 2020). 1.2. Rumusan Masalah Beberapa kritikan dan kelemahan terkait pengukuran kemiskinan yang hanya memandang kemiskinan dari satu dimensi, yaitu pendapatan (monetary approach) telah banyak disampaikan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pengukuran kemiskinan dengan menggunakan satu sisi pendekatan, misalnya pendapatan atau pengeluaran sebagai indikator tunggal dinilai kurang memadai. Pengukuran kemiskinan yang kurang tepat dapat berdampak pada kebijakan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan (Suryahadi, 2012).  Kemiskinan yang dilihat hanya dari satu sisi saja diduga belum dapat menangkap dampak dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih luas. Dan yang kedua, terjadinya ketimpangan yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh penduduk menengah keatas saja dan bukannya menengah kebawah. Untuk menjawab dugaan ini, diperlukan suatu pendekatan penghitungan kemiskinan yang dapat mencakup semua aspek atau aspek yang lebih banyak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung, menganalisis pengaruh PDRB per Kapita, Indeks Gini terhadap kemiskinan multidimensi, serta mengetahui kebijakan anggaran pemerintah berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah: 1. Bagaimana jumlah kemiskinan multidimensi dibandingkan kemiskinan moneter Provinsi Lampung selama 2017-2020? 2. Bagaimana sebaran kemiskinan multidimensi kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2020? 3. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung selama 2017-2020? 



16  4. Bagaimana pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung selama 2017-2020? 5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung selama 2017-2020? 6. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung selama 2017-2020? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis jumlah kemiskinan multidimensi dibandingkan kemiskinan moneter di Provinsi Lampung selama 2017-2020. 2. Menganalisis sebaran kemiskinan multidimensi kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2020.  3. Menganalisis pengaruh PDRB per Kapita terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung selama 2017-2020. 4. Menganalisis pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung selama 2017-2020. 5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung selama 2017-2020. 6. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung selama 2017-2020. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 1. Memberikan informasi mengenai kondisi kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung selama waktu 2017-2020. 2. Memberikan strategi kebijakan dalam menangani permasalahan kemiskinan. 3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.  



17  1.5. Sistematika Penulisan Sistematika dari penulisin ini adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar balakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan Bab II. Tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan juga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian Bab III. Metode penelitian yang berisikan tentang tahapan penelitian dan semua yang berkaitan dengan alat yang digunakan dalam penelitian. Bab IV. Hasil perhitungan dan pembahasan berisikan analisis hasil yang telah dilakukan. Bab V. Simpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN   



    II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Konsep Dasar dan Definisi Kemiskinan Secara tradisional, kemiskinan seringkali dipandang sebagai kekurangan pendapatan atau konsumsi (Yu, 2013). Namun dalam banyak hal, kemiskinan merupakan suatu bentuk terburuk dari deprivasi manusia, tidak hanya terkait dengan berkurangnya kesejahteraan tetapi juga penolakan terhadap kesempatan hidup yang lebih baik. Dengan adanya kemiskinan, kesempatan hidup terasa lebih singkat, sulit, menyakitkan, bahkan kadang membahayakan. Kemiskinan juga dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan komunikasi serta hilangnya kehormatan, rasa kepercayaan dan harga diri (Anand dan Sen, 1997). Sejalan dengan Anand dan Sen (1997), menurut Bourguignon dan Chakravarty (2003) kemiskinan merupakan suatu manifestasi dari rendahnya kesejahteraan, yang tergantung pada 2 variabel, yaitu moneter dan bukan moneter. Kemiskinan didefenisikan dalam standar pengukuran global oleh World Bank sebagai keadaan yang menyangkut kekurangan dengan pendapatan minimum US$1 per hari. Menurut Suryahadi (2012), definisi dan pengukuran kemiskinan yang baik memungkinkan pemerintah untuk menentukan sasaran yang terukur bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan juga membantu peneliti dalam perumusan dan pengujian hipotesis faktor-faktor penyebab kemiskinan serta mengevaluasi dampak program. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik 



19  makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Sementara itu, penduduk miskin disebutkan BPS sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS 2019). 2.1.2. Penyebab Kemiskinan Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan. Sharp et al. (1996 dalam Kuncoro, 2014) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: 1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, dalam hal ini penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah; 2. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, yang implikasinya adalah jika kualitas sumber daya manusia rendah maka produktivitasnya cenderung rendah, yang pada gilirannya akan berimbas pada besaran upah yang diterima; 3. Kemiskinan muncul sebagai akibat adanya perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (viscious circle of poverty) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953 dalam Arsyad 2010). Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan tersebut (Kuncoro 2014). Lain halnya dengan Sharp et al. (1996), Nasikun (1996 dalam Suryawati, 2005) dalam menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Nasikun terdapat 10 faktor penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: 1. Policy induces processes, adalah proses pemiskinan yang dilestarikan dan direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy), 



20  diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, namun kenyataannya justru melestarikan; 2. Socio-economic dualism, adalah negara bekas koloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi kaum terpinggirkan karena tanah yang paling subur dikuasai oleh petani berskala besar dan berorientasi ekspor; 3. Population growth, adalah perspektif yag didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung; 4. Resources management and the environtment, adalah adanya unsur kesalahan manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang sehingga berdampak pada penurunan produktivitas pertanian; 5. Natural cycle and processes, bahwa kemiskinan terjadi karena siklus alam, misalnya seseorang bertempat tinggal di lahan kritis, yaitu lahan yang jika turun hujan akan terjadi banjir akan tetapi ketika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus; 6. The marginalisation of woman, merupakan peminggiran terhadap kaum perempuan sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan kepada kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki; 7. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan, sebagai contoh adalah adanya pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan; 8. Exploitatif intermediation adalah keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir atau lintah darat; 9. Internal political fragmentation and civil strata, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan; 10. International processes, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin. 



21  2.1.3. Pengukuran Kemiskinan Moneter Sen (1976) menyebutkan bahwa dalam pengukuran kemiskinan ada dua tahapan utama yang harus dilakukan yaitu identifikasi dan agregasi. 1. Identifikasi individu miskin pada populasi. Identifikasi penduduk miskin dilakukan dengan menerapkan ambang batas (threshold/cutt-off) atau garis kemiskinan. Populasi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu miskin dan tidak miskin. 2. Agregasi. Agregasi merupakan langkah untuk merangkum kemiskinan yang dialami seluruh individu kedalam suatu angka. Kedua tahapan identifikasi dan agregasi yang dikemukakan Sen (1976) tersebut telah menjadi kerangka konseptual standar dalam banyak pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan moneter hanya mempertimbangkan dan mengukur kemiskinan dari satu sudut pandang saja yaitu dimensi ekonomi. Variabel yang biasanya digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam pendekatan ini adalah pendapatan atau pengeluaran. Individu miskin diidentifikasi sebagai individu yang pendapatan atau pengeluarannya di bawah garis kemiskinan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Garis kemiskinan moneter adalah jumlah minimum uang yang dianggap perlu untuk menjalani kehidupan yang tidak miskin (Alkire dan Santos, 2009). Ukuran kemiskinan yang bersifat moneter juga dikemukakan oleh Bank Dunia. Seseorang dikatakan miskin absolut jika penghasilan per harinya kurang dari US$1,25 berdasarkan paritas daya beli. Karena merupakan rata-rata garis kemiskinan yang diperoleh berdasarkan perhitungan 15 negara termiskin dari 75 negara, maka garis kemiskinan US$1,25 per kapita per hari hanya mengukur kemiskinan dalam perspektif negara-negara miskin. Oleh sebab itu, Bank Dunia juga menetapkan garis kemiskinan sebesar US$2 per kapita per hari sebagai median dari garis kemiskinan bagi seluruh negara berkembang. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berpusat pada paradigm yang dimotori oleh Bank Dunia tersebut, termasuk angka resmi kemiskinan yang digunakan di Indonesia. 



22  Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Konsep ini berimbas pada cara penghitungan kemiskinan yang dilakukan BPS bersifat moneter. Garis Kemiskinan (GK) tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan GKNM), yang diperoleh dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi dan Kor. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan (BPS 2019). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu: 1. Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). 2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.  



23  Fooster-Greer-Thorbecke (1984 dan BPS 2019) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu: 
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���                                           (2.1) α : 0, 1, 2 z : Garis kemiskinan yi : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2, …, q) yi < z q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk  Jika α =0, diperoleh Head Count Index (P0), jika α =1 diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika α =2 disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). 2.1.4. Kemiskinan Multidimensi Berbeda dengan ukuran kemiskinan moneter yang hanya mempertimbangkan kemiskinan dari variabel pendapatan atau pengeluaran saja, ukuran kemiskinan multidimensional mempertimbangkan variabel ataupun dimensi lain selain pendapatan atau pengeluaran dalam pengukuran kemiskinannya. Pemikiran Sen (1976) tentang kemiskinan telah mempengaruhi dan memperluas pendekatan penghitungan kemiskinan mendasar dari yang berbasis income monetary approach menjadi berbasis capabilities yang mempertimbangkan multidimensi dari kemiskinan. Dari perspektif capabilities, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan sumber daya moneter saja namun juga kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Studi kemiskinan multidimensi mengalami kemajuan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Dengan memakai beberapa macam metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi tersebut, misalnya: dengan metode Fuzzy Approach (seperti dilakukan oleh Belhadj dan Limam, 2012), MCA atau Multiple 



24  Correspondence Analysis (seperti dilakukan oleh Wardhana, 2010), Mazziottapareto Approach (seperti dilakukan oleh Muro et al., 2011) dan metode Alkire-Foster. Metode Alkire-Foster ini merupakan metode yang banyak diaplikasikan oleh para peneliti, seperti: Alkire dan Foster (2011), Levine (2012), Salahudin dan Zaman (2012), Niazi dan Khan (2012), Ballon dan Apablaza (2012), Prabowo (2012), Mitra et al. (2013), Yu (2013), Budiantoro et al. (2013), Wagle (2014), Le et al. (2015), serta Hanandita dan Tampubolon (2015). Secara umum, masing-masing metode tersebut membentuk sebuah indeks agregat kemiskinan dari beberapa dimensi kemiskinan selain dimensi moneter.  2.1.5. Pengukuran Kemiskinan Multidimensi Metode Alkire-Foster Salah satu indeks yang paling populer dalam pengukuran kemiskinan multidimensional adalah Human Poverty Index (HPI) atau Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1997 dan menjadi fitur tetap dalam publikasi Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report yang diterbitkan oleh UNDP. HPI tidak menggunakan variabel pengeluaran maupun pendapatan dalam penghitungannya namun indeks ini dibangun dengan mempertimbangkan dimensi lain dari kemiskinan yang dianggap paling mendasar. Dimensi-dimensi tersebut antara lain hidup panjang dan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Hidup panjang dan kesehatan diukur dengan probabilitas penduduk meninggal sebelum berumur 40 tahun. Pendidikan diukur dengan persentase penduduk dewasa yang buta huruf. Standar hidup yang layak diukur dengan akses terhadap sumber air bersih, fasilitas kesehatan dan status gizi balita. Dalam perkembangannya HPI digantikan oleh Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang pertama kalinya dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) dengan United National Development Programm (UNDP) pada tahun 2010. Tujuan MPI adalah untuk memotret permasalahan kemiskinan secara lebih menyeluruh. MPI merupakan merupakan ukuran kemiskinan multidimensional yang dihitung oleh Alkire dan Santos (2010). Dalam penghitungannya MPI menerapkan metoda penghitungan kemiskinan multidimensional terbaru yaitu Alkire-Foster 



25  Methodology yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2007). IKM menggunakan data level wilayah dalam membentuk indeksnya sehingga tidak mampu mengidentifikasi secara spesifik kemiskinan multidimensional yang dialami oleh individu ataupun rumah tangga (UNDP 2010). Dalam pengukuran kemiskinannya MPI menggunakan data level rumah tangga sehingga mampu mengetahui persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dalam berbagai dimensi sehingga mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada HPI. Menurut Budiantoro dkk. (2013), MPI selain dapat memberikan suatu terobosan baru dalam memotret kemiskinan secara riil dan memiliki cakupan yang luas, meliputi negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, juga dapat diperbandingkan secara internasional. Hal tersebut sangat memungkinkan, mengingat ketersediaan data tentang pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan fungsi sosial dari survei rumah tangga telah dilakukan oleh berbagai negara (Alkire dan Santos, 2014). Penelitian ini juga menggunakan metode penghitungan kemiskinan multidimensi Alkire-Foster. Metoda tersebut digunakan karena merupakan metoda terbaru dan telah digunakan untuk melakukan penghitungan MPI yang ada di Laporan Pembangunan Manusia UNDP. Selain itu metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Alkire dan Seth (2009) menyebutkan keunggulan metode ini di antaranya: 1. Cocok dan tepat diterapkan pada data ordinal atau data yang bersifat kategorik; 2. Fokus pada kemiskinan dan deprivasi, memperlakukan setiap dimensi secara independen terhadap dimensi lain tanpa mengasumsikan substitutabilitas antardimensi; 3. Fleksibel untuk menerapkan pembobot yang setimbang atau berbeda pada dimensi yang berbeda tergantung pada kepentingan relatifnya; 4. Informatif bagi kebijakan karena mampu menunjukkan dimensi apa yang dominan mempengaruhi kemiskinan multidimensi pada wilayah tertentu ataupun pada kelompok penduduk tertentu. Mengacu pada konseptual pengukuran kemiskinan metode Alkire-Foster juga menerapkan dua tahapan utama kemiskinan yaitu identifikasi dan agregasi. 



26  Tahapan identifikasi meliputi pemilihan dimensi dan indikator kemiskinan, penentuan garis kemiskinan untuk masing-masing indikator (first cutoff), penentuan garis kemiskinan kedua (second cutoff), serta pengaplikasian garis kemiskinan tersebut untuk mengidentifikasi individu miskin. Tahapan penghitungan MPI oleh Alkire 2011 adalah sebagai berikut. 1. Ketersedian data 2. Memilih unit analisis 3. Memilih dimensi dan indikator 4. Memilih indicator’s deprivation cutoff 5. Memilih penimbang 6. Memilih poverty cutoff 7. Menghitung MPI Multidimensional Poverty Headcount (H) 
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�                                     (2.1) Average deprivation shared among poor (A). Indikator A adalah rata-rata jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin.  � = ∑ ��(�)�
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�             (2.2) Dimana ��(�) adalah total deprivasi individu miskin, d adalah jumlah indikator, q adalah jumlah individu miskin. Ukuran A ini juga dapat diartikan sebagai intensitas dari kemiskinan multidimensi. Adjusted Multidimensional Poverty Headcount Ratio (M0). Indikator ini dihitung dengan cara mengalikan H dengan A. Intuisi dari M0 adalah tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan dengan instensitasnya. 

�� = � x �            (2.3) MPI mencerminkan proporsi deprivasi tertimbang yang dialami oleh masyarakat miskin dari semua total potensi deprivasi yang dapat dialami oleh masyarakat. Dalam penghitungannya, MPI menggunakan salah satu ukuran dalam metode Alkire-Foster yaitu M0 atau Adjusted Multidimensional Poverty Headcount Ratio. M0 mengukur sepuluh indikator yang merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target MDGs melalui 3 dimensi yang paling utama. Menurut Alkire dan Santos 



27  (2014) terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan M0 sebagai komponen penyusun MPI, yaitu: (1) mempunyai ukuran yang robust (kuat), baik ketika menggunakan variabel ordinal maupun kardinal, misalnya dalam melakukan dikotomi individu miskin dan tidak miskin; (2) M0 dapat menyesuaikan kejadian kemiskinan multidimensi dengan tingkat intensitasnya sehingga memenuhi aksioma dimensional monotonicity, artinya ketika individu atau seseorang mengalami deprivasi dalam indikator yang lebih banyak dari sebelumnya maka M0 akan meningkat (Alkire dan Foster, 2011); (3) M0 dapat diuraikan berdasarkan kelompok dalam populasi sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan kemiskinan antarkelompok dalam suatu populasi; (4) setelah proses identifikasi selesai, M0 dapat dirinci berdasarkan dimensi atau indikator penyebab kemiskinan multidimensi. Data yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan menggunakan MPI adalah data level rumah tangga sehingga diharapkan mampu mengetahui persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dalam ketiga dimensi tersebut. Dengan menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis, jika terdapat satu anggota rumah tangga mengalami deprivasi, akan berdampak pada seluruh anggota rumah tangga tersebut. MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari masing-masing dimensi dan indikator. Meskipun pemilihan dimensi, indikator, bobot, dan titik potong (cutoff) dalam metode Alkire-Foster adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan beberapa konteks, namun dalam MPI adalah sebaliknya. MPI memiliki dimensi, indikator, bobot, dan titik potong (cutoff) tertentu (Alkire dan Santos, 2010). Perhitungan MPI menerapkan sistem pembobotan nested weight, artinya setiap dimensi mempunyai bobot yang sama dan dalam dimensi yang sama indikator mempunyai bobot yang setara, namun untuk dimensi yang berbeda bobot antar indikator bisa berbeda (Alkire dan Santos, 2010).  



28  Tabel 2.1.  Dimensi, Indikator, Titik Potong Pertama (cutoff) Deprivasi dan Pembobot dalam MPI Dimensi Indikator Cutoff deprivasi, yaitu: rumah tangga terdeprivasi jika… Bobot Kesehatan Nutrisi Terdapat anak atau orang dewasa yang kekurangan nutrisi 1/6 Mortalitas Ada anak meninggal dalam rumah tangga 1/6 Pendidikan Lama Sekolah Tidak ada anggota rumah tangga yang menempuh pendidikan 5 tahun atau lebih 1/6 Partisipasi Sekolah Terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada tahun 1-8 1/6 Standar Hidup Listrik rumah tangga tidak memiliki akses listrik 1/18 Air minum rumah tangga tidak mendapatkan akses terhadap air minum bersih atau akses terhadap air bersih lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah (bolak balik) 1/18 Sanitasi rumah tangga tidak memiliki sanitasi layak atau jika toilet dipakai bersama rumah tangga lain 1/18 Lantai rumah tangga tinggal dalam bangunan berlantaikan tanah atau pasir 1/18 Bahan Bakar rumah tangga memasak menggunakan kayu bakar maupun arang 1/18 Kepemilikan Aset rumah tangga tidak memiliki minimal satu dari radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor, kulkas maupun mobil atau traktor 1/18 Sumber: Alkire dan Santos (2010; 2011; 2014) Setiap individu diberi skor sesuai dengan deprivasi yang dialami dalam rumah tangga, berdasarkan sepuluh indikator pembentuknya. Skor maksimum keseluruhan indikator adalah 100 persen, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama yaitu, 33,33 persen, begitu pula bobot dari masing-



29  masing indikator. Setiap indikator dalam dimensi pendidikan dan kesehatan diberi bobot 1/6 (seperenam) atau sekitar 16,7 persen, sedangkan bobot dari setiap indikator dalam dimensi standar hidup adalah 1/18 (seperdelapan belas) atau sekitar 5,6 persen. 2.1.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, namun salah satu indikator yang paling banyak digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan riil atau produk domestik bruto (PDB) riil per kapita (Fischer dan Sahay, 2000; Pomfret; Mankiw, 2013). Menurut Mankiw (2013), dengan menggunakan produk domestik bruto riil, pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau wilayah dengan negara atau wilayah lain maupun antar waktu dapat diperbandingkan. Pada level suatu wilayah PDB disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan: 1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun); 2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun); 3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB 



30  adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor) (BPS, 2019). 2.1.7. Indeks Gini Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan (BPS, 2019). 2.1.8. Pengeluaran Pemerintah Belanja pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung dinikmati oleh masyarakat (Nurhidayati 2013). Pelayanan publik tersebut bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia yang nantinya hasil akhir yang diharapkan adalah pengentasan kemiskinan. Menurut Mahmudi (2015 dalam Suciati 2018), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sementara yang kedua adalah pelayanan umum berupa pelayanan administratif, 



31  pelayanan barang dan pelayanan jasa. Menyediakan barang publik merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Teori public finance yang dikemukakan oleh Musgrave (1989 dalam Suciati 2018) menyatakan bahwa tidak semua masalah ekonomi dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar, salah satunya social goods. Social goods yang dimaksud terkait dengan eksternalitas, distribusi pendapatan, serta masalah-masalah ekonomi lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain. Pasar pada dasarnya merupakan tempat atau media untuk mengekspresikan kebebasan dan mencari keuntungan individual. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas perekonomian yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Adanya market failure dan dalam kaitannya dengan ketiga peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban publik seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak disentuh oleh pasar, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. 2.2. Tinjauan Empiris 2.2.1. PDRB per Kapita dan Indeks Gini terhadap Kemiskinan Multidimensi Perekonomian dan kemiskinan sejatinya memiliki hubungan yang saling terkait. Kakwani (1990) mendeskripsikan hubungan antara kemiskinan terhadap perekonomian. Perekonomian yang digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi ternyata cukup membuat kemiskinan sangat sensitif. Pertumbuhan ekonomi akan dapat menurunkan kemiskinan lebih cepat jika ketimpangan pendapatan tidak meningkat. Ketimpangan pendapatan memang memiliki peranan penting dalam hubungan antara kemiskinan dan perekonomian. Ketika ketimpangan pendapatan relatif stabil, pertumbuhan ekonomi sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, saat ketimpangan pendapatan meningkat, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan terhambat dan cenderung melambat (Balakrishnan, Steinberg, & Syed, 2013; Barro, 2000). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi juga tetap dapat mengurangi kemiskinan tanpa 



32  memperhatikan besaran ketimpangan pendapatannya. Dollar, Kleineberg, & Kraay (2016) menemukan dalam penelitiannya bahwa perubahan pendapatan pada orang miskin tidak berkorelasi terhadap rata-rata perubahan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan tanpa pengaruh dari ketimpangan pendapatan.  Goudie dan Ladd (1999) mengemukakan bahwa pendekatan big push untuk pembangunan didasarkan pada asumsi bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal akan 'menetes ke bawah' bagi kaum miskin. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diukur dengan pendapatan riil per kapita secara konsisten memainkan peran utama dalam perubahan angka kemiskinan. Pendapat ini diperkuat dengan bukti empiris yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, salah satunya oleh Guiga dan Rejeb (2012). Guiga dan Rejeb (2012) mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model regresi double log di 52 negara berkembang periode 1990-2005. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam temuannya menjelaskan bahwa kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen, akan menurunkan kemiskinan sabanyak 40 persen. Temuan ini sejalan dengan temuan peneliti lainnya seperti Ravallion dan Chen (1997), Yu (2013) serta Le dkk. (2014). Kendati beberapa penelitian berhasil menemukan adanya pengaruh pertumbuhan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan, namun penelitian yang dilakukan oleh Jha et al., (2003), Adhi (2011), dan Susiati (2012) menghasilkan temuan yang berbeda. Peneliti-peneliti tersebut menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru tidak berdampak atau bahkan dapat berdampak buruk bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, ketika ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan maka apa yang disebut dengan proses penetesan ke bawah atau trickle down effect dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kaum miskin dimungkinkan tidak terjadi (Arsyad, 2010). 



33  Secara formal, hubungan implisit antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan digambarkan oleh Bourguignon (2004) sebagai PGI (Poverty-Growth-Inequality) Triangle. Perubahan dalam distribusi pendapatan dapat didekomposisi menjadi 2 efek. Pertama, efek pertumbuhan yang merupakan efek perubahan secara proporsional dalam seluruh pendapatan dengan distribusi pendapatan yang relatif tetap. Kedua, efek distribusi sebagai pengaruh adanya perubahan distribusi pendapatan relatif. Kedua efek tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan memainkan peranan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan adanya perbaikan distribusi pendapatan, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat kalangan bawah sehingga daya belinya meningkat yang pada akhirnya dapat terlepas dari masalah kemiskinan. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran mengenai ketidakmerataan distribusi pendapatan pada suatu wilayah (Arsyad, 2010: 290). Dalam menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, tidak jarang peneliti menyertakan beberapa variabel kontrol agar dapat meminimumkan hasil pengukuran yang bias. Guiga dan Rejeb (2012), misalnya, menggunakan variabel kontrol selain variabel bebas utama PDB riil per kapita dan Indeks Gini, yaitu: inflasi, tabungan, dan angka partisipasi sekolah, untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan terhadap kemiskinan moneter. Penyertaan Indeks Gini pada penelitian Guiga dan Rejeb (2012) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Deininger dan Squire pada tahun 1998 serta Meng et al pada tahun 2005. Hasil temuannya adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks Gini positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Koefisien positif pada variabel Indeks Gini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan diikuti oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyertakan Indeks Gini variabel dalam model yang digunakan.  



34  2.2.2. Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Multidimensi Séne dan Cissé (2014) mencoba mengeksplorasi hubungan antara pengeluaran publik terpilah di tingkat regional dan ukuran kemiskinan multidimensi yang dihitung dengan menerapkan pendekatan fuzzy set di Senegal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemiskinan dalam semua aspeknya dan menyediakan kerangka kerja strategis untuk pengambilan keputusan. Hasil yang diperoleh dari dekomposisi kemiskinan menunjukkan tingkat kemiskinan yang heterogen di seluruh wilayah dan menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan dan kepala rumah tangga yang sudah tua memiliki tingkat deprivasi tertinggi. Meskipun ada bukti tentang efek positif dari belanja infrastruktur periode sebelumnya, pembangunan sosial dan pengeluaran kewirausahaan perempuan pada kemiskinan, tidak ditemukan pengaruh signifikan dalam pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. Perhatian harus difokuskan pada komposisi anggaran pemerintah dengan bagian substansial yang ditujukan untuk infrastruktur. Pemerintah juga dapat mencapai tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dengan menekankan pentingnya mendukung pembangunan sosial dan kewirausahaan perempuan.  Fan dkk. (2004) membangun model persamaan simultan untuk mengestimasi pengaruh dari pengeluaran pemerintah menurut fungsi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan kemiskinan pedesaan di Uganda menggunakan data tingkat kabupaten tahun 1992, 1995, dan 1999. Hasil penelitiam menunjukan bahwa sebagian besar investasi pemerintah seperti jasa pertanian, infrastruktur pedesaan, pendidikan pedesaan dan kesehatan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan menurunkan kemiskinan pedesaan. Namun, variasi dalam efek marjinal pada produksi dan pengurangan kemiskinan sangat besar antarjenis belanja dan antarwilayah.   



35  2.2.3. Ringkasan Tinjauan Empiris Tabel 2.2. Ringkasan Tinjauan Empiris Peneliti/Tahun Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian Hanandita dan Tampubolon (2015)  Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003—2013) Metode Alkire-Foster Menggunakan 3 dimensi, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, serta 10 indikator. Pengurangan kemiskinan moneter yang terjadi di Indonesia selama dekade terakhir, tidak dibarengi oleh penurunan dari sisi non moneter. Muro, Mazziotta, dan Pareto (2011) Composite Indices of Development and Poverty: An Application to MDGs  Metode Mazziotta-Pareto Approach Menggunakan 2 dimensi, yaitu pembangunan manusia dan kemiskinan manusia, serta 14 indikator. Metode penghitungan kemiskinan HPI dan Mazziotta-Pareto Index (MPI) memberikan gambaran yang hampir sama, namun jika dibandingkan dengan HDI menunjukkan hasil yang berbeda. Prabowo (2012) Analisis dan Pemetaan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, 2008 dan 2011 (Pendekatan Multidimensional dan Moneter) Metode Alkire-Foster menggunakan 3 dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Terdapat perbedaan hasil pengukuran kemiskinan menoter dengan hasil penghitungan kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan. 



36  Peneliti/Tahun Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian Salahudin dan Zaman (2012) Multidimensional Poverty Measurement in Pakistan: Time Series Trends and Breakdown Metode Alkire- Foster Menggunakan 7 dimensi, yaitu: standar hidup, kesehatan, air dan sanitasi, kualitas udara, aset, pendidikan, serta mata pencaharian. Selama kurun waktu 1998-2006, dimensi Pendidikan dan Kesehatan merupakan dimensi yang lebih diperhatikan. Yu (2013) Multidimensional Poverty in China: Findings Based on the CHNS Metode Alkire- Foster Menggunakan 5 dimensi, yaitu: pendapatan, standar hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial dan 8 indikator. China memiliki tingkat disparitas yang tinggi, tingkat kemiskinan di perdesaan 1,5 kali lebih tinggi daripada kemiskinan di perkotaan. Le, Nguyen dan Pung (2015)  Multidimensional Poverty: First Evidence from Vietnam Metode Alkire- Foster Menggunakan 5 dimensi, yaitu: kesehatan, pendidikan, asuransi dan bantuan sosial, kondisi kehidupan, serta akses informasi dan partisipasi sosial; dengan 16 indikator. Terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara penghitungan kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi. Dollar dan Kraay (2002) Growth is Good for the Poor Regresi OLS Variabel yang digunakan pendapatan per kapita dan pertumbuhan GDP. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan. 



37  Peneliti/Tahun Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian Guiga dan Rejeb (2012) Poverty, Growth and Inequality in Developing Countries Regresi data panel. Variabel yang digunakan kemiskinan (P0), GDP per kapita, gini rasio, inflasi, investasi, dan rata-rata lama sekolah. Pertumbuhan pendapatan riil per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan moneter. Budiantoro, dkk. (2013) Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia.   Metode Alkire- Foster Menggunakan 3 dimensi, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, serta 10 indikator Semakin tinggi IPM suatu daerah maka semakin rendah pencapaian MPI, peningkatan pendapatan perkapita tidak diikuti dengan penurunan MPI. Sumarto dan De Silva (2014) Beyond the headcount: Examining the dynamic and patterns of multidimensional poverty in Indonesia Metode Alkire- Foster Menggunakan 3 dimensi, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, serta 10 indikator. Penghitung kemiskinan dengan pendekatan moneter dan multidimensi dapat digunakan untuk penentuan intervensi kebijakan yang meliputi aspek moneter dan multidimensi. Indriani dan Setiyono (2018) Analisis Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi  Jawa Tengah 2011-2013 Metode Alkire-Foster Menggunakan 3 dimensi, yaitu: Nutrisi dan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, serta 10 indikator. Persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih besar dibanding persentase penduduk miskin moneter mengindikasi bahwa terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi miskin secara moneter masih mengalami deprivasi pada berbagai dimensi 



38  Peneliti/Tahun Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian kemiskinan yang lain. Arifin (2019) Kredibilitas Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Kemiskinan Regresi data panel Variabel yang digunakan kredibilitas belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi. Kredibilitas belanjja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh sifnifikan terhadap kemiskinan. Misdawati dan Sari (2013) Analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, Kesehatan, dan pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia Estimasi error correction model (ECM)  Variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Kesehatan, dan pengeluaran subsidi. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.      2.3. Kerangka Pemikiran Studi tentang kemiskinan multidimensi di beberapa negara sudah dilakukan oleh berapa peneliti. Alkire dan Santos (2010) mengaplikasikan metode Alkire-Foster untuk menghitung kemiskinan multidimensi pada 109 negara berkembang termasuk Indonesia. Indikator kemiskinan multidimensi yang dihitung kemudian disebut sebagai Multidimensional Poverty Index (MPI). MPI inilah yang kemudian diadopsi oleh UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia. Alkire dan Santos (2014) kembali menghitung MPI di 100 negara berkembang serta menganalis scope dan robustness. Uji robustness menunjukkan bahwa MPI menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk melengkapi penghitungan kemiskinan dengan pendekatan pendapatan. Alkire dan Santos juga mengungkapkan bahwa MPI 



39  bertujuan untuk mengukur kemiskinan akut, yang dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum internasional yang sebanding secara bersamaan dalam indikator yang terkait dengan Millenium Development Goals (MDGs). Yu (2013) mengestimasi kemiskinan multidimensi di China dengan mengaplikasikan metode Alkire Foster dengan pendekatan lima dimensi yakni pendapatan, standar hidup, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Yu menyebutkan bahwa pendapatan dilihat sebagai indikator yang tidak cukup untuk menggambarkan kemiskinan. Ada dua alasan utama yakni, pertama, seperti yang ditunjukkan dalam banyak studi kasus, sering ada kesalahan tinggi inklusi dan eksklusi antara orang-orang yang berpenghasilan rendah dan orang-orang yang dirampas dalam dimensi kesejahteraan manusia yang lain (Baulch dan Masset 2003; Ruggeri Laderchi et al. 2003). Kedua, pendekatan pendapatan moneter mungkin termasuk tidak akurat karena tidak semua atribut non-moneter dapat diukur secara langsung karena kurangnya atau ketidaksempurnaan di pasar terkait, seperti halnya di banyak negara berkembang (Bourguignon and Chakravarty 2003). Budiantoro dkk. (2013) menghitung MPI untuk Indonesia tahun 2010 dengan menggunakan teknik Alkire Foster. Peneliti juga melihat hubungan antara MPI dengan IPM dan pendapatan per kapita. Hasil yang diperoleh adalah persentase penduduk miskin yang dihitung dengan MPI lebih banyak dibanding dihitung berdasakan pendekatan moneter dan purchasing power parity. Kejadian kemiskinan multidimensi paling banyak di daerah pedesaan dengan selisih hampir 30 persen dengan kejadian kemiskinan multidimensi di perkotaan yang menunjukan adanya masalah ketimpangan kemiskinan yang cukup besar antara desa dan kota. Karakteristik kemiskinan yang dilihat dari distribusi menurut indikator didominasi oleh indikator kematian anak. Sementara bila dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, angka kemiskinan multidimensi tertinggi berada di sektor pertanian. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa semakin tinggi IPM suatu daerah maka semakin rendah pencapaian MPI. Pembangunan ekonomi yang pesat yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi ternyata belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini didukung oleh data yang menjelaskan 



40  bahwa di Indonesia, tiga provinsi dengan pencapaian pendapatan perkapita yang tinggi yakni Kalimantan Timur, Riau dan Papua Barat ternyata memiliki angka MPI yang tinggi pula. Goudie dan Ladd (1999) mengemukakan bahwa pendekatan big push untuk pembangunan didasarkan pada asumsi bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal akan 'menetes ke bawah' bagi kaum miskin. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diukur dengan pendapatan riil per kapita secara konsisten memainkan peran utama dalam perubahan angka kemiskinan. Pendapat ini diperkuat dengan bukti empiris yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, salah satunya oleh Guiga dan Rejeb (2012). Guiga dan Rejeb (2012) mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model regresi double log di 52 negara berkembang periode 1990-2005. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam temuannya menjelaskan bahwa kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen, akan menurunkan kemiskinan sabanyak 40 persen. Temuan ini sejalan dengan temuan peneliti lainnya seperti Ravallion dan Chen (1997), Yu (2013) serta Le dkk. (2014). Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: untuk mengukur, menganalisis, dan memetakan kondisi struktur kemiskinan multidimensi yang ada di Provinsi Lampung selama 2017-2020 serta untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan multidimensi tersebut. Terkait tujuan pertama, metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini adalah Metode Alkire Foster. Selanjutnya, untuk menguji ada tidaknya pengaruh PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung digunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik.   



41               Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. 2. Diduga Indeks Gini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. 3. Diduga pengeluaran fungsi pendidikan berpengaruh negatif tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. 4. Diduga pengeluaran fungsi kesehatan berpengaruh negatif tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. PDRB per Kapita Keminskinan Multidimensi Indeks Gini Pengeluaran Fungsi Pendidikan Pengeluaran Fungsi Kesehatan 



      III.  METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 3.1.1.  Jenis Penelitian Dalam penelitian pada tahap awal dilakukan pendekatan untuk mengukur kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini adalah metode Alkire-Foster. Indikator-indikator kemiskinan multidimensi yang dibangun, mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh Alkire dan Santos (2010; 2014) serta beberapa penelitian sebelumnya dengan beberapa modifikasi yang disesuaik an dengan ketersediaan data. Analisis inferensia dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh PDRB per Kapita, Indeks Gini, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap tingkat kemiskinan multidimensi, menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik. Data runtut waktu (time series) adalah data dari tahun 2017-2020 dan data lintas individu (cross section) adalah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 3.1.2. Sumber Data Data mentah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung kemiskinan multidimensi. Data Susenas dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap semester, yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Data yang dihasilkan pada Susenas Maret cukup representatif untuk disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Data Susenas yang digunakan 



43   dalam penelitian yaitu data Susenas Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2017-2020 yang dapat mengestimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Sampel yang digunakan yaitu 9.049 rumah tangga pada tahun 2017, 9.245 rumah tangga pada tahun 2018, 9.653 rumah tangga pada tahun 2019, dan 10.328 rumah tangga pada tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.  Susenas Maret terdiri dari 2 kuesioner yaitu Daftar Kor dan Daftar Konsumsi dan Pengeluaran. Jenis data yang dikumpulkan dalam Daftar Kor mencakup keterangan demografi, keterangan Nomor Induk Kependudukan, keterangan migrasi, akta kelahiran, pendidikan, keterangan kepemilikan tabungan dan ketenagakerjaan, keterangan teknologi informasi, komunikasi, keterangan bepergian, keterangan korban kejahatan, keterangan gangguan fungsional, keterangan keluhan kesehatan dan rawat jalan, keterangan rawat inap, merokok, keterangan pemanfaatan jaminan kesehatan, keterangan imunisasi, ASI, dan MP-ASI, keterangan penolong persalinan, keluarga berencana, akses terhadap makanan, keterangan perumahan, keterangan akses terhadap layanan keuangan, keterangan kepemilikan barang, keterangan sumber penghasilan rumah tangga, serta keterangan perlindungan sosial. Jenis data yang dikumpulkan dalam Daftar Konsumsi dan Pengeluaran mencakup keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi/pengeluaran makanan, minuman, dan rokok seminggu terakhir, keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, keterangan rekapitulasi pengeluaran, serta keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir.   Data sekunder yang dibutuhkan untuk membangun model regresi adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 (PDRB per kapita ADHK 2010) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2020 yang berasal dari BPS. Selain itu, data lain yang dibutuhkan adalah data indeks gini seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2017-2020 yang berasal dari BPS. Data data anggaran pemerintah menurut fungsi seluruh kabupaten/kota tahun 2017-2020 diperoleh dari e-PPID Kementerian Keuangan.  



44   3.2. Definisi Operasional Variabel 3.2.1. Kemiskinan Multidimensi Metode Alkire-Foster digunakan dalam penghitungan variabel kemiskinan multidimensi. Penghitungan kemiskinan multidimensi dengan metode Alkire Foster menggunakan beberapa dimensi dan indikator, serta menentukan besaran penimbang untuk masing-masing indikator. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis dimensi dan dari 3 dimensi tersebut dibagi menjadi 10 indikator.  Tabel 3.1.  Dimensi, Indikator, Cutoff Deprivasi dan Penimbang untuk Penghitungan Kemiskinan Multidimensi Dimensi Indikator Cutoff deprivasi Penimbang Pendidikan Lama sekolah Tidak ada anggota rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP atau sederajat) 1//6  Partisipasi sekolah Terdapat anak usia sekolah (7—15 tahun) yang putus sekolah SMP atau sederajat 1/6     Kesehatan Konsumsi kalori rumah tangga Konsumsi kalori rumah tangga kurang dari 70 persen Angka Kecukupan Gizi 1/6  Konsumsi Protein Rumah Tangga Konsumsi protein rumah tangga per hari kurang dari 80 persen Angka Kecukupan Gizi 1/6     Standar hidup Air minum Terdeprivasi jika rumah tangga tidak mendapatkan akses terhadap air minum bersih atau akses terhadap air bersih 1/18 



45   Dimensi Indikator Cutoff deprivasi Penimbang  Sanitasi Terdeprivasi jika rumah tangga tidak memiliki sanitasi layak atau jika toilet dipakai bersama rumah tangga lain 1/18  Listrik Terdeprivasi jika rumah tangga tidak memiliki akses listrik PLN 1/18  Lantai Terdeprivasi jika rumah tangga tinggal dalam bangunan berlantaikan tanah atau pasir 1/18  Bahan bakar Terdeprivasi jika rumah tangga memasak menggunakan kayu bakar maupun arang 1/18   Luas Lantai Terdeprivasi jika rumah tangga tinggal di rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2m2 1/18 Sumber: Alkire Foster (modifikasi) Pengukur tingkat kemiskinan multidimensi penelitian ini menerapkan sistem pembobotan nested weight, unit analisis, pemilihan indikator, dimensi, titik potong/ cutoff pertama, dan titik potong/ cutoff kedua seperti yang dilakukan oleh UNDP dalam menghitung MPI. Suatu rumah tangga atau individu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga atau individu yang mengalami kemiskinan multidimensi jika total bobot per individu maupun rumah tangga lebih besar atau sama dengan 33,33 persen. Setiap individu diberi skor sesuai dengan deprivasi yang dialami dalam rumah tangga, berdasarkan sepuluh indikator pembentuknya. Skor maksimum keseluruhan indikator adalah 100 persen, sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama yaitu, 33,33 persen, begitu pula bobot dari masing-masing indikator. Setiap indikator dalam dimensi pendidikan dan kesehatan diberi 



46   bobot (seperenam) atau sekitar 16,7 persen, sedangkan bobot dari setiap indikator dalam dimensi standar hidup adalah (seperdelapan belas) atau sekitar 5,6 persen. Indikator dalam menyusun indeks kemiskinan ini menggunakan sedikit modifikasi dengan alasan ketersediaan data. Adapun modifikasi pada dimensi penyusun indeks kemiskinan multidimensi pada penelitian ini yaitu: 1. Modifikasi pada dimensi pendidikan. Merujuk pada metode Alkire Foster, lama sekolah yang ditentukan adalah 5 tahun. Jika merujuk pada Program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6, indikator yang digunakan untuk lama sekolah dimodifikasi menjadi minimal sembilan tahun. Hal ini juga digunakan pada indikator partisipasi sekolah. Rumah tangga akan terdeprivasi jika: (1) tidak memiliki anggota rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP atau sederajat); dan (2) terdapat anak usia sekolah (7-15 tahun) yang putus sekolah SMP atau sederajat. 2. Modifikasi pada dimensi kesehatan yang berubah menjadi dimensi nutrisi dan kesehatan. Modifikasi ini mengadopsi modifikasi yang dilakukan oleh Prabowo (2012) dan Indriani (2018). Jika berdasarkan MPI, indikator kematian anak adalah adanya anak yang meninggal dalam rumah tangga sedangkan indikator untuk nutrisi diukur dengan BMI (Body Mass Index) untuk dewasa dan berat badan untuk anak-anak, dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah dengan pendekatan asupan nutrisi rumah tangga yang terdiri dari konsumsi kalori dan protein. Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pernyataan dari Kementerian Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan meliputi sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan upaya perbaikan gizi yang seimbang. Kondisi fisik yang prima melalui asupan nutrisi yang seimbang sangat berdampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik serta tingkat kecerdasan intelektual, yang pada akhirnya 



47   mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah.  Kebutuhan kalori dan protein rumah tangga ditentukan dengan cara menjumlahkan kebutuhan kalori dan protein dari setiap anggota rumah tangga. Rumah tangga dikatagorikan miskin pada indikator konsumsi kalori jika konsumsi kalori rumah tangga kurang dari 70 persen kebutuhan kalori rumah tangga. Sementara itu jika konsumsi protein rumah tangga kurang dari 80 persen kebutuhan protein maka rumah tangga dikatagorikan miskin pada indikator konsumsi protein. Dengan teknik ini maka fluktuasi dietary needs masing-masing individu dalam rumah tangga sudah dipertimbangkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 mengkatagorikan individu sebagai mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan minimal jika mengkonsumsi kalori kurang dari 70 persen dari angka kecukupan kalori. Individu dikatagorikan sebagai mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal jika mengkonsumsi protein kurang dari 80 persen dari angka kecukupan protein. Tabel 3.2.  Angka Kecukupan Kalori dan Protein menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, berdasarkan AKG 2019 Kelompok Umur Angka kecukupan per hari Energi (kkal) Protein (gr) Bayi/Anak   0-6 bulan 550 9 7-12 bulan 800 15 1-3 tahun 1350 20 4-6 tahun 1400 25 7-9 tahun 1650 40 Laki-laki   10-12 tahun 2000 50 13-15 tahun 2400 70 16-18 tahun 2650 75 19-29 tahun 2650 65 30-49 tahun 2550 65 50-64 tahun 2150 65 65-80 tahun 1800 64 >80 tahun 1600 64    



48   Kelompok Umur Angka kecukupan per hari Energi (kkal) Protein (gr) Perempuan 10-12 tahun 1900 55 13-15 tahun 2050 65 16-18 tahun 2100 65 19-29 tahun 2250 60 30-49 tahun 2150 60 50-64 tahun 1800 60 65-80 tahun 1550 58 >80 tahun 1400 58 Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Modifikasi pada dimensi standar hidup layak, indikator aset dimodifikasi dengan luas lantai per kapita. Pembagian kriteria terdeprivasi dalam indikator luas lantai per kapita didasarkan atas ambang batas kebutuhan lantai per jiwa yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), yaitu 7,2 m2. 3.2.2. PDRB per Kapita ADHK 2010 Pertumbuhan ekonomi merupakan pengaruh dari nilai pendapatan yang dinyatakan dalam satuan harga/besaran nominal. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan adanya peningkatan produksi barang atau jasa secara fisik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara atau wilayah, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. 3.2.3. Indeks Gini Menurut BPS (2020) Indeks Gini merupakan suatu ukuran mengenai derajat ketidakemerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. Nilai 



49   Indeks Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dengan rentang nilai 0-1. Jika bernilai 0 maka terjadi kemerataan sempurna sedangkan jika bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan sempurna. Indeks Gini dapat dihitung dengan cara membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz suatu daerah dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentse pendapatan yang mereka terima. 3.2.4. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dalam penelitian ini diproksi dengan anggaran pemerintah fungsi pendidikan adalah jenis anggaran yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten dalam sektor pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa biaya pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD di luar gaji. 3.2.5. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan, dalam penelitian ini diproksi dengan anggaran pemerintah fungsi kesehatan adalah jenis anggaran yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten dalam sektor kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. 3.3. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.  



50   3.3.1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, kemiskinan moneter hasil perhitungan BPS dihadirkan sebagai pembanding terhadap ukuran kemiskinan multidimensi. 3.3.2. Model Penelitian Terkait tujuan penelitian ini, dan berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini model yang akan digunakan adalah sebagai berikut. MPIit = β0 + β1PDRBkapit + β2giniit + β3pendidikanit + β4kesehatanit + µit       (3.1) di mana: i : masing-masing kabupaten/kota; t : tahun ke-t; ε : error MPI : tingkat kemiskinan multidimensi (M0); PDRBkap : PDRB per kapita ADHK 2010; gini : Indeks Gini; pendidikan : pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (persen); kesehatan : pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (persen). Untuk melihat pengaruh PDRB per Kapita, Indeks Gini, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap kemiskinan multidimensi, maka digunakan analisis regresi. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan data panel. Data panel (pooled data atau longitudinal data) merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Menurut Baltagi (Gujarati 2012), penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan, di antaranya: (1) dapat mengontrol heterogenitas individu atau unit cross section; (2) memberikan data yang lebih informatif, variatif dan mengurangi kolinearitas antarvariabel; (3) cocok digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan, misalnya tingkat pengangguran, perputaran pekerjaan, dll; (4) mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data cross section 



51   murni atau time series murni; (5) memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit; (6) meminimumkan bias yang bisa terjadi jika mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar.  Estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Menurut Greene (2003), perbedaan dari ketiga metode tersebut terletak pada heterogenitas atau individual effect. Pada common effect, heterogenitas diasumsikan tidak ada. Pada fixed effect, heterogenitas antar individu bersifat spesifik, time-invariant, dan dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Perbedaan antar individu pada fixed effect tercermin pada perbedaan intercept. Sementara pada random effect, heterogenitas diasumsikan bersifat random dan tidak berkorelasi dengan variabel bebas dalam model. 1. Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square. Common Effect Model sering disebut juga dengan teknik Pooled Least Square. Gabungan antara jenis data runtun waktu (time series) dan jenis data cross section terbentuk dalam pool. Teknik ini mengasumsikan adanya kesamaan perilaku data antar individu pada berbagai periode waktu karena tidak mempedulikan pada dimensi waktu maupun individu pada data observasi. Model ini diestimasi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).  2. Fixed Effect Model (FEM) Gujarati dan Porter (2009) membagi teknik pendekatan fixed effect model (FEM) menjadi 2 alternatif penduga, yaitu: fixed effect least squares dummy variable (LSDV) model dan fixed effect within-group (WG) estimator. Fixed effect least-squares dummy variable (LSDV) model memungkinkan adanya heterogenitas antarsubjek atau individu sehingga masing-masing entitas (subjek ataupun indidvidu) tersebut memiliki intersep yang berbeda namun slope tetap sama. Berbeda dengan CEM, salah satu kelebihan fixed effect within-group (WG) estimator menurut Gujarati dan Porter (2009) adalah dapat menghasilkan estimasi yang konsisten pada koefisien slope regresi. Meski konsisten, namun estimasi yang dihasilkan menjadi kurang efisien jika dibandingkan dengan hasil regresi CEM, karena variansinya cenderung lebih 



52   besar. Dengan metode tersebut, setiap variabel diekspresikan sebagai deviasi dari nilai rata-rata tiap variabel. 3. Random Effects Model (REM) Menurut Gujarati dan Porter (2012), dalam random effect diasumsikan komponen error individual tidak terkorelasi satu sama lain serta tidak ada autokorelasi antara unit cross section dan time series. Selain itu, komponen error tidak berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model. Pada model ini diasumsikan terdapat perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut merupakan variabel random atau stokastik. Dengan demikian, dalam model random effect terdapat dua komponen variabel gangguan, yaitu gangguan gabungan time series dan cross section (εit) serta gangguan spesifik individual ( �� ). Berbeda dengan common effect dan fixed effect yang estimasinya didasarkan pada metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS), model random effect diestimasi berdasarkan metode Generalized Least Square (GLS). Dalam menentukan model regresi yang paling tepat, pemilihan model dilakukan melalui pengujian berikut. 1. Uji Chow, yang digunakan untuk memilih antara model fixed effect dan common effect dengan melihat hasil F-statistiknya. Hipotesis yang digunakan adalah: H0: common effect H1: fixed effect Hipotesis nol ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada tingkat signifikansi α sehingga dapat disimpulkan model fixed effect lebih baik daripada common effect. Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai p-value, apabila p-value kurang dari tingkat signifikansi α, maka hipotesis nol ditolak. 2. Uji Hausman, dapat digunakan untuk menentukan model manakah yang terbaik, antara model fixed effect atau model random effect. Hipotesis yang digunakan: H0: random effect H1: fixed effect Uji Hausman mengikuti distribusi chi-square dengan df sebesar K atau jumlah variabel independen. Jika nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari taraf 



53   signifikansi α, maka model fixed effect lebih baik, dan jika sebaliknya maka model random effect lebih baik. 3. Uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier (LM), yang digunakan untuk membandingkan model random effect dengan common effect. Uji LM didasarkan pada nilai residual metode common effect. Hipotesis yang digunakan adalah: H0: ��� = 0 (random effect) H1: ��� ≠ 0 (fixed effect), ��� merupakan variansi dari residual Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel bebas. Jika nilai LM statistik lebih besar daripada nilai kritis chi-square, maka hipotesis nol ditolak yang artinya estimasi yang lebih tepat untuk model regresi data panel adalah random effect daripada common effect. Menurut Gujarati dan Porter (2004), estimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menghasilkan estimator yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) bila asumsi klasik terpenuhi. Oleh karena itu, setelah pemilihan model langkah selanjutnya melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: 1. Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Penyimpangan asumsi normalitas akan semakin kecil pengaruhnya jika jumlah sampel diperbesar. Uji asumsi normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode Jarque-Berra. Nilai statistik J-B didasarkan pada chi-squares. Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika Jarque Bera > chi-squares, dan atau probabilita (p-value) > α = 5%. Kriteria pengujiannya adalah : H0 :  Jarque-Berra stat > Chi square, p-value < 5%, data tidak terdistribusi dengan normal.  Ha : Jarque-Berra stat < Chi square, p-value > 5%, data terdistribusi dengan normal. 2. Uji multikolinearitas, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna di antara beberapa atau semua variabel penjelas dalam model regresi (Gujarati dan Porter 2004). Keberadaan 



54   multikolinearitas menghasilkan estimator yang bersifat BLUE, namun memiliki varians dan kovarians yang besar, sehingga sulit untuk mendapatkan estimasi yang akurat. Multikolinearitas juga menyebabkan R2 tinggi, namun secara parsial variabel bebas yang signifikan secara statistik sedikit. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat korelasi antar variabel bebas, di mana jika nilainya lebih dari 0,8, maka dapat dikatakan ada gejala multikolinearitas (Gujarati 2004). 3. Uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk menguji apakah variabel gangguan (error terms) dalam model memiliki varians yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran tetap linier, tidak bias dan konsisten, namun tidak efisien lagi baik dalam sampel kecil atau besar karena varian yang dihasilkan tidak lagi minimum (Gujarati dan Porter 2004). 4. Uji autokorelasi, Pengujian autokorelasi diterapkan untuk melihat apakah error/residualnya mempunyai korelasi satu sama lain antarserial-waktu. Apabila suatu model terdeteksi adanya autokorelasi, maka akan menyebabkan estimator yang dihasilkan mempunyai varians yang besar sehingga tidak lagi menjadi efisien walaupun masih tetap konsisten, tidak bias dan linier. Akibat dari tidak efisiennya estimator yang dihasilkan yaitu adanya kecendrungan dari nilai statistik t-hitung yang dihasilkan tidak signifikan. Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk mengecek ada tidaknya korelasi antar error/residualnya yaitu dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai Durbin Watson hitung yang didapatkan dari model dengan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) dari tabel Durbin Watson. Tentunya didasarkan pada jumlah observasi dan variabel independen yang digunakan. Rentang nilai Durbin Watson antara 0 sampai 4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan, maka perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik tersebut meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2). Penjelasan untuk masing-masing uji adalah sebagai berikut. 1. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hipotesis dan kriteria yang digunakan adalah: 



55   a. Variabel PDRB per Kapita H0 : β1 = 0, PDRB per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Ha : β1 < 0, PDRB per Kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. b. Variabel Indeks Gini H0 : β2 = 0, Indeks Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Ha : β2 > 0, Indeks Gini berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. c. Variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan H0 : β2 = 0, pengeluran pemerintah fungsi pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Ha : β2 < 0, pengeluran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. d. Variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan H0 : β2 = 0, pengeluran pemerintah fungsi kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Ha : β2 < 0, pengeluran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Statistik uji: 	
���� =  �����(���)                                                                                                 (3.2) di mana ���  adalah koefisien regresi ke-i dan ������ �  adalah standar error dari koefisien regresi ke-i. Kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. H0 ditolak jika �	
����� >  	� �(� !�!")⁄ . Keputusan juga dapat didasarkan pada nilai p-value, jika p-value<α, maka H0 ditolak yang berarti variabel bebas ke-i signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilainya lebih besar daripada α, tidak tolak H0. 2. Uji signifikansi simultan (F-test). Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama signifikan memengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan: 



56   H0: β1 = β2 = 0; artinya variabel PDRB per kapita, Indeks Gini, pengeluran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi. Ha: ada βi ≠  0, i = 1,2 ; artinya setidaknya ada satu variabel bebas yang signifikan memengaruhi terhadap kemiskinan multidimensi. Statistik uji: $("!%,� !�!") = '(/("!%)%!'(/(� !�!")       (3.3) di mana k adalah banyaknya variabel bebas tanpa intersep, nT adalah banyaknya observasi. Kriteria untuk menolak atau tidak tolak H0 adalah dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. H0 ditolak jika Fhitung > F α(k-1);(nT-n-k). Keputusan ini juga dapat didasarkan pada nilai p-value, Jika nilai p-value < α, maka H0 ditolak yang berarti variabel bebas secara bersama-sama signifikan memengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, jika nilainya lebih besar daripada α maka tidak tolak H0. 3. Uji kesesuaian model (R2) Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen di dalam model regresi. Jika nilai R2 mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sangat kecil, sedangkan jika nilai R2 mendekati satu, maka kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen semakin besar. 



   V.  SIMPULAN DAN SARAN  5.1.  Simpulan Simpulan yang dapat diambil dari hasil analisis kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung, selama 2017-2020, adalah sebagai berikut. 1. Kemiskinan yang diukur dengan hanya mempertimbangkan dimensi moneter ternyata memberikan gambaran yang berbeda dengan kemiskinan yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai dimensi (multidimensi). Persentase penduduk miskin multidimensi yang lebih besar dibanding persentase penduduk miskin secara moneter, mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang tidak teridentifikasi miskin secara moneter namun masih mengalami deprivasi pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain. Seperti halnya kemiskinan moneter, kemiskinan multidimensi juga menunjukkan fenomena perdesaan. Rata-rata penduduk miskin di perdesaan juga terdeprivasi pada jenis indikator yang lebih banyak daripada di daerah perkotaan. 2. Secara deskriptif, persentase penduduk miskin multidimensi (H), intensitas kemiskinan multidimensi (A), dan tingkat kemiskinan multidimensi (M0) di tingkat provinsi menunjukkan tren yang cenderung menurun. Hasil berbeda akan terlihat ketika mengamati ukuran-ukuran kemiskinan hingga tingkat kabupaten/kota yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Sebaran kemiskinan multidimensi secara spasial di Provinsi Lampung diperoleh bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung. Kontributor terbesar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung (M0) adalah dimensi kesehatan, terutama berasal dari indikator konsumsi protein rumah tangga, yang diikuti dengan dimensi standar hidup dan pendidikan.  



76  3. PDRB per kapita tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2020. 4. Indeks Gini tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2020. 5. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung pada tahun 2016-2020.  6. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan multidimensi Provinsi Lampung pada tahun 2016-2020.  5.2. Saran Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. 1. Pemerintah perlu melihat atau menganalisis kemiskinan dari berbagai aspek atau dimensi. Hal ini dikarenakan analisis yang hanya mempertimbangkan kemiskinan dari satu sisi akan memberikan gambaran yang berbeda dengan kemiskinan yang ditinjau dari berbagai dimensi. 2. Penghitungan kemiskinan multidimensi secara khusus dalam lingkup regional khususnya daerah-daerah dengan kemiskinan yang tinggi sebagai bahan masukan perumusan kebijakan dalam rangka pemerataan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Perumusan kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota akan berbeda-beda melihat hasil dari analisis kemiskinan untuk masing-masing wilayah. 3. Perlunya mengevaluasi kembali pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, seperti Program Raskin, Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program-program lain yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, program-program tersebut merupakan pogram pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan pemenuhan hak dasar dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Dengan adanya beberapa temuan terkait analisis kemiskinan di Provinsi 



77  Lampung serta memperhitungkan deprivasi-deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin diharapkan program dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di daerah bersangkutan, sehingga penanganannya akan lebih efektif dan tepat sasaran. 4. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, daerah perdesaan harus menjadi prioritas utama, mengingat wilayah ini mempunyai kecenderungan kondisi kemiskinan yang lebih buruk daripada daerah perkotaan. Program pemerintah yang telah ada, seperti raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (di bidang pendidikan), perlu juga didukung oleh bentuk program-program yang bersifat membenahi infrastruktur penunjang perbaikan standar hidup seperti penyediaan akses air bersih, dan meningkatkan kondisi sanitasi terutama di wilayah perdesaan. Perlu adanya evaluasi terhadap program Dana Desa yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan karakteristik daerah. 5. Perlunya program perbaikan dalam hal kesehatan khususnya program peningkatan kualitas gizi dan makanan. Pembinaan dibutuhkan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa pentingnya kebutuhan gizi yang antara lain berupa protein dan kalori serta komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang. 
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