
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan dan 

menggerogoti stabilitas ekonomi suatu negara yang sedang melakukan pembangunan. 

Inflasi yang melebihi angka dua digit, tidak hanya mendongkrak kenaikan harga-

harga umum dan menurunkan nilai uang, tetapi juga memperlebar jurang (gap) antara 

kaya dan miskin, antara pengusaha berskala besar dan pengusaha berskala menengah 

ke bawah, antara majikan dan pekerja, serta dapat melunturkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kewibawaan pemerintah suatu negara (Khalwaty,2000:12).  

Setiap negara yang melaksanakan pembangunan akan menuju pada 

peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau pemerataan kesejahteraan. 

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. 

Pada kenyataanya yang terjadi adalah jarak (gap) antara kelompok penduduk kaya 

dengan kelompok penduduk miskin terlihat semakin lebar. Dengan demikian tujuan 

dari penerapan berbagai kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran bagi 

seluruh rakyat, dengan kata lain pemerataan distribusi pendapatan (Tambunan,2001). 



Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijakan 

dan perencana pembagunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa 

pembangunan ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down 

effect, yang menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai 

pembangunan ekonomi pada dekade 1950-an dan 1960-an. Didasarkan pada kerangka 

pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga akhir dekade 1970-an strategi 

pembangunan ekonomi yang dianut pemerintahan Soeharto lebih terfokus pada 

bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu 

periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pusat pembangunan 

ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa, khususnya di provinsi Jawa Barat, dengan 

alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, jalan raya, 

kereta api, telekomunikasi, dan kompleks industri, lebih tersedia di provinsi ini 

dibandingkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pembagunan pada saat itu juga 

hanya terpusat di sektor-sektor tertentu yang secara potensial memiliki kemampuan 

besar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Mereka percaya bahwa nantinya 

hasil pembagunan itu akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia 

lainnya.(Dumairy,1997). 

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu sejak 

Pelita I yang dimulai pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mungkin 

tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya 

sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an 

hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memang 
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menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) yang relatif 

tinggi tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap 

banyak. 

Sayangnya, krisis nilai tukar rupiah muncul dan berubah menjadi suatu 

krisis ekonomi yang paling kompleks yang penah dialami oleh Indonesia, paling tidak 

sejak orde baru berkuasa. Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi 

yang besar dengan sendirinya memperbesar tingkat kemiskinan dan gap dalam 

distribusi pendapatan di tanah air, bahkan menjadi jauh lebih parah dibandingkan 

dengan kondisi pada dekade 1980-an.  

Aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai salah satu hal yang 

sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional terus diupayakan oleh 

pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa diikuti peningkatan pemerataan 

pendapatan masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah-masalah 

sosial (Susenas,2004). 

 Distribusi Pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar 

mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam 

distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit, sebab tidak ada satupun 

tindakan yang tidak mempengaruhi pihak lain secara positif maupun negatif, 

dikarenakan tingkat keadilan bagi seseorang dengan orang lain pasti berbeda. 

Selanjutnya, pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter berkewajiban untuk 

merubah keadaan masyarakat sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dapat 

diminimalisasi  (Mangkusoebroto,2001:6)  
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Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KAUSALITAS ANTARA  

INFLASI DENGAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI 

INDONESIA TAHUN 1977-2005” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam 

penelitian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat keterkaitan antara inflasi dengan ketimpangan distribusi 

pendapatan tahun 1977-2005 di Indonesia. 

2. Apakah terdapat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun  

1977-2005. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan inflasi dengan ketimpangan distribusi pendapatan 

tahun 1977-2005 di Indonesia 

2. Mengetahui seberapa besar ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia 
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D. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang ingin diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hubungan 

kausalitas antara inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. 

2. Sebagai tambahan referensi dan gambaran informasi yang dapat berguna 

sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya. 

 

E.   Metodologi Penelitian 

1.   Jenis dan Sumber Data  

 Pada penelitian ini data yang digunakan adalah tentang tingkat inflasi 

dan data tentang indeks gini. Adapun data yang digunakan adalah data 

sekunder yaitu data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

Statistik Indonesia, bacaan pustaka, dan literatur-literatur lain yang relevan. 

2. Cara Pengumpulan Data 

  Pada data urut waktu (Time Series) tentang Inflasi dan Indeks Gini 

 di Indonesia dari Tahun 1977 sampai dengan Tahun 2005 yaitu selama  

 dua puluh sembilan tahun. 

3.   Analisis Data 

  Pada data urut waktu (Time series) sering terjadi hubungan korelasi 

lancung (Spurious) karena masalah data yang tidak stasioner dan tidak 

terkointegrasi. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan tahapan 

penelitian sebagai berikut : 
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a. Uji Stasioneritas terhadap variabel Inflasi dan variabel Indeks Gini 

dengan menggunakan Uji Root Dickey-Fuller dan Augmented Dickey-

Fuller (Gujarati, 1995)  

b. Apabila ternyata kedua variabel stasioner, maka dilanjutkan ke Uji 

Kausalitas Granger pada data asli. Apabila kedua data atau salah satu 

data tidak stasioner, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui 

apakah kedua variabel tersebut terkointegrasi atau tidak. 

c. Apabila ternyata kedua variabel tersebut terkointegrasi, maka akan 

dilanjutkan Uji Kausalitas Granger pada data asli, apabila tidak 

terkointegrasi maka data yang tidak stasioner akan distasionerkan 

dengan cara pembedaan (Differencing), baru kemudian dilakukan Uji 

Kausalitas Granger pada data yang stasioner. Pengujiannya 

diformulasikan dengan bentuk regresi sebagai berikut (Utomo,2005):        
          m                              n 

                           INFt = ∑ ai INFt-1 + ∑ bj IGt-j + Ut 
                              i=1                         j=1 
 
                              m                   n 
 IGt = ∑ ci IGt-1 + ∑ dj INFt-j + Vt 
   i=1                     j=1 

   
 Dimana :   INFt      =  inflasi  

                              IGt     = ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan                 

dengan besarnya indeks gini 

                            Ut,Vt   =  error terms  

                     m,n     =  jumlah lag 
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Apabila hasil dan uji adalah :  

                 n    n 

1. Jika ∑bj ≠ 0 dan ∑dj = 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel  
                 j=1                 j=1 

Indeks Gini ke variabel Inflasi. 

                   n                     n 

2. Jika ∑bj = 0 dan ∑dj ≠ 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel  
                 j=1                 j=1 

Inflasi ke variabel Indeks Gini. 

                    n n 

3. Jika  ∑bj = 0 dan ∑dj = 0, maka tidak terdapat hubungan antara variabel  
j=1 j=1 

Inflasi dan variabel Indeks Gini. 

                    n  n 

4. Jika  ∑bj ≠ 0 dan  ∑dj ≠ 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara  
j=1  j=1 

variabel Inflasi dan variabel Indeks Gini. 

 

d. Definisi Operasional Variabel  

  1.   Inflasi adalah merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan 

harga-harga  secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-

menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan 

kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula 

sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. 

(Khalwaty,2000:6) 
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2.    Ketimpangan Distribusi Pendapatan yaitu ketidakmerataan atau 

ketidakadilan  dalam pembagian pendapatan nasional diantara 

anggota-anggota masyarakat. (Todaro,1997)  

  Untuk menghitung besarnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

digunakan Indeks Gini dengan rumus sebagai berikut  

(Suseno,1990 :118-119) : 

 n 
GC  =  1 - ∑ . (Xi +1 - Xi) (Yi+1 - Yi) 

  1 
atau : 

  n 
GC  =  1 - ∑ . fi . (Yi+1 - Yi) 

  1 
 

Keterangan: 

GC  =  Angka Gini Coefficient (Indeks Gini) 

Xi    =  Proporsi jumlah rumah tanggakumulatif dalam kelas I 

fi      =  Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I 

Yi    =   Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif               

dalam kelas I 

Catatan: 

angka GC berkisar antara 0 sampai 1. Angka GC sama dengan 0 

(kemerataan sempurna) dan angka GC sama dengan 1 

(ketimpangan mutlak). 
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F.    Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

 

BAB I         PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan sesuai dengan 

topik penelitian. 

BAB III        METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis dan sumber data, Definisi Operasional 

Variabel dan Metode analisis data yang meliputi Uji Stasioneritas, 

Uji Kointegrasi, serta Uji Kausalitas Granger 

BAB IV       ANALISIS DATA 

Bab ini membahas tentang Deskripsi data dan Analisis data. 

BAB V         SIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini berisi Simpulan Penelitian dan Saran. 
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