


 



GINI RATIO 

KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Katalog  :  3206001.3471 

Ukuran Buku    :  18,2 cm x 25,7 cm 

Jumlah Halaman : v + 37 halaman 

 

 

Naskah 

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 

 

 

Penyunting 

Ciptaning Yodya Dian Pratiwi 

 

 

Gambar Kulit 

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 

 

 

Diterbitkan oleh 

©Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta  

 

 

 

 

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, 

dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan 

komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik 



GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA 2016 
 

i 

 

 
 

KATA PENGANTAR 

Buku Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2016 ini merupakan publikasi 

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statisik Kota Yogyakarta bekerja sama 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Buku ini 

diterbitkan sebagai respon terhadap permintaan data baik untuk kepentingan 

pemerintah maupun masyarakat pengguna data. 

Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi untuk mengukur 

tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta beserta analisisnya 

seperti penentuan tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank 

Dunia dan Koefisien Gini Rasio keadaan tahun 2016. Diharapkan buku ini dapat 

memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi 

hasil-hasil pembangunan di Kota Yogyakarta. 

Meskipun publikasi ini telah diupayakan kelengkapan dan 

penyempurnaan data yang disajikan, namun masih belum dapat memenuhi 

kebutuhan pemakai data secara maksimal. Untuk perbaikan publikasi ini 

tanggapan dan saran-saran dari pemakai sangat diharapkan. 

Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan yang kita 

cita-citakan. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1       Latar Belakang 

 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang. Oleh karenanya strategi pembangunan 

ekonomi suatu daerah pada umumnya diarahkan pada pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi umumnya 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan. PDRB ini merupakan gambaran dari produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam 

kurun  waktu  satu  tahun.  Pertumbuhan  ekonomi  mensyaratkan  PDRB 

yang   mengalami   peningkatan   dari   tahun   ke   tahun.   Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. 

Sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu 
 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian 

pendapatan yang adil dan merata, maka yang menjadi tujuan dasar 

pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan 

ekonomi, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar 

lapisan  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  belum  tentu 
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memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling 

miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata lain 

pembangunan  akan  dikatakan  berhasil  apabila pertumbuhan  ekonomi 

yang tinggi disertai dengan pendistribusian pendapatan (income 

distribution) yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. 

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan 
 

persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan 

berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih 

kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga 

ke tingkat kabupaten/kota. 

Masalah  ketimpangan  pendapatan,  atau  lebih  populer  disebut 
 

kesenjangan, baik antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun 

antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena  akan 

berdampak negatif baik terhadap stabilitas politik maupun stabilitas 

ekonomi. Peran besar Pemerintah dalam pengalokasian dana 

pembangunan untuk pelayanan publik, diantaranya bagi sektor 

pendidikan dan kesehatan, telah memungkinkan berkurangnya masalah 

kemiskinan yang merupakan salah satu "cacat" dalam keberhasilan 

pembangunan ekonomi selama ini (Prijono Tjiptoherijanto, 2004). 

Kesenjangan pembangunan secara umum selama ini berlangsung 
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dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek. Bukan saja berupa 

kesenjangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, 

tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata- 

mata berupa kesenjangan antardaerah, akan tetapi juga berupa 

kesenjangan ekonomi dalam lapisan masyarakat yang ada. Dari segi 

normatif, upaya unluk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu 

tujuan pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah yang 

saat ini perannya semakin strategis karena bersentuhan langsung dengan 

masyarakat lokal selain karena adanya penguatan peran pemerintah 

daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi yang tengah 

berlangsung saat ini. 

Tingkat   ketimpangan   distribusi   pendapatan   penduduk   yang 
 

semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan 

pendapatan orang kaya dan orang miskin. Bila kondisi seperti ini yang 

terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang dilaksanakan lebih 

berpihak kepada segelintir orang kaya, sedangkan orang miskin tidak 

menikmatinya. 

Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh 
 

yang bermuara pada kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memerlukan 
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dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan up 

to date. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka 

perencanaan pembangunan tersebut adalah Gini Rasio (Koefisien Gini) 

yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk 

dan Distibusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (World Bank 

Criteria). Kebutuhan data sosial ekonomi, khususnya mengenai tingkat 

kesejahteraan  masyarakat  perlu  dipenuhi  untuk  mengetahui  apakah 

hasil-hasil pembangunan telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat 

secara merata. 

Setiap  wilayah  baik  negara,  provinsi  maupun  kabupaten/kota 

yang melakukan pembangunan pada akhirnya akan menuju pada 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika diikuti 

pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi 

untuk  peningkatan  produksi  akan  lebih berarti jika  manfaatnya  dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan 

hasil-hasil   pembangunan   seharusnya   menjadi   muara   dari   seluruh 

kegiatan perekonomian suatu daerah. 

1.2       Maksud dan Tujuan 
 

Banyak    ukuran    yang    dapat    digunakan    sebagai    indikator 
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ketimpangan  distribusi pendapatan penduduk.  Namun  pada  kajian  ini 

dibatasi pada ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran 

kuantitatif yang digambarkan dalam Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria 

Bank Dunia yang umum digunakan karena keterbatasan data yang 

tersedia. Ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran besar kecilnya 

bagian pendapatan yang diterima oleh penduduk. 

Kajian   ini   bertujuan   untuk   mengamati   tingkat   ketimpangan 
 

distribusi pendapatan penduduk di daerah Yogyakarta pada tahun 2016, 

dibandingkan dengan ketimpangan pada tahun sebelumnya. 

1.3       Manfaat 
 

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan 

sebagai bahan untuk menelaah berbagai kemungkinan yang dapat 

ditawarkan dalam analisis ekonomi untuk memecahkan persoalan 

ketimpangan dan kemiskinan. Kajian ini juga dapat digunakan untuk 

menggali kebijakan alternatif yang akan diterapkan Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan 

kemiskinan di wilayahnya. 

1.4       Sumber Data 
 

Sumber  data  utama  yang  digunakan  dalam  penghitungan  Gini 
 

Rasio dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 
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adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016. 

SUSENAS   secara   rinci   mengumpulkan   data   dan   informasi   tentang 

keadaan rumahtangga dan anggota rumahtangga (individu) dan 

pengeluaran makanan dan non makanan rumahtangga. 

Dalam   penghitungan   gini   rasio   dan   distribusi   pendapatan, 
 

idealnya adalah menggunakan data pendapatan. Namun karena sulitnya 

mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, 

menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai. Data pengeluaran 

dipakai sebagai proksi untuk memperoleh data pendapatan, meskipun 

data pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain 

kurang terekamnya pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang 

mencakup   kelompok   lapisan   atas.   Namun   data   pengeluaran   yang 

dikumpulkan ini masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya 

dibandingkan dengan data pendapatan. 

1.5       Sistematika Penulisan 
 

Untuk   memudahkan   pembaca   mengikuti   alur   pembahasan, 

materi dalam buku ini dibagi dalam empat bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang mendeskripsikan 

pendapat    para    pakar/pengamat    ekonomi    dalam    permasalahan 
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ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dan kemiskinan, serta 

tujuan dan sistematika penulisan. 

Bab II Metode Analisis, mengupas secara singkat ukuran yang digunakan 
 

dan metode yang digunakan, serta paparan teoritis tentang ketimpangan 

distribusi pendapatan penduduk. 

Bab III. Pembahasan, merupakan inti dari publikasi ini, yang menganalis 

hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk 

berdasarkan Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. 

Bab IV Kesimpulan, berupa kesimpulan atau ringkasan dari hasil analisis 

masing-masing metode pengukuran. 



 

II. METODE ANALISIS 
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BAB II. METODE ANALISIS 

 

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya 

pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. 

Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 

kemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :  

2.1 Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli 

statistik Amerika yang pada tahun 1905 menemukan diagram yang sering 

digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan 

menurut kelompok-kelompok penduduk yang juga dihitung secara 

kumulatif. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara 

persentase penerima pendapatan (penduduk) dengan persentase 

pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu.  

Jumlah penerima pendapatan diyatakan pada sumbu horizontal, 

tidak dalam arti absolute melainkan dalam persentase kumulatif. 

Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi terendah (penduduk 

yang piling miskin) yang jumlahnya meliputi 20% dari  jumlah total 

penduduk. Pada titik 60 terdapat 60% kelompok bawah, demikian 

seterusnya sampai pada sumbu paling ujung yang meliputi 100% atau 

seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal 
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menyatakan bahwa dari pendapatan total yang diminta oleh masing-

masing presentase kelompok penduduk tersebut.  

Gambar ini secara keseluruhan berbentuk bujur sangkar, dan 

dibelah oleh sebuah garis diagonal yang ditarik dari titik nol pada sudut 

kiri bawah (titik asal) menuju ke sudut kanan atas. Pada setiap titik yang 

terdapat pada garis diagonal itu, presentase pendapatan yang di terima 

persis sama dengan presentase jumlah penerimaannya. 

                        Gambar 1. Kurva Lorenz 

 

Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan 

semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi 

diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi. 

Pembuatan Kurva Lorenz dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar. 

2. Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data 

pengeluaran 

3. Menghitung besarnya nilai pendapatan pada masing-masing 

kelompok desil 

4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing 

kelompok desil. 

5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dari masing-

masing desil 

6. Memetakan dalam plot dua dimensi antara masing-masing desil 

sebagai sisi horisontal dengan nilai persentase kumulatif 

pendapatan pada sisi vertikal. 

2.2  Gini Rasio (Gini Ratio) 

 Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu 

indikator yang sering dipakai adalah Gini Rasio. Ide dasar perhitungan 

Gini Rasio sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva 

(yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan 

distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.  

Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di 

bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi 
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empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan 

luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Gini Rasio.  

Secara matematis, untuk menghitung Gini Rasio dapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 







k

i

iii QQP
GiniRasio

1

1

000.10

)(
1  

Keterangan :  

 Pi  = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i 

 Qi = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas  

pengeluaran ke-i 

 k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk. 

  

 Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 

satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin 

melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin 

mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati 

pemerataan sempurna.  

Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan. 

Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang 

rendah, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan 
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nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang 

tinggi. 

 Secara ringkas penghitungan Gini Rasio adalah sebagai berikut 

(Lampiran 2): 

1. Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data 

Susenas, diisikan pada kolom (1). 

2. Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran 

dan diisikan pada kolom (2). 

3. Menghitung persentase jumlah penduduk dan diisikan pada 

kolom (3). 

4. Menghitung nilai pendapatan penduduk pada masing-masing 

kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (4). 

5. Menentukan kumulatif pendapatan hingga kelas ke-i dan diisikan 

pada kolom (5). 

6. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dan diisikan pada 

kolom (6). 

7. Menambahkan kumulatif pendapatan pada kelompok 

pengeluaran ke-i dengan kelompok pengeluaran ke-(i-1) dan 

diisikan pada kolom (7). 
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8. Mengalikan nilai pada kolom (3) dengan kolom (7) dan diperoleh 

nilai pada kolom(8). 

9. Menjumlahkan seluruh nilai pada kolom (8) dan dibagi dengan 

10.000 

10. Nilai Gini Rasio diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan 

nilai perhitungan pada langkah ke-9. 

2.3  Kriteria Bank Dunia 

 Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran 

ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan yakni 

kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan 

menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. 

 Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur 

dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen 

penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut 

: 

1. Tingkat ketimpangan rendah jika 40 % penduduk berpendapatan 

terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan. 
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2. Tingkat ketimpangan moderat jika 40 % penduduk 

berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen 

jumlah pendapatan. 

3. Tingkat ketimpangan tinggi jika 40 % penduduk berpendapatan 

terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan. 

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan ukuran 

ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia sebagai 

berikut : 

1. Mengurutkan data pengeluaran dari terkecil hingga terbesar. 

2. Menentukan nilai desil ke-4 dan ke-8 pada distribusi data 

pengeluaran. 

3. Nilai pengeluaran yang kurang dari desil ke-4 dikelompokkan 

sebagai penduduk berpendapatan terendah, nilai antara desil ke-

4 hingga 8 masuk pada kelompok moderat dan nilai pengeluaran 

diatas desil ke 8 masuk dalam kategori berpendapatan tertinggi. 

4. Menghitung jumlah penduduk dan nilai pengeluaran pada 

masing-masing kelompok sebagaimana kriteria pada langkah ke-

3. 

5. Menghitung persentase pendapatan pada masing-masing 

kelompok. 
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6. Menentukan tingkat ketimpangan berdasarkan kriteria Bank 

Dunia yang difokuskan pada kelompok 40 % penduduk 

berpendapatan terendah. 

  



 

III. PEMBAHASAN 
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BAB III. PEMBAHASAN 
 

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau 

kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah 

besar yang banyak terjadi di negara berkembang. Berawal dari distribusi 

pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya 

ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan 

menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan 

dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi 

sosial yang dampaknya cukup negatif. Oleh karena itu pembangunan 

yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat 

pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat. 

Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan 

kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori serta pemenuhan 

kebutuhan dasar sepererti perumahan, pendidikan, dan lingkungan 

hidup. Oleh karenanya diperlukan informasi yang jelas tentang pola 

konsumsi masyarakat terutama melalui peningkatan akses terhadap 

informasi tentang permasalahan ini. 

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu 

ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pengeluaran 

untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan 
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tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan maka porsi 

pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke 

pengeluaran bukan makanan. Di banyak wilayah yang sedang 

berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas 

utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi. Dengan demikian, pola 

pengeluaran dapat  dipakai  sebagai  salah satu  alat  untuk  mengukur 

tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya 

digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.  

Rata-rata pengeluaran perkapita didapat dengan membagi jumlah 

seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, 

kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah 

tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran perkapita dapat digunakan 

untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah 

tangga yang bersangkutan. 

3.1 Pola Konsumsi 

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran 

rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga 

tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar 

untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang 
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berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, 

makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 

pengeluaran rumah tangga.  Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase 

pengeluaran untuk makanan semakin lebih kecil dibandingkan 

persentase pengeluaran untuk non makanan.   

Tabel 3.1. Persentase Kelompok Pengeluaran menurut Kelompok 
Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2016 

 

Kelompok Pengeluaran 
Kelompok Barang 

Makanan Non Makanan 

<400.000 60,64 39,36 

400.000-499.999 58,38 41,62 

500.000-599.000 56,65 43,35 

600.000-799.999 51,33 48,67 

800.000-999.999 56,99 43,01 

1.000.000-1.499.999 52,48 47,52 

1.500.000-1.999.999 54,28 45,72 

2.000.000-2.499.999 47,68 52,32 

>=2.500.000 34,71 65,29 

Total 37,06 62,94 

Sumber : Susenas Maret 2016, diolah 
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Kelompok pengeluaran terbesar untuk jenis pengeluaran 

makanan terjadi pada kelompok pengeluaran < 400.000 rupiah yaitu 

sebanyak 60,64 persen dan pengeluaran non makanannya sebanyak 

39,36 persen. Sedangkan untuk komposisi konsumsi non makanan 

terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran >=2.500.000 dengan 

komposisi 34,71 persen makanan dan 65,29 persen non makanan. Untuk 

kelompok pengeluaran 600.000 - 799.000 rupiah hampir imbang antara 

kelompok pengeluaran untuk makanan dan non makanannya yaitu 

sebanyak 51,33 persen untuk makanan dan 48,67 persen untuk non 

makanan.  

Secara umum total pengeluaran perkapita di Kota Yogyakarta 

pada tahun 2016 lebih banyak digunakan untuk konsumsi non makanan. 

Persentase pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan sebanyak 

37,06 persen dan 62,94 persen untuk konsumsi non makanan. Dari Tabel 

1, dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok pengeluaran perkapita 

nya, prosentase untuk jenis pengeluaran makanan cenderung semakin 

rendah dibanding dengan non makanan. Secara rata-rata di Kota 

Yogyakarta untuk kelompok pengeluaran perkapita di bawah 2.000.000 

rupiah, komposisi pengeluarannya lebih banyak di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan makanannya, sedangkan untuk pengeluaran 
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perkapita di atas 2.000.000 rupiah, lebih banyak digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan non makanannya. 

3.2 Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi 

pendapatan kumulatif. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan 

kuantitatif antara persentase penerima pendapatan (penduduk) dengan 

persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu 

tertentu.  

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin 

tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva 

Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi 

pendapatannya. 

Pergeseran yang terjadi pada Kurva Lorenz tidak cukup signifikan, 

sehingga pola yang tampak pada Gambar 2 menunjukkan bahwa 

pendapatan penduduk Kota Yogyakarta yang diukur melalui pengeluaran 

per kapita tahun 2016, memberikan gambaran bahwa tingkat 

ketimpangan pendapatan dari penduduk Kota Yogyakarta lebih kecil 

walaupun tidak begitu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang 

terindikasikan dari Kurva Lorenz di tahun 2016 bergeser sedikit 

mendekati garis diagonal dibandingkan dengan gambaran Kurva Lorenz 
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di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat 

pemerataan distribusi pendapatannya lebih tinggi atau lebih merata 

dibandingkan dengan tahun 2015. 

 

Mengingat bahwa Kurva Lorenz tidak menunjukkan suatu nilai 

kuantitatif, maka seberapa besar pergeseran kurva tersebut tidak 

terukur. Ukuran secara kuantitatif akan dijelaskan pada subbab 

berikutnya, yaitu dengan indikator Gini Rasio. 



GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA 2016 
III. PEMBAHASAN 

25 

 

 
 

3.3 Gini Rasio (Gini Ratio) 

Visualisasi dengan Kurva Lorenz menjelaskan distribusi 

pendapatan penduduk tanpa memberikan nilai kuantitatif yang dapat 

dibandingkan. Dengan Gini Rasio, ukuran tinggi atau rendahnya 

ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif, lebih 

terbandingkan. 

Tabel 3.2. Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan di Kota Yogyakarta 
Tahun 2014-2016 

 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016* 

(1) (2) (3) (4) 

Gini Rasio 0,3959 0,4431 0,4214 

Kriteria Moderat Moderat Moderat 

*Angka sementara    

 
Pada tahun 2016, Gini Rasio Kota Yogyakarta tercatat 0,4214, 

lebih rendah 0,0217 poin dibanding dengan Gini Rasio pada tahun 2015. 

Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada 

tahun 2016 lebih merata dibanding tahun 2015 atau dapat dikatakan 

ketimpangan pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 

2015.  

Pada Tabel 3.2, menunjukkan bahwa tingkat pemerataan 

pendapatan penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2014 sampai dengan 
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2016 di atas 0,3 artinya bahwa Kota Yogyakarta termasuk wilayah yang 

ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan 

tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta masih belum bisa dinikmati 

secara merata oleh penduduk. 

3.4 Kriteria Bank Dunia 

  Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan 

pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan kriteria Bank 

Dunia.  

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan 

penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen 

penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk 

berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen 

penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total 

pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat 

ketimpangan tinggi), jika antara 12 persen sampai dengan 17 persen 

dikatakan berketimpangan sedang/ moderat dan jika lebih dari 17 persen 

dikatakan berketimpangan rendah. 

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar 

Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan 
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pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang 

dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan 

penduduknya semakin merata.  

Pada tahun 2016, dari total penduduk terlihat bahwa yang berada 

pada kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat 

lapis bawah) menyerap sebanyak 13,09 persen dari total pendapatan, 

kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 

39,98 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi 

mendapat 46,93 persen (Gambar 3). 

Gambar 3. Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota 
Yogyakarta Menurut Kriteria Bank Dunia, 2014-2016 
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Apabila diumpamakan dengan pembagian 100 potong kue, maka 

pembagian kue adalah 40 orang berpenghasilan terendah hanya 

mendapat 13 potong kue, 40 orang berpenghasilan menengah mendapat 

40 potong kue dan 20 orang dengan penghasilan tertinggi mendapat 47 

potong kue. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kondisi tersebut dapat 

dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta tahun 2016 

tergolong berketimpangan sedang atau moderat, dimana penduduk 

kelompok berpenghasilan rendah menerima diantara 12 sampai 17 

persen dari total pendapatan. 

Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya yaitu 

pada tahun 2015, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan 

terendah menikmati bagian pendapatan yang sedikit lebih tinggi, yaitu 

14,01 persen. Begitu pula dengan 20 persen penduduk lapisan atas, 

terjadi sedikit penurunan bagian pendapatan yaitu 50,50 persen pada 

tahun 2015 menjadi 46,93 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk 40 

persen penduduk lapisan menengah/sedang terjadi peningkatan bagian 

pendapatan yaitu dari 35,49 persen pada tahun 2015 menjadi 39,98 

persen pada tahun 2016. 

Secara total, kelompok pendapatan menengah dan tinggi 

menguasai 87 persen distribusi pendapatan masyarakat di kota 
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Yogyakarta. Sehingga dapat dikatakan dampak kemajuan pembangunan 

lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. 

Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi 

mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah 

sehingga akan lebih merata. 



IV. PENUTUP 



GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA 2016 
IV. PENUTUP 

31 

 

 
 

BAB IV. PENUTUP 

 

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi 

adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan 

pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut 

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak berdampak 

pada kesenjangan sosial. 

Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan 

dan Gini Rasio sangat diperlukan.  

Dilihat dari pola konsumsi penduduk Kota Yogyakarta secara total 

menunjukkan bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsumsi makanan.  

Sedangkan apabila dilihat dari Kurva Lorenz, garis kurva lebih 

menuju ke arah mendekati garis pemerataan dibandingkan tahun 2015 

yang berarti ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta 

dapat dikatakan lebih  kecil.  

Dari analisis distribusi pendapatan dan Gini Rasio Kota Yogyakarta 

tahun 2016, digambarkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan 

pendapatan penduduk tergolong kriteria moderat. Hal ini terbukti 

dengan angka GR yang bernilai 0,3 – 0,5 tepatnya yaitu sebesar 0,4214.  
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Begitupun menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan distribusi 

pendapatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 menghasilkan 

kesimpulan yang sama yaitu masuk dalam kategori sedang/ moderat. Hal 

ini terlihat dengan porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen 

penduduk kelompok lapis bawah porsinya berada diantara 12 - 17 persen 

dari total pendapatan penduduk, yaitu sebesar 13,09 persen.  

Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat terus memberikan 

perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi 

pendapatan dan kemiskinan. Bukan hanya pemerintah, pelaku bisnis dan 

masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak 

semakin terpinggirkan, dan apa yang dicita-citakan dalam pembangunan 

untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 



 

 

LAMPIRAN 
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Lampiran 2. Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut Kriteria Bank Dunia  

di Kota Yogyakarta Tahun 2016 

    

Kelompok Penduduk 

Persentase 
Penduduk 

Jumlah 
Pendapatan  

Persentase 
Pendapatan 

(%) (Rupiah) (%) 

(1) (2) (3) (4) 

A. Berpenghasilan 
Rendah 

      

10 13.043.917.388    

10 17.267.486.443    

10 21.449.462.257    

10 28.157.055.310    

  40 79.917.921.398  13,09 

B. Berpenghasilan 
Menengah 

      

10 43.397.365.406    

10 55.414.169.603    

10 65.294.508.398    

10 79.887.001.039    

  40 243.993.044.446  39,98 

C. Berpenghasilan 
Tinggi 

      

10 95.509.470.831    

10 190.889.193.202    

  20 286.398.664.033  46,93 

Jumlah 100  610.309.629.877  100,00  

Sumber : KOR SSN, diolah 
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Lampiran 4. Perhitungan Tingkat Ketimpangan Menurut Kriteria Bank Dunia  

di Kota Yogyakarta Tahun 2015 

    

Kelompok Penduduk 

Persentase 
Penduduk 

Jumlah 
Pendapatan  

Persentase 
Pendapatan 

(%) (Juta Rupiah) (%) 

(1) (2) (3) (4) 

A. Berpenghasilan 
Rendah 

      

10 11.676.553.939    

10 15.960.734.269    

10 21.480.358.699    

10 27.268.991.494    

  40 76.386.638.400  14,01 

B. Berpenghasilan 
Menengah 

      

10 33.764.409.824    

10 39.836.568.113    

10 51.791.669.509    

10 68.191.190.545    

  40 193.583.837.990  35,49 

C. Berpenghasilan 
Tinggi 

      

10 84.701.966.967    

10 190.737.510.100    

  20 275.439.477.068  50,50 

Jumlah 100  545.409.953.457  100,00  

    Keterangan : 
     

 40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima 12 - 17 % jumlah 
pendapatan, maka termasuk tingkat ketimpangan sedang 
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