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Abstrak
Pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara sedang berkembang
merupakan syarat yang harus dipenuhi guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan melalui
Tricle Down Effect.
Kemampuan investasi baik dalam arti kapital maupun investasi SDM diharapkan
dapat menaikkan produksi nasional, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Ketiadaan biaya untuk menyekolahkan anak menyebabkan skill rendah,
produktivitas juga rendah sehingga mengakibatkan produktivitas nasional juga
rendah.
Hubungan antara Pajak dan Kesenjangan Pendapatan merupakan hubungan
langsung melalui Tricle Down Effect melalui program perpajakan dan subsidi.
Dengan pajak pemerintah dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai kegiatan
pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan.
Kata kunci : Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan.
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I. PENDAHULUAN
Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan Gross
Domestic Product (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan
kemiskinan di beberapa Negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi dilemma
antara memedntingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan
pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin bahwa
kesenjangan pendapatan akan rendah. Meskipun analisis ekonomi pada umumnya
tidak menyinggung soal hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi
pendapatan, namun sebagian besar teori yang ada mengisyaratkan bahwasabbya
distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa
dikorbankan demi memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat (Todaro, 2000).
Banyak Negara sedang berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan
ekonomi (+ > 7 % / tahun), tapi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinannya
juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan
kesenjangan pendapatan dari pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan
pendapatan yang lebih adil di Negara-negara sedang berkembang merupakan suatu
kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan
ekonomi (Todaro, 2000).
Pandangan tradisional tentang kesenjangan pendapatan bahwa kesenjangan
merupakan necessary condition dan insentif yang baik bagi peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Argument dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi
pengusaha dan perorangan akan menaikkan tabungan, tabungan yang besar akan
meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo,
1994). Setelah itu baru mekanisme Trickle down effect berjalan, dengan melalui

2

program perpajakan dan subsidi. Dengan pajak pemerintah memperoleh pendapatan
dan dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Untuk memperbesar sumber pembiayaan Negara pada tahun 2010, pemerintah
berupaya meningkatkan pendapatan dari pajak. Di tengah kondisi ekonomi yang
belum sepenuhnya pulih dari krisis financial global, kebijakan pemerintah
menaikkan pajak dinilai kurang tepat. Karena kenaikan pajak akan semakin
melemahkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Dengan
gulung tikarnya perusahaan otomatis jumlah perusahaan berkurang sehingga
penerimaan pajak berkurang. Dampak lainnya melemahnya daya beli masyarakat
sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Dari keadaan di atas maka ada trade off antara kenaikan pajak dan penurunan
pendapatan pemerintah. Ada dua factor yang mendasari terjadi trade off antara
kenaikan pajak dan penurunan pendapatan yakni efek aritmatika dan ekonomi. Efek
aritmatika menunjukkan kenaikan pendapatan Negara yang semakin besar akibat
kenaikan pajak yang semakin tinggi. Efek aritmatika itu akan mengalami titik jenuh
lalu berbalik menjadi efek negative terhadap penerimaan Negara. Sebab, kenaikan
pajak akan menimbulkan efek ekonomi yang kian besar jika kenaikan pajak semakin
tinggi (Razali Ritonga, 2009). Konkretnya, semakin tinggi pajak akan semakin
melemahkan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya semakin menurunkan
penerimaan pemerintah.
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1. HUBUNGAN INVESTASI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMIPada
setiap akhir tahun masing-masing Negara selalu mengumpulkan data-data
statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan GNP relatifnya.
Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi
semua Negara di dunia dewasa ini. Pemerintah dapat segera jatuh atau bangun
berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya.
Baik buruknya program pembangunan, baik buruknya kualitas kebijakan
pemerintah secara keseluruhan diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan out
put nasional yang dibuahkannya.
Model pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai dasar dalam teori
pertumbuhan adalah model Solow – Swan. Persamaan dasar dari model ini
adalah : Y = f (K,L)
Dimana Y adalah pertumbuhan ekonomi, K adalah Kapital stok sedangkan
L adalah Labour/Tenaga Kerja (Boediono, 1994). Dari persamaan tersebut di
atas capital stock (Akumulasi capital) mempunyai pengaruh langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Akumulasi model terjadi apabila sebagian dari pendapatannya di tabung
dan di investasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan
pendapatan dikemudian hari. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan
investasi baru yang merupakan tambahan neto cadangan atau capital stok
(Todaro, 2000). Pengadaan pabrik-pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan baru,
bahan baku meningkatkan stok modal secara fisik, hal itu jelas memungkinkan
peningkatan output dimasa yang akan dating. Investasi produktif itu harus
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diimbangi dengan investasi infrastrktur ekonomi dan social, contohnya
pembangunan jalan, telekomunikasi, penyediaan listrik, air dan sebagainya yang
kesemuanya mutlak dibutuhkan sebagai penunjang investasi produktif.
Model pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar menyatakan bahwa
taktik paling mendasar bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan
meningkatkan bagian dari pendapatan nasional untuk di tabung, dengan
tabungan kita pasti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).
Argument dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi dari pengusaha dan
perorangan akan menaikkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sumitro
Djojohadikusumo). Setelah itu baru mekanisme trickle down effect berjalan
dengan melalui program perpajakan dan subsidi.
Investasi memegang peranan penting dalam teori pembangunan, sehingga
sering disebut “engine of growth”. Model-model pertumbuhan klasik dan neo
klasik mengandalkan investasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Karena dengan investasi yang tinggi akumulasi capital dapat dicapai. Investasi
yang bersifat penanaman modal langsung akan berdampak pada penyerapan
tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat menaikkan output nasional.

2. INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA (Human Capital)
Model pertumbuhan dari Harrod-Doman dan Solow bahwa pertumbuhan
ekonomi dipengaruhi oleh :
a. Kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertambahan
penduduk dan pendidikan).
b. Penambahan modal (tabungan dan investasi)
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c. Penyempurnaan teknologi
Baro dan Martin (1995) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan Endegenous Growth, artinya pertumbuhan ekonomi dianggap
endogen. Dengan persamaan pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari tingkat
teknologi dan capital stok termasuk juga angkatan kerja. Dalam model
Endegenous Growth peranan dari human capital atau pengetahuan tentang
teknik produksi sangat penting. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan
kemampuan pekerja. Hal ini terjadi apabila penarapan teknologi tersebut mampu
meningkatkan mutu atau ketrampilan angkatan kerja. Dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi adalah investasi-investasi yang dapat memperbaiki
kualitas sumber daya manusia dan fisik (Todaro, 2000).
Individu dapat membuat keputusan untuk menurunkan konsumsi dan
membuat tingkat pengetahuan naik, yaitu lewat pendidikan dan penelitian, dan
beberapa program yang menghasilkan inovasi yang lain. Inovasi yang sederhana
seperti pengelompokan tenaga kerja (spesialisasi) dapat mendorong peningkatan
output dan kenaikan konsumsi masyarakat.

3. PAJAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving
dan merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Siti Resmi,
2008). Dengan pajak pemerintah memperoleh pendapatan dan dapat membiayai
kegiatan pemerintah dan pembangunan.
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Untuk memperbesar sumber pembiayaan Negara pemerintah berupaya
meningkatkan pendapatan dari pajak. Kenaikan pajak yang dibebankan kepada
para pengusaha akan melemahkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh
pendapatan. Penurunan pendapatan dari perusahaan berakibat jumlah perusahaan
berkurang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang berkurang, dan
dampak lainnya melemahnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan
pertumbuhan ekonomi. Konkretnya semakin tinggi pajak akan semakin
melemahkan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya semakin menurunkan
penerimaan Negara.
Keterkaitan antara kenaikan pajak dan penerimaan pendapatan itu bias
divisualisasikan dengan kurve Lafter (Artur B Lafter, The Lafter Curve : Past,
Present and Future, 2004). Kurve itu menggambarkan jika besarnya pajak
sebesar nol persen, tidak ada pendapatan pemerintah dari pajak sehingga
pemerintah kesulitan dalam membiayai kerugian pemerintah dan pembangunan.
Sebaliknya, jika pajak ditetapkan sebesar 100 persen, maka seluruh
pendapatan masyarakat akan menjadi milik pemerintah. Dapat dipastikan jika
pajak 100 persen tidak aka nada penduduk yang bekerja dan atau melakukan
aktivitas ekonomi. Atas dasar itu besarnya pajak harus berada 0-100 persen.
Namun pajak yang semakin mendekati angka nol atau seratus tidak akan
menguntungkan ketiga pilar sekaligus; pemerintah dunia usaha dan masyarakat.
Sebab dengan pajak yang kian mendekati nol atau seratus akan semakin
menurunkan produktivitas pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesempatan
kerja (Lafter, 2004).
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4. HUBUNGAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN
Menurut Gunar Myrdal proses pembangunan ekonomi yang berlangsung
setiap Negara menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan si kaya
semakin kaya dan si miskin semakin miskin : Michel P Todaro berpendapat “
….. why greater equality in developing countries may in fact be condition for
self-sustaining economic growth” (Todaro, 2000). Pendapat Todaro tersebut
berdasarkan pada beberapa argument sebagai berikut : 1) Pemerataan
pendapatan meningakatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan
sekolah, dan asuransi, 2) Berdasarkan data kemampuan menabung dan
berinvestasi kedalam negeri orang-orang kaya rendah, 3) Pemerataan akan
meningkatkan taraf hidup dan produktivitas kerja, 4) Pemerataan akan
meningkatkan daya beli masyarakat, 5) Pemerataan akan meningkatkan peran
serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemerataan distribusi
pendapatan yang baik dapat mengelimintir permasalahan-permasalahan social
ekonomi, dan dapat dijadikan modal dalam mempercepat proses pertumbuhan
ekonomi.
Hubungan antar tingkat kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan dapat
ditunjukkan dengan Kuznet Hypotesis. Hypotesis tersebut berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah) yang pada
mulanya menaik pada tingkat kesenjangan rendah, hingga sampai pada suatu
tingkat pertumbuhan tertentu, selanjutnya menurun (Todaro, 2000). Observasi
ini dikenal luas sebagai kurve Kuznet “ U terbalik”. Riset ini menggunakan data
time series terhadap indicator kesenjangan Negara Inggris, Jerman dan Amerika
Serikat. Ternyata yang mengagungkan konsep Kuznet terutama adalah para
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pemimpin Negara yang distribusi pendapatan nasionalnya terus menerus
melebar. Mereka sebenarnya lebih sering memanfaatkaqn konsep tersebut
sebagai kedok atas kegagalan mereka dalam upaya memperbaiki pemerataan
hasil pembangunan.
Penelitian di 43 negara berkembang yang khusus bertujuan menganalisa
hubungan antara pendapatan 60 % penduduk termiskin dan kemajuan kegiatan
ekonomi dari suatu Negara secara keseluruhan. Hasil penelitian tersebut
diketahui bahwa dampak “efek penetasan kebawah” (trickle down effect) tidak
terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya yakni “efek penghisapan kieatas” (trickle
up effect) yakni hasil-hasil pembangunan justru lebih banyak yang mengalir ke
golongan penduduk yang semula berpenghasilan tinggi dan jauh lebih makmur
(Todaro, 2000).

5. KESIMPULAN
a.

Investasi mempunyai pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi,
sedangkan hubungannya dengan kesenjangan pendapatan berupa hubungan
tidak langsung. Karena pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan
tingkat kesenjangan pendapatan melalui Trickle down effect. Kemampuan
investasi dalam arti uang maupun fisik diharapkan dapat meningkatkan
produksi nasional sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi.

b.

Investasi SDM mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi. Kurangnya akses penduduk terhadap kredit, asuransi dan
pembiayaan sekolah berdampak pada kurangnya investasi SDM (Human
Capital). Ketiadaan biaya untuk menyekolahkan anak menyebabkan skill
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rendah,

selanjutnya

produktivitas

produktivitas nasuional

nasional

rendah,

mengakibatkan

rendah pula. Menurunnya produk nasional

menyebabkan “kue ekonomi kecil” sehingga kesenjangan pendapatan
bertambah, pertumbuhan ekonomi berkurang.
c.

Hubungan antara pajak dengan kesenjangan pendapatan merupakan
hubungan langsung melalui Trickle down effect yaitu melalui program
perpajakan dan subsidi. Dengan pajak pemerintah memperoleh pendapatan
untuk

membiayai

kegiatan

pemerintah

dan

pembangunan

untuk

kesejahteraan rakyat. Kenaikan pajak yang tinggi dapat melemahkan
kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Jika pendapatan
berkurang, dampaknya daya beli masyarakat menjadi berkurang sehingga
menurunkan pertumbuhan ekonomi.
d.

Pemerataan pendapatan : 1) Dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap
kredit, sekolah dan asuransi, 2) Meningkatkan taraf hidup dan produktivitas
kerja, 3) Meningkatkan daya beli masyarakat, 4) Meningkatkan peran serta
aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemerataan distribusi
pendapatan yang baik dapat mengelimintir permasalahan-permasalahan
sosial ekonomi, dan dapat dijadikan modal dalam proses mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
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