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A. LANDASAN TEORI 

1. Ketimpangan Ekonomi 

a. Teori Ketimpangan Ekonomi 

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang 

umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan 

perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing 

wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh 

karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju 

(Developed Region) dan daerah terbelakang (Underdeveloped 

Region) (Sjafrizal, 2012). 

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada 

standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena 

kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah 

awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat 

pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, 

sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai 

wilayah tersebut (Sukirno, 2010). 



Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. 

North dalam analisanya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. 

Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara 

tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian 

lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012). 

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses 

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar 

wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus 

terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila 

proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur 

ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami 

penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan 

antar wilayah cenderung lebih tinggi umunya pada negara-negara 

sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara-

negara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan 

antar wilayah berbentuk huruf U terbalik. 

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya 

oleh Williamson (1966) melalui studi mengenai ketimpangan 

pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang 

berkembang menggunakan data time series dan cross section. 

Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar 

secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara 



tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan 

pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan 

justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012). 

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal 

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, 

namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan 

mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal 

sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal 

(time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat 

dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang 

berasal dari perluasan sektor modern. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kurva Kuznets 
 Sumber : Todaro, M.P. dan Smith (2006) 

Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang 

awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah 

sampai pada  suatu  tingkat pertumbuhan tertentu kemudian 

mengalami penurunan. Kuznet  menyebutkan  bahwa  diantara  

faktor-faktor  sosial,  ekonomi  dan  politik yang mempengaruhi 

pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada 
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kelompok  pendapatan  tinggi  dan  adanya  pergeseran  penduduk  

dari  sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern. 

Williamson menganalisis  hubungan  antara  distribusi  pendapatan  

dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. 

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh 

Mydral (1957). Mydral membangun teori keterbelakangan dan 

pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada 

taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya 

menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh 

penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. 

Spread effect (dampak sebar) diartikan sebagai suatu 

pengaruh yang mendatangkan keuntungan (favourable effect), 

mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan 

ke daerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) diartikan sebagai 

pengaruh yang mendatangkan kerugian (infavourable effect), 

mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran 

termasuk aliran modal ke wilayah inti dan mengakibatkan 

berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang 

sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan 

wilayah inti. 

Menurut Mydral (1957), terjadinya ketimpangan regional 

karena besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan 

dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan 



modal akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan 

permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada 

gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran 

kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik 

pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan 

modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010). 

 

b. Ukuran Ketimpangan 

1. Size Distribution 

Secara umum ukuran ketimpangan yang pertama ini 

dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang 

diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. 

selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan 

memperbandingkan persentase  pendapatan yang diterima oleg 

40 persen orang paling miskin dengan persentase yang 

diterima oleh 20 persen orang paling kaya. 

a) Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk 

paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan 

nasional 

b) Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk 

paling miskin menerima antara 12-17 persen dari 

pendapatan nasional 



c) Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk 

paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan 

nasional 

2. Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-

angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution 

dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Dengan 

menggunakan garis horisontal sevafai persentase penduduk 

dan garis vertikal sebagai persentase pendapatan yang diterima 

oleh kelompok penduduk, maka data dalam size distribution 

bisa digambarkan dalam bentuk kurva lorenz berikut. 

 

Gambar 2.2 

Kurva Lorenz 
Sumber : Dumairy (1996) 

 

 

 

 

 



3. Indeks Gini 

Ukuran ketiga adalah Indeks Gini yang dihitung dengan 

menggunakan kurva Lorenz. Caranya dengan 

memperbandingkan atau membafi bidang yang dibatasi oleh 

garis diagonal dalam kurva Lorenz dengan garus lengkung 

sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapatkan 

kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks 

gini berkisar antara nol dan satu. Gini sebesar 0 menunjukkan 

kemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai 

pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 artinya 

ada ketidakmerataan yang sempurna. 

 

c. Penyebab Ketimpangan Ekonomi 

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan 8 faktor yang 

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara 

sedang berkembang, yaitu:  

1. Tingginya pertambahan penduduk yang berdampak pada 

penurunan pendapatan per kapita; 

2. Inflasi yaitu bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak 

dengan pertambahan produksi barang-barang; 

3. Ketimpangan pembangunan antar daerah; 

4. Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal 

(capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari 



tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase 

pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran 

bertambah; 

5. Mobilitas social yang rendah 

6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang 

mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami 

kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; 

7. Ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang 

ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan 

memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara 

sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara 

maju, dan 

8. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga, dan lain-lain menjadi hancur. 

 

2. Teori Ekonomi Pembangunan 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan 

pendapatan per kapita masyrakat yang berlangsung dalam jangka 

panjang. Dari definisi itu kita menemukan ada tiga unsur yang harus 

ada dalam pembangunan yaitu proses, peningkatan pendapatan per 

kapita penduduk dan berlangsung terus menerus dalam jangka 

panjang. 

 



a. Teori-Teori Pembangunan 

Teori pembangunan dikelompokkan dalam apa yang disebut 

dengan teori modernisasi dan teori struktural. Teori modernisasi 

adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan terutama 

disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor yang terdapat di 

dalam negeri bersangkutan, sehingga diperlukan perbaikan internal. 

Teori modernisasi mendominasi pemikiran tentang teori 

pembanvgunan dalam literatur ekonomi arus utama. Beberapa teori 

dikemukakan se bagaimana dijelaskan sebagai berikut. 

a) Teori David Ricardo 

Teori Ricardo menyatakan bahwa output nasional (GDP) 

tergantung/ditentukan semata-mata oleh jumlah penduduk 

(sebagai tenaga kerja). Apabila jumlah penduduk menngkat 

pesat maka output akan meningkat pula dan sebaliknya. Dalam 

hal ini Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk 

ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku, karena tingkat upah 

konstan pada tingkat upah alamiah, pertumbuhan penduduk 

tumbuh konstan, maka bagian dari kaum kapital juga konstan 

pada tingkat yang minimal, akumulasi kapital berhenti. 

Dengan teorinya Ricardo menunjukkan bahwa 

pertumbuhan output (pertumbuhan ekonomi) akan bisa terjadi 

tanpa diikuti dengan perubahan bagian dari masing-masing 

pelaku ekonomi. 



b) Teori Arthur Lewis 

Menurut Lewis perkembangan ekonomi yang pesat tidak 

diikuti dengan kenaikan kesejahteraan dari kaum buruh. Dalam 

teori Lewis disimpulkan bahwa ketika kapitalis meningkat 

kesejahteraannya, kehidupan buruh tetap pas-pasan. 

Pertumbuhan ekonomi semacam itu akan terus berlangsung. 

Situasinya akan berubah yaitu dengan kenaikan upah buruh 

ketika tidak ada lagi surplus tenaga kerja, sektor modern 

berkembang amat cepat dan sektor tradisional menggunakan 

teknik baru. 

c) Teori Harrod Domar 

Inti dari teori ini adalah bahwa menurut Harrod-Domar 

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat 

tabungan. jika tingkat tabungan rendah maka pertumbuhan 

ekonomi akan rendah juga, demikian pula sebaliknya. Harrod-

Domar pada dasarnya mengingatkan bahwa tingkat 

pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin bila terjadi 

keseimbangan antara sisi produksi dengan sisi pengeluaran. 

d) Teori Rostow 

Rostow mencatat adanya tahap-tahap pertumbuhan 

ekonomi yaitu: 

1. Tahap Masyarakat Tradisional 

2. Tahap Prasyarat Untuk Lepas Landas 



3. Tahap Lepas Landas 

4. Tahap Dorongan Kearah Kedewasaan 

5. Tahap Konsumsi Massal yang Tinggi 

e) Teori Joseph Schumpeter 

Josep Schumpeter dalam teorinya menekankan pentingnya 

inovasi sebagai sumber utama pembangunan. Inovasi 

merupakan penemuan hal-hal baru yang diaplikasikan dalam 

masyarakat sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Hal baru itu 

bisa berupa penemuan produk baru, penemuan sumber bahan 

baku baru, penemuan teknik produksi baru, penemuan pasar 

baru maupun penemuan manajemen baru yang lebih efisien. 

b. Indikator Pembangunan 

Untuk memahami apa sebenarnya pembangunan, tentu perlu 

dikemukakan indikator dari pembangunan itu sendiri. Hal ini 

karena kata “pembangunan” bisa berarti amat luas. Berikut 

dikemukakan beberapa indikator pembangunan 

a)  Produk Domestik Bruto (GDP) 

b) GDP Per Kapita 

c) Indeks Mutu Hidup Fisik 

d) Indeks Pembangunan Manusia 

e) Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

 

 



3. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 

a. Teori Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 

Upaya untuk menganalisis perbandingan status 

pembangunan sosial ekonomi secara komprehensif dalam negara 

berkembang maupun negara maju telah dilakukan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP) dalam Human 

Development Report  (HDR). HDI mencoba untuk memberi 

peringkat semua Negara dari skala 0 (tingkat pembangunan 

manusia terendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia 

tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir. Produk akhir 

pembangunan tersebut yaitu: 

1. Masa hidup (longevity) yang diukur dengan usia 

harapan hidup; 

2. Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan 

kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang 

(dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga); 

3. Ketiga adalah standar kehidupan (standart of living) 

yang diukur dengan pendapatan riil per kapita 

disesuaikan dengan paritas daya beli. 

Tabel 2.1 

Tabel Kelompok Tingkat Pembangunan Manusia 

 

Peringkat Skala 

Rendah 0.0 – 0.499 

Menengah 0.50 – 0.799 

Tinggi 0.80 – 1.0 



Sumber : Todaro, 2003 

Salah satu keuntungan terbesar dari HDI adalah sebuah 

negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan 

rendah dan bahwa peningkatan pendapatan yang besar dapat 

berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI 

mengingatkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan dalam arti yang luas, bukan hanya dalam bentuk 

pendapatan yang lebih tinggi. 

Indeks yang disusun UNDP dapat meningkatkan 

pemahaman tentang komponen-komponen penyusun 

pembangunan, berbagai negara yang berhasil dalam pembangunan 

(dicerminkan oleh peningkatan HDI sepanjang waktu) dan 

perbandingan kelompok dan kawasan di dalam suatu negara. 

Dengan mengkombinasikan data sosial dan ekonomi, HDI 

membuat banyak negara menerapkan ukuran yang lebih luas dalam 

kinerja pembangunannya, dan untuk memfokuskan kebijakan 

ekonomi dan sosialnya secara lebih langsung ke dalam berbagai 

bidang yang membutuhkan perbaikan (Todaro, 2003).  

Adapun  metode  perhitungan  IPM  yang  diukur  dengan  

ketiga  komponen tersebut  dengan  me,buat  perbandingan  selisih  

nilai  indikator  penentu  dan  nilai minimumnya  dengan  selisih  

penentu  indikator  maksimum  dan  minimum  yaitu sebagai 

berikut: 



indeks X(i) = [ X(i) - X(i) min ] / [X(i) maks - X(i) min ] ......................(2.1) 

Keterangan  

X(i) = Indikator ke-i (I=1,2,3) 

X(i) min = nilai minimum X(i) 

X(i) maks = nilai maksimum X(i) 

Kisaran  antara  nilai  minimum  dan  maksimum  untuk  

indikator  yang tercakup sebagai komponen IPM adalah : 

1.  Harapan hidp kelahiran    : 25-85 

2.  Tingkat melek huruf : 0-100 

3.  Rata-rata lama bersekolah : 0-100 

Adapun metode perhitungan IPM dengan rumus sebagai 

berikut : 

IPM = 1/3 [X(1) +  X (2) + X (3)] ..................................................(2.2) 

Keterangan : 

X(1) = Indeks harapan hidup kelahiran/Lamanya hidup (Tahun) 

X(2) =Tingkat pendidikan; [2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks 

rata-rata  lama bersekolah)] 

X(3) = Pendapatan riil per kapita (rupiah) / paritas daya beli 

Menurut Todaro dan Smith (2004), IPM menunjukkan 

bahwa  kesenjangan  dalam  pendapatan  lebih  besar  daripada  

kesenjangan dalam indikator  pembangunan  yang  lain,  paling  

tidak  dalam  indikator  kesehatan  dan pendidikan. IPM juga 

menunjukkan bahwa pembangunan yang kita maksud adalah  



pembangunan  manusia  dalam  arti  luas  bukan  hanya  dalam  

bentuk pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Kesehatan  dan  pendidikan  

bukan  hanya  fungsi produksi namun juga merupakan tujuan 

pembangunan yang fundamental. 

 

b. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan 

Ketimpangan Ekonomi 

Indeks  pembangunan  manusia  menjadi  indikator  penting  

untuk  mengukur keberhasilan  dalam  upaya  membangun  kualitas  

hidup  manusia  yang  dapat menjelaskan  bagaimana  penduduk  

dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan  yang  terjadi  

pada  suatu  wilyah  akan  berpengaruh  pada  tingkat kesejateraan  

masyarakat  diwilayah  tersebut.  Pada  hakiaktnya  IPM  memiliki 

hubungan saling keterkaitan dengan ketimpangan ekonomi.  

Menurut Becker (Tirmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM 

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih 

dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi meyatakan bahwa, semakin tinggi 

pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja 

akan semakin tinggi  pula.  Hal  ini  tersebut  sesuai  dengan  teori  

human  capital,  yaitu  bahwa pendidikan  memiliki  pengatuh  

terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  akan mengurangi  



ketimpangan  pendapatan  karena  pendidikan  berperan  di  dalam 

meningkatkan  produktivitas  tenga  kerja.  Teori  ini  mengaanggap  

pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. 

Selanjutnya berbeda dengan yang dilakukan oleh Sara Purnasihar 

(2012), IPM menjadi salah satu variabel yang signifikan  sehingga  

menyebabkan  ketimpangan  distribusi  pendapatan  antar wilayah  

di  Indonesia.  IPM  memiliki  hubungan  positif  terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

 

 

4. Jumlah Penduduk 

a. Jumlah penduduk 

Partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pembangunan 

ekonomi daerah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan 

perencanaan pembangunan ekonomi sehingga proses 

pembangunan dalam suatu daerah dapat dicapai sesuai sasaran 

(Murty, 2000). 

Antara pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan 

kependudukan nasional terdapat pengaruh timbal balik atau 

mempengaruhi satu sama lainnya. Untuk melaksanakan 

pembangunan ekonomi nasional diperlukan sejumlah sumberdaya 

penduduk yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai 



dengan bidangnya masing-masing. Selain jumlah penduduk juga 

distribusi penduduk yang serasi diharapkan dapat menunjang 

pembangunan ekonomi nasional diukur dari hasil produksi 

menurut sektor dan pembangunan kependudukan nasional dilihat 

dari jumlah penduduk menurut wilayah dicerminkan oleh alokasi 

ekonomi berbagai wilayah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja 

pada berbagai sektor (Adisasmita, 2005). 

 

 

 

b. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Ekonomi 

Pembangunan 

Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang 

tinggal di wilayah tertentu. Perubahan jumlah penduduk 

menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi 

lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari 

permintaan akan tenaga kerja menjadi pekerja kelas bawah mau 

diayar dibawah standar. Hal ini lah bedampak pada semakin 

tingginya angka ketimpangan. Salah satu faktor penyebab 

ketimpangan dsitribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah 

peningkatan populasi penduduk (Fulsgang, 2013) 

 

 



5. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  

memiliki  kaitan yang sangat  erat.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  

menjadi  salah  satu  faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan ekonomi daerah. Salah satu alat untuk mengukur  

keberhasilan  perekonomian  suatu  wilayah  adalah  pertumbuhan 

ekonomi  wilayah  itu  sendiri  (Sukirno,2004).  Dalam  lingkup  

negara, pertumbuhan  ekonomi  provinsi  satu  dengan  provinsi  

lain  biasanya  memiliki  laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Hal 

ini disebabkan oleh setiap wilayah memiliki karakteristiknya 

masing-masing. 

Laju pembangunan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari 

tingkat  pertambahan  Produk  Domestik  Bruto  (Gross Domestic 

Bruto/GDP).  Namun cara  tersebut  memiliki  kelemahan  karena  

cara  itu menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang 

dicapai. Pada saat terjadi pertambahan kegiatan ekonomi 

masyarakat, terjadi pula pertambahan penduduk.  Oleh  karena  itu,  

pertambahan  kegiatan  ekonomi  ini  digunakan  untuk 

meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Apabila  

pertambahan GDP/GNP  lebih  rendah  dibanding  pertumbuhan  

penduduk  maka  pendapatan perkapita  akan  tetap  sama  atau  

cenderung  mengalami penurunan.  Ini  berarti  pertambahan  



GDP/GNP  tidak  memperbaiki  tingkat  kesejahteraan  ekonomi. 

Perbedaan  yang  timbul  ini  menyebabkan  beberapa  ekonom  

membedakan pengertian  pembangunan  ekonomi  dan  

pertumbuhan  ekonomi.  Para  ekonom menggunakan istilah 

pembangunan ekonomi sebagai (Lincolin, 2010) : 

1) Tingkat pertambahan GDP/GNP yang juga merupakan 

pertambahan pendapatan per kapita masyarakat pada suatu 

tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk.  

2) Perkembangan  GDP/GNP  disuatu  negara  diikuti  oleh 

perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. 

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang 

harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan 

dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh 

perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. 

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan 

pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-

rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional 

merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. 

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari 

masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan 

ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat 

suatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang 



dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang (Suryana, 2000). 

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon 

Kuznets adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu 

negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang 

ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) 

komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat 

dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, 

teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi 

yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam 

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, 

penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya 

penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi 

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat. 

Analisis  Harrod-Domar  tentang  pertumbuhan  ekonomi 

mengidentifikasikan investasi dan pembangunan mengambil peran 

penting dalam sebuah  ekonomi  untuk  mencapai  pertumbuhan  

yang  kokoh  melalui  MPS (marginal  propensity  to  save)  dan  

ICOR  (Incremental  Capital  Output  Ratio). MPS merupakan 



rasio perubahan tabungan karena adanya perubahan pendapatan 
  

  
 

sedangkan ICOR adalah rasion yang menunjukkan berapa tambhan 

stok modal yang dibutuhkan untuk memproduksi sebesar satu 

dollar 
  

  
 . Robert Solow mengemukakan  bahwasannya  

pertumbuhan  merupakan  fungsi tenaga kerja dan modal. Ekonomi 

tumbuh hingga mencapai keadaan stabil (steady state)  dimana  

pendapatan  tinggi  yang  dicapai.  Setelah  steady  state,  tingkat 

pertumbuhan yang lebih timggi dapat dicapai melalui 

pengembangan teknologi. 

Sedangkan  menurut  model  Neo-Klasik,  pertumbuhan  

ekonomi  suatu daerah ditentukan oleh peningkatan kegiatan 

produksinya yang tidak hanya ditentukan  oleh  potensi  daerah  

yang  bersangkutan,  tetapi  juga  ditentukan  pula oleh mobilitas 

tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan 

produksi. Model Neo Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari 

fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi 

adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis : 

Y = A K
α
L

β
 , α + β = 1...................................................(2.3) 

Dimana  Y  adalah  PDRB,  K  dan  L  adalah  modal  dan 

tenaga  kerja.  Karena  analisis  menyangkut  pertumbuhan  maka  

semua  variabel merupakan  fungsi  waktu  (t).  Dengan  



mengambil  turunan  matematika  persamaan  di atas terhadap 

variabel t diperoleh : 

y = a + αk + ( 1 – α ) 1...................................................(2.4) 

Dimana y = 
  

  
 merupakan peningkatan PDRB 

(pertumbuhan ekonomi), α  = 
  

  
 merupakan  perubahan  tekonologi  

produksi  (secara  netral),  k  = 
  

  
  merupakan  penambahan  modal  

(investasi)  dan  I  = 
  

  
 penambahan  jumlah  dan peningkatan 

kualitas tenaga kerja. 

Penganut model Neo-Klasik menganggap mobilitas faktor 

produksi baik  modal  maupun  tenaga  kerja,  pada  awal  proses  

pembangunan  kurang lancar.  Mengakibatkan  modal  dan  tenaga  

kerja  ahli  terkonsentrasi  di  daerah  yang  lebih  maju  sehingga  

ketimpangan  pembangunan regional melebar  (divergence).  Akan  

tetapi  bila  proses  pembangunan terus berlanjut, dengan semakin 

membaiknya  prasarana dan fasilitas komunikasi maka  mobilitas  

modal  dan  tenaga  kerja  tersebut  akan  semakin  lancar.  Dengan 

demikian setelah  negara  yang  bersangkutan maju  maka 

ketimpangan  pembangunan  regional  akan  berkurang  atau  

dengan  kata  lain  akan terjadi convergence. 

 

b. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan 

Ketimpangan Ekonomi 



Pembangunan  ekonomi  suatu  negara  dinyatakan  berhasil  

jika  terjadinya pertumbuhan ekonomi yanag diiringi dengan 

berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan.  Dan  pada  

dasarmya  pertumbuhan  ekonomi  pada  hakikatnya  baik secara  

langsung  maupun  tidak  langsung  akan  tetap  berpengaruh  

terhadap ketimpangan daerrah. Ketimpangan ekonomi dalam hal 

ini pembagian pendapatan adalah  ketimpangan  perkembangan  

ekonomi  antara  berbagai  daerah  pada  suatu wilayah yang akan 

menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar 

daerah (Kuncoro, 2004).  

Kesenjangan  pembagian  pendapatan  di  negara-negara  

berkembang  sejak tahun  puluhan  telah  menjadi  perhatian  utama  

dalam  menetapkan  kebijaksanan pembangunan.  Kebijaksanaan  

pembangunan  yang  menguatamakan  pertumbuhan ekonomi  telah  

mengakibatkan  semakin  meningkatnya  ketimpangan  pembagian 

pendapatan  dengan  penelitiannya  dibeberapa  negara.  Untuk  

meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  tidak  mungkin  

perekonomian  sepenuhnya  diserahkan kepada  mekanisme  psar,  

tetapi  diperlukan  adanya  peran  pemerintah  dalam  hal mengatur 

ekonomi.  

Para  ekonom  neo-Klasik  mengemukakan  pertumbuhan  

ekonomi  cenderung akan mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap  awal  



pertumbuhan.  Bukti  empiris  dari  pandangan  ini  berdasarkan 

pengamatan  yang  dilakukan  dibeberapa  negara  seperto  Taiwan,  

Hongkong, Singapura, dan RRC. Kelompok Neo-Klasik sangat 

optimis bahwa pertumbuhan ekonomi  pada  prakteknya  cenderung  

mengurangi  ketimpangan  pendapatan  dan kemiskinan (Tirmidzi, 

2012). 

Berbeda dengan pendapat Syafrizal, ketimpangan pada 

negara  sedang  berkembang  relatif  lebih  tinggi  karena  pada  

waktu  proses pembangunan  baru  dimulai,  kesempatan  dan  

peluang  pembangunan  yang  ada umunya  dimanfaatkan  oleh  

daerah-daerah  yang  kondisi  pembangunannya  sudah lebih baik 

sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu  

memanfaatkan peluang  ini  karena  keterbatasan  prasarana  dan  

sarana  serta  rendahnya  kualitas sumber daya manusia 

. 

6. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan daerah yang faktanya belum cukup 

memberikan sumbangan untuk pertumbuhan daerah, dengan alasan 

tersebut maka pemerintah harus menggali dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.  



Sumber tersebut adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut 

peraturan yang berlaku oleh daerah dengan tujuan pembiayaan 

rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah adalah 

sebagai pungutan oleh pemerintah daerah yang akan digunakan 

untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung 

diberikan sedang pelaksanaannya  bisa dipaksakan. Hasil retribusi 

daerah yaitu pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atas 

pemakaian jasa atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang 

tidak termasuk jenis-jenis  pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan dinas-dinas. 

Menurut Dwi Sandi (2013), peran pendapatan asli daerah 

(PAD) yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan 

pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. 

 

b. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan 

Ketimpangan Ekonomi 



Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang 

semakin membesar antar daerahnya. Berdasarkan data BPS 

Provinsi Bengkulu (2015), pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi 

Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan 

ini memberikan pengaruh yang positif terhadap masing-masing 

daerah di Provinsi Bengkulu, akan tetapi masih terdapat 

ketimpangan pada masing-masing daerah tersebut. Untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan dana perimbangan sebagai 

pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurang tingkat 

ketimpangan yang ada (Azzumar, 2011). 

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa penelitian mengenai disparitas ekonomi telah banyak 

dilakukan, antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raza, Cheema dan Maqbool pada 

tahun 2012 dengan judul “Poverty, Income Inequality and Growth in 

Pakistan” menggunakan alat analisis Ordinary Least Square ( OLS ) 

dengan hasil kemiskinan memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan dan pertumbuhan memiliki 

hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa 1 % peningkatan pertumbuhan maka 

akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,33 %. Hal ini menyiratkan 



bahwa elastisitas pertumbuhan kemiskinan secara substansial lebih 

besar dari elastisitas ketimpangan kemiskinan. 

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ncube, Nyanwu dan Kjeel pada 

tahun 2013  berjudul ”Inequality, Economic Growth and Poverty in 

the Middle East and North Africa (MENA)” menggunakan alat 

analisis Ordinary Least Square ( OLS ) menunjukkan hasil 

ketimpangan pendapatan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan 

meningkarkan kemiskinan di wilayah tersebut. Faktor-faktor lain yang 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kawasan MENA termasuk tingkat pertumbuhan 

sebelumnya, nilai tukar, pengeluaran konsumsi pemerintah atau beban 

pemerintah, GDP perkapita awal, inflasi dan pendidikan dasar.  

3. Penelitian yang telah diteliti oleh Majeed dan Tariq pada tahun 2010 

dengan mengusung judul “Inequality, Trade Opennes and Economic 

Growth in Asia” menggunakan alat analisis Data Panel pada 18 

negara yaitu Bangladesh, Kyrgyz Rep, China, Malaysia, India, Nepal, 

Indonesia, Pakistan, Iraq, Iran, Filipina, Sri Lanka, Jordan, Tajikistan, 

Kazakhstan, Thailand, Korea Rep, dan Vietnam periode tahun 1970 – 

2007. Dengan hasil adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara pertumbuhan dan ketimpangan. Adanya hubungan negatif dan 

sangat signifikan antara pertumbuhan dan pendapatan awal per kapita. 

Keterbukaan terhadap perdagangan dan intermediasi keuangan yang 

tinggi ternyata positif dan signifikan dalam menjelaskan pertumbuhan 



di wilayah ini. Investasi modal fisik dan manusia berpengaruh 

signifikan secara statistik dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Keterbukaan terhadap perdagangan telah dikonfirmasi positif dan 

signifikan di daerah ini. 

4. Penelitian oleh Mansour dan Wendel pada tahun 2015 yang berjudul 

“Finance and Inequality” menggunakan alat analisis Data Panel pada 

beberapa negara seperti Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Cina, Korea 

Selatan dan Jepang periode tahun 1960 – 2012. Hasilnya adalah 

variabel kredit domestik, GDP per kapita, pendaftaran sekolah secara 

statistik signifikan terhadap keofisien gini dengan pengecualian indeks 

globalisasi dan inflasi. Selain itu, kami menemukan bahwa tingkat 

harapan hidup yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan koefisien 

gini yang lebih tinggi dan dampak ini secara statistik signifikan. 

Kemudian ada pengauh yang signifikan secara statistik antara 

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan.  

5. Penelitian oleh Le, Nguyen dan Singh pada tahun 2014 dengan judul 

“Economic Growth and Poverty in Vietnam” menggunakan alat 

analisis Ordinary Least Square ( OLS ) menghasilkan peningkatan 

pengeluaran riil per kapita 1% akan mengurangi tingkat kemiskinan 

1,36 %. Untuk 1 % kenaikan total penjualan riil, maka tingkat 

kemiskinan akan turun 0,24 %. Kenaikan per-1 % output pertanian riil 



maka akan mengurangi tingkat kemiskinan 0,16 % dan tingkat 

keparahan kemiskinan 0,2 %. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, Muluk dan Prasetyo pada 

tahun 2013 berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi 

Kasus Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2011)” menggunakan alat 

analisis Index Williamson, Hipotesis Kuznets dan Regresi Berganda. 

Ketimpangan pembangunan sebagai variabel dependen dan 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pendapatan per kapita, 

indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen. Dengan 

hasil ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah 

dikarenakan nilai Index Williamson mendekati nol (0). 

7. Penelitian terdhulu oleh Marqin pada tahun 2011 dengan judul 

“Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat” 

menggunakan alat analisis Data Panel dengan metode Fixed Effect dan 

Time Series tahun 2000 – 2005. Menunjukkan hasil menunjukkan 

bahwa dari 25 kabupaten dan kota, ada 8 daerah yang terdiri dari 7 

kabupaten dan satu kota yang memiliki indeks williamson yang lebih 

besar dari rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. Sementara itu hasil 

estimasi pertumbuhan ekonomi dan PMDN mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap disparitas pendapatan. Dan dilihat dari 

tingkat pendidikan tenaga kerja, lulusan SMA memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap disparitas pendapatan 



8. Penelitian terdahulu oleh Ni Putu Valentiana Shanty Putri pada tahun 

2014 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan” data sekunder menggunakan data panel 

dengan hasil variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan 

variabel belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

 

 

C. HIPOTESIS 

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap 

ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Bengkulu 

2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan 

ekonomi antar Kabupaten/Kota di Bengkulu 

3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap 

ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Bengkulu 

4. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap 

ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Bengkulu 

 

 

 

 



D. MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Berfikir Penelitian 
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