
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

a. Teori Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimunculkan 

pertama kali oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori 

pertumbuhan Neo-Klasik (Mopangga, 2010). Teori tersebut menyebutkan 

adanya hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu 

negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang kemudian 

hipotesa ini dikenal dengan hipotesa Neo-Klasik.  

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Mydral 

(1957) membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi 

pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu 

menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai bentuk pengaruh 

penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect 

(dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang 

menguntungkan (favourable effect), yang mencakup aliran kegiatan-

kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Backwash effect 

(dampak balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan 

(infavourable effect) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar 

atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti sehingga 

mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran
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yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan 

wilayah inti. 

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan pemerataan, pemerataan 

berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan yang 

meningkat. Pengertian pendapatan menurut Soediyono (1992) adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam 

waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional. 

Faktor-faktor produksi nasional meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, modal dan kewirausahaan (skill). Pemerataan pendapatan dapat 

ditinjau dari tiga segi. Pertama pembagian pendapatan antar lapisan 

masyarakat. Kedua, pembagian pendapatan antar daerah, yaitu daerah 

perkotaan dan pedesaan. Ketiga pembagian pendapatan antar wilayah, 

dalam hal ini antar kabupaten/kota (Dumairy, 1996). Ketimpangan 

distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan 

pembangunan ekonomi yang dilihat dengan menggunakan pendekatan 

kurva Lorenz dan Indeks Gini 

b.Kurva Lorenz  

      Merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi 

pendapatan perorangan. Dinamakan kurva Lorenz karena yang 

memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorens, seorang ahli 

statistika Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan 

antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan 

mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah 
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penduduk  dengan prosentase pendapatan yang diterima. Berikut ini adalah 

gabungan kurva Lorenz (Arsyad, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsyad, 1999 
GAMBAR 1.1. 
Kurva Lorenz 

 
Penentuan tingkat ketimpangan dengan pendekatan Kurva Lorenz 

dilihat dari jauh dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Semakin 

dekat garis lengkung dengan garis lurus diagonal, maka distribusi 

pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh garis lengkung 

terhadap diagonal, maka ketimpangan yang terjadi semakin buruk. Cara 

untuk menggambar kurva Lorenz dapat ditempuh dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

(1) Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.  

(2) Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data.  

(3) Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing kelompok  

     desil.  

(4) Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok  
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     desil.  

(5) Menghitung persentase kumulatif pendapatan masing-masing desil.  

(6) Memetakan dalam  plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil sebagai sisi  

     horizontal dan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi     

     vertikal.  

       Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan 

menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung 

pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu 

atapun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara 

kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan indeks Gini. 

a. Indeks Gini  

      Untuk melihat angka ketimpangan distribusi pendapatan, perhitungan 

yang sering dipakai adalah Indeks Gini (BPS, 2013). Indeks Gini 

didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal 

(kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas 

total dari separuh bujursangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada 

(Arsyad, 1999). Secara teknis, langkah awal yaitu penduduk diurutkan dari 

yang  mempunyai pengeluaran perkapita per bulan paling rendah sampai 

dengan yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan paling tinggi. 

Kemudian dibuat kelas-kelas setiap 10% dari paling rendah sampai paling 

tinggi. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi persentase dan 

kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun 

pendapatan yang diterima. Nilai dari indeks Gini terletak antara 0 sampai 
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1. Angka 0 menunjukkan kemerataan sempurna, sedangkan 1 

menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Berikut formula untuk mencari 

indeks Gini: 

Indeks Gini = 1 
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     poin7.  

(9) Menjumlahkan seluruh nilai pada satu kolom.  

(10) Indeks Gini diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai  

       pendapatan pada kolom poin 9. 

b. Hipotesis Kuznets 

Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan 

ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap 

selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang 

kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”. Hipotesis Kuznet 

dapat memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan (indeks gini) 

dengan pertumbuhan PDRB 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sumber : Kuznet, 1955 
GAMBAR 2.1. 
Kurva Kuznets 

 
Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari 

tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat 

agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat 

kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat 
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pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Kuznet menyebutkan bahwa 

diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi 

pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok 

pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian 

tradisional menuju sektor industri modern.  

2. Penyebab Ketimpangan Ekonomi 

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan dipengaruhi faktor- 

faktor sebagai berikut:  

a. Perbedaan kandungan sumber daya alam, yang akan mempengaruhi 

kegiatan produksi di daerah tersebut. Daerah yang kaya sumber daya 

alam dapat memperoduksi barang-barang tertentu dengan harga yang 

lebih murah sehingga mempercepat pertumbuhan ekonominya. 

b. Perbedaan kondisi demografis, meliputi tingkat pertumbuhan dan 

struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi 

ketenagakerjaan, tingkah laku dan etos kerja masyarakatnya.  

c. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, yang menyebabkan 

kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat diperdagangkan/dijual ke 

daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah yang kurang maju 

tersebut pertumbuhannya lebih lambat.  

d. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah akan mendorong peningkatan 

penyediaan lapangan kerja dan juga tingkat pendapatan masyarakat. 
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e. Alokasi dana pembangunan antar wilayah (investasi yang ditanamkan). 

Sumber investasi terdiri dari dua pelaku ekonomi yaitu pemerintah dan 

swasta. 

3. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan 

waktu ditandai dengan perubahan strktural yakni perubahan pada landasan 

kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat 

yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan 

pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan 

pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi 

pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Suparmoko, 1992).  

Djojohadikusumo (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi 

mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada 

tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan 

merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai 

dengan perubahan strktural yakni perubahan pada landasan kegiatan 

ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang 

bersangkutan.  

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan 

menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross 
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Domestic Bruto atau GDP). Namun demikian cara tersebut memiliki 

kelemahan karena cara itu tidak secara tepat 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 

mempertinggi kesejah teraan ekonomi masyarakat. Apabila pertambahan 

GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka 

pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti 

bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan 

ekonomi.  Perbedaan yang timbul ini menyebabkan beberapa ekonom 

membedakan pengertian pembangunan ekonomi (economic development) 

dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Para ekonom 

menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai (Arsyad, 1999) : 

(1) Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat 

pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi 

tingkat pertambahan penduduk. 

(2) Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diberengi 

oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

GDP/GNP 

tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi 

terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah 
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pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan 

perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan pembangunan 

ekonomi untuk menyatakan perkembangan di negara sedang berkembang 

(Arsyad,1999). 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses suatu proses yang 

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan-perubahan 

mandasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-

institusi, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

penanganan ketimpangan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 

2004).  

b. Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi dengan Ketimpangan 

ekonomi  

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakn berhasil jika terjadinya 

pertumbuhan ekonomi yanag diiringi dengan berkurangnya ketimpangan 

distribusi pendapatan. Pada dasarmya pertumbuhan ekonomi 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 
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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 pasar, 

tetapi diperlukan adanya peran pemerintah dalam hal mengatur ekonomi.  

Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan 

bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada 

permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan 

ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, 

namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai 

kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets 

menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode 

U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan diberbagai 

Negara. 

pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan 

dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan 

ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan 

menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah 

(Kuncoro, 2004). Menurut Syafrizal (2008) ketimpangan pada negara 

sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses 

pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang 

ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi 
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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. Oleh 

sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah 

dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak 

banyak mengalami kemajuan.  

4. Indeks Pembangunan Manusia 

a. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung oleh kualitas 

sumber daya manuasia sebagai pengelola sumber daya alam tersebut.  

Menurut Arsyad (1999) sumber daya manusia merupakan salah faktor 

penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat 

pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan 

pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat 

menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi.  

Pengukuran pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluh dunia itulah yang 

dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM). IPM digunakan 

segai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah, dengan 

mengklasifikasikan kabupaten/kota.  

Indeks Pembangunan Manusia (Todara dan Smith, 2004) mencoba 

untuk memeringkat semua negara atau daerah dengan skla 0 (IPM 
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terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk 

akhir IPM:  

1) Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup 

2) Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang 

dewasa secara terimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu 

pertiga) 

3) Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, 

disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap 

negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi 

asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.  

Adapun metode perhitungan IPM yang diukur dengan ketiga 

komponen tersebut dengan mebuat perbandingan selisih nilai indikator 

penentu dan nilai minimumnya dengan selisih penentu indikator 

maksimum dan minimum yaitu sebagai berikut:  

 

(i)  = [X(i) ‒ X(i) 

 

] / [X(i) 

 

 ‒ X(i) 
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3. Rata-rata lama bersekolah  : 0-100 

Adapun metode perhitungan IPM dengan rumus sebagai berikut : 

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

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  

IPM mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0-1. 

Nol sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah dan satu 

sebagai tingkatan pembangunan manusia tertinggi (Kuncoro, 2012).  

Salah satu keuntungan terbesar IPM adalah indeks ini 

mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebuh baik pada 

tingkat pendapatan yang rendah dan bahwa kenaikan pendapatan yang 

besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia 

(Todaro dan Smith, 2004). 

Todaro dan Smith (2004) menambahkan IPM menunjukkan 

dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada 

kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam 

indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga mengingatkan kita bahwa 

pembangunan yang kita maksud adalah pembangunan manusia dalam arti 

luas bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan 
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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. 

Dalam penelitian Dwi (2015) mengenai pengaruh IPM terhadap 

ketimpangan ekonomi di Yogyakarta menunjukan pengaruh postif. Hal ini 

dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan banyaknya usia 

non-produktif yang tinggal DIY. Sehingga memicu terjadinya 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

  Pada penelitian yang dilakukan oleh Purnasihar (2012), IPM menjadi 

salah satu variabel signifikan yang menyebabkan ketimpangan distribusi 

pendapatan antar wilayah di Indonesia. IPM memiliki hubungan positif 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Apabila IPM naik, maka 

ketimpangan akan naik. Peningktan IPM terjadi akibat perubahan satu atau 

lebih komponen IPM pada periode tersebut. Perubahan yang dimaksud 

dapat berupa peningkatan besaran dari komponen IPM yaitu angka 
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harapan hidup, angka melek huruf rata-rata lama sekolah dan pengeluaran 

riil perkapita. 

5. Aglomerasi  

a. Teori Aglomerasi 

 Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), aglomerasi yaitu konsentrasi 

spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan 

yang diakibatkan adanya lokasi saling berdekatan (economies of 

proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para 

pekerja, dan konsumen untuk menekan biaya-biaya, seperti biaya 

transportasi, informasi, dan komunikasi. Kekuatan aglomerasi dan 

deaglomerasi dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi 

industri. Ada tiga manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan di atas, yaitu : 

penghematan skala (scale economies), penghematan lokasi (localization 

economies), dan penghematan urbanisasi (urbanisation economies). 

Konsentarsi kegiatan ekonomi antar daerah yang tinggi akan dapat 

mendorong meningkatnya ketimpangan pambangunan antar wilayah 

karena proses pembangunan daerah yang cepat hanya akan terjadi pada 

daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Sedangkan 

konsentrasi ekonomi yang rendah akan menghambat proses pembangunan. 

Oleh karena itu ketidakmerataan akan menimbulkan ketimpangan dalam 

proses pembangunan antar wilayah.  
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b.  Hubungan Antara Aglomerasi dengan Ketimpangan antar wilayah  

 Menurut Jamie Bonet (2006), aglomerasi yaitu pemusatan aktifitas 

produksi digunakan sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk 

mengetahui ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi produksi dapat 

mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat 

terjadinya hambatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terjadi 

surplus tenaga kerja dalam perekonomian. Aglomerasi dapat diukur 

dengan beberapa cara, pertama adalah dengan menggunakan proporsi 

jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah 

penduduk provinsi tersebut dan yang kedua adalah dengan menggunakan 

konsep aglomerasi produksi (Bonet, 2006). 

B. Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Nikoloski (2010) yang berjudul “Economic and 

Political Determinants of Income Inequality”  dengan alat analisis GMM 

bahwa GDP per kapita berpengaruh positif pada jangka pendek dan negatif 

pada jangka panjang. Begitu pula menurut penelitian Williamson (1965) 

smeneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan 

ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan 

yang sedang berkembang. Hasil penelitian ditemukan bahwa selama tahap 

awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan 

terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat 

dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah di mana 

disparitas berkurang dengan signifikan. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan Angelia (2010) mengenai “Analisis 

Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-

2008” menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB per 

kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 

1995-2008 masih tinggi. Sedangkan Hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah 

ini. 

Menurut Astuti (2015) dalam penelitiannya mengenai “Analisis 

Determinan Ketimpangan Distribusi  Pendapatan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Periode 2005-2013” dengan pendekatan indeks Gini bahwa 

ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipengaruhi variable PDRB, 

IPM dan populasi menunjukan menunjukkan bahwa: 1) Indeks pembangunan 

manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan, 2) PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan, dan 3) Populasi penduduk berpengaruh negatif terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di DIY.  

Sementara itu penelitian yang telah dilakukan Soetopo (2009) mengenai 

“Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau  di Indonesia” menunjukan 

hasil penghitungan diperoleh bahwa ketimpangan pendapatan antar pulau 

yang terjadi di Indonesia terbagi dalam enam pulau tergolong dalam taraf 

ketimpangan yang rendah dengan nilai indeks ketimpangan antara 0,210 

sampai 0,261, yang berarti masih berada di bawah 0,35 sebagai batas taraf 

ketimpangan rendah. Kemudian untuk ketimpangan pendapatan yang terjadi 

di dalam setiap pulau yang terdiri dari propinsi-propinsi berada pada taraf 
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ketimpangan yang tinggi untuk Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku dan 

Irian yaitu antara 0,521 sampai 0,996, pada Pulau Sulawesi taraf 

ketimpangannya rendah yaitu antara 0,050- 0,109, sedangkan untuk Pulau Bali 

taraf ketimpangannya sedang yaitu antara 0,379-0,498. Kemudian trend 

ketimpangan pendapatan antar pulau menunjukkan bahwa trend ketimpangan 

pendapatan yang terjadi selama periode analisis menunjukkan trend 

ketimpangan yang menurun. Trend ketimpangan pendapatan menurut pulau 

juga menunjukkan trend yang menurun kecuali Pulau Jawa dan Sulawesi. 

Hasil analisis korelasi dan koefisien determinan menunjukkan bahwa 

hubungan pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan pendapatan lemah 

dan besarnya kontribusi pertumbuhan PDRB terhadap perubahan ketimpangan 

pendapatan kecil yaitu sebesar 14 persen. 

Dalam penelitian Faiz (2009) mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran, dan Panjang Jalan Terhadap 

Ketimpangan antar Wilayah menurut Tipologi Klassen Pada 25 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat  Tahun 2004-2008” dari hasil 

penelitian tersebut didapat bahwa pada periode tahun 2004 hingga tahun 2008, 

pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tingkat pengangguran berpengaruh positf 

signifikan terhadap ketimpangan wilayah, akan tetapi panjang jalan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.  

Menurut hasil penelitian Ramly (2012) dalam jurnal yang berjudul 

“Determinan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2000 – 2008” dalam 

penelitian tersebut menunjukan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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faktor-faktor yang dapat dianggap dapat mengurangi ketimpangan regional 

seperti pemerataan alokasi investasi pemerataan tingkat pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang belum memberikan hasil 

yang maksimal, justru pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal 

semakin memperlebar ketimpangan regional. Hipotesis Kuznets masih berlaku 

di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi justru memperlebar ketimpangan. 

Untuk mengurangi ketimpangan regional diperlukan kemauan politik dari 

pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pada daerah-daerah 

tertinggal dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan yang efektif dan 

produk perundangan-undangan yang memungkinkan kekayaan sumber daya 

alam yang dimiliki oleh daerah tertentu dapat dinikimati oleh seluruh rakyat 

Indonesia. 

Sementara itu dalam penelitian yang berjudul Putra (2011) “Analisis 

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk 

Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007” Hasil dari peneitian 

tersebut menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil pengolahan data 

menunjukkan nilai F sebesar 16,686 (probabilitas = 0,006) dan koefisien 

determinasi (adjusted R2) sebesar 0,870. Melalui regresi dapat diperoleh hasil 

bahwa Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara 

signifikan oleh tingkat ketimpangan pendapatan distribusi pendapatan yang 

diukur menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan Indeks Gini 

(dengan nilai 0,477). Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson lebih 

berpengaruh dibandingkan Indeks Gini. 
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Menurut penelitian Sjafrizal (1997) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi 

dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat” menjelaskan 

bahwa perkembangan pembangunan regional di Wilayah Bagian Barat dalam 

periode 1987-1995 ternyata lebih baik dibandingkan dengan keadaan rata-rata 

seluruh Indonesia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan 

pembangunan antar wilayah. 

Selanjutnya dalam penelitian Bonet (2006) yang berjudul “Fiscal 

Desentralization and Regional Income Disparities : evidence from the 

Colombian experience” menyatakan bahwa tingkat perekonomian terbuka dan 

aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.  

 

C. Kerangka Berfikir  
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D. Penurunan Hipotesa  

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan 

ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

2. Diduga Indeks Pembanguanan Manusia berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

3. Diduga Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

 


