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ABSTRACT 

 Economic development is a good achievement to be obtained every 

region in Indonesia. However, the economic growth, the Human Development 

Index and agglomeration among the different regions, will eventually lead to 

inequality and income disparities between regions. The purpose of this research 

was to analyze effect of the rate of economic growth, HDI and agglomeration on 

income inequality between regions in Java, Bali and Nusa Tenggara. This 

research used secondary data panel of time-series data period of 2007-2013 and 

cross section data 8 Province  in Java, Bali and Nusa Tenggara. Whereas the 

approach FEM ( Fixed Effect Model ) were used to estimate this regression 

models. The regression results show that the variables economic growth and HDI 

significant effect on income inequality between regions, whereas agglomeration 

significant negative effect on inequalities between regions. With the value of R 

square was 0.7830, it means economic growth, HDI and agglomeration  were 

able to explained economic inequality between regions variations 78,30 percent 

and 21,7 percent economic inequality between regions can be explained by other 

variations that were not included in this research analysis model. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan dianggap penting dalam proses kemajuan sebuah negara dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada 

umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono, 2004). 

Pembangunan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan 
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setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan 

orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial (Dumairy,1996). Untuk mencapai kesejahteraan, keberhasilan 

pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya karena 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin rendah 

tingkat ketimpanganya. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka 

ketimpangana akan turun dan pembangunan ekonomi semakin tinggi. 

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau 

secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di 

dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).  Pembangunan daerah sebenarnya adalah 

bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2008). 

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisis ketimpangan yang 

berada di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara kecuali DKI Jakarta yang 

merupakan bukan daerah otonom, yang pengeloaan keuangannya diatur oleh 

pemerintah pusat secara langsung. Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di bagian 

Indonesia Kawasan Timur merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang rendah namun cenderung meningkat. Selain itu, pulau Bali dan Nusa 

Tenggara  memiliki letak strategis dengan pulau Jawa, meskipun demikian wilyah 



 
 

 
 

ini memiliki tingkat ketimpangan dan pemerataan yang berbeda. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menentukan angka ketimpangan adalah indeks 

Gini. Indeks Gini menghitung ketimpangan dengan membuat klasifikasi 10 

tingkatan pendapatan dalam masyarakat. Sepuluh tingkat golongan tersebut 

dihubungkan dengan 10 golongan penerima pendapatan tersebut. Sehingga akan 

terlihat bagaimana total pendapatan dalam masyarakat terdistribusikan. Indeks 

Gini berkisar dari angka 0 (kemerataan sempurna) sampai angka 1 

(ketidakmerataan sempurna). Apabila indeks Gini telah mencapai angka 0,4 maka 

dapat dikatakan ketimpangan wilayah tersebut tergolong parah. Berikut 

ketimpangan pembangunan ekonomi yang berada di wilayah Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara pada tahun 2010 - 2013 dilihat dari indeks Gini rasio :  

TABEL 1.2. 

Indeks Gini Rasio Indonesia wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara  

Tahun 2010 – 2013 

No. Provinsi 2010 2011 2012 2013 

1 Jawa Barat 0.36 0.41 0.41 0.41 

2 Jawa Tengah 0.34 0.38 0.38 0.39 

3 DI Yogyakarta 0.41 0.4 0.43 0.44 

4 Jawa Timur 0.34 0.37 0.36 0.36 

5 Banten 0.42 0.4 0.39 0.40 

6 Bali 0.37 0.41 0.43 0.40 

7 Nusa Tenggara Barat 0.4 0.36 0.35 0.36 

8 Nusa Tenggara Timur 0.38 0.36 0.36 0.35 

Sumber: BPS Nasional dan statistika Indonesia 2014 

Dilihat dari Tabel 2.1 menunjukan angka indeks Gini rasio Nusa Tenggara 

Timur pada tahun 2013 mengalami penurunan hal tersebut menjelaskan bahwa 

ketimpangan di daerah Nusa Tenggara Timur memiliki tren yang positif karena 

angka indeks Gini mendekati nol, sementara di kawasan barat cenderung stabil 



 
 

 
 

dari tahun ke tahun. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah menjadi 

fenomena penting yang masih terus perlu dikaji dan dianalisis karena sangat 

menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

1. Objek/Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini daerah yang digunakan adalah Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara yang terdiri : Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, 

Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

2. Jenis data 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan data sekunder berupa data 

time series dalam bentuk data tahunan selama periode tahun 2008 sampai 

dengan 2014. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber lain yang terkait dengan 

penelitian ini. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini di kumpulkan oleh penulis dengan 

menggunakan metode library research atau kepustakaan yaitu penelitian yang 

menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, artikel, jurnal, 

majalah, laporan-laporan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan topik 

penelitian. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan 

pencatatan secara langsung berupa data time series dari tahun 2008 sampai 



 
 

 
 

dengan 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang 

terkait dengan penelitian ini. 

4. Definisi Operasional Variabel  

a. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi  

Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan perbedaan pendapatan 

antar wilayah sehingga terjadi ketidakmerataan. Koefisien Gini ini merupakan 

salah satu alat ukur untuk melihat ketidakmerataan agregat yang nilainya 

terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna) : 

Indeks Gini = 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 ratio berkisar antara 0   

               dan 1, jika: 

G < 0,3 →  ketimpangan rendah 

0,3 ≤ G ≤ 0,5  →  ketimpangan sedang 

G > 0,5  →  ketimpangan tinggi 

b. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDRB rill (PDRB sektoral 

atas dasar atas dasar harga konstan 2000) yang di hitung dengan formulasi :  

Pertumbuhan ekonomi = 
     -     - 

     - 
x100% 

Dimana : PDRBt  = PDRB tahun sekarang  



 
 

 
 

 PDRBt-1 = PDRB tahun sebelumnya  

c.  Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat untuk 

menganalisis tingkat ketimpangan suatu wilayah. Adapaun metode perhitungan 

IPM yang diukur dengan ketiga komponen tersebut merupakan rata-rata 

sederhana, yakni sebagai berikut:  

         (i)  = [X(i) ‒ X(i)    ] / [X(i)      ‒ X(i)    ] 

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 : 

Harapan hidup kelahiran  : 25-85 

Tingkat melek huruf   : 0-100 

Rata-rata lama bersekolah  : 0-100 

d. Aglomerasi (Ag) 

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam 

penelitian Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi 

produksi yang dihitung dari Share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila 

ditulis secara matematis sebagai berikut : 

Ag =
     

       
 



 
 

 
 

Dimana :  

Ag     = Aglomerasi produksi  

PDRB i    = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi (Rupiah)  

PDRB tot  = Total PDRB atau PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000  

                               Indonesia (Rupiah) 

5. Alat Ukur Data 

Dalam mengolah data sekunder yang telah terkumpul, penulis menggunakan 

beberapa alat statistik, seperti : program Microsoft Exel 2007 dan E-Views7. 

Microsoft Exel 2007 digunakan untuk pengolahan data menyangkut pembuatan 

tabel dan analisis. Sementara E-Views7 digunakan untuk pengolahan regresi. 

6. Model Penelitian  

A. Model Penelitian 

Berdasarkan studi empiris maka model regresi dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

IGit = β0 + β1*PEit + β2*IPMit + β3*AGit + et 

Dimana :  

IG  = Tingkat Ketimpangan Ekonomi  

PE  = Laju Pertumbuhan Ekonomi  

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

AG  = Aglomerasi 

Β0   = Konstanta 

Β1-β3  = Koefisien Parameter 

i  = Kabupaten 

t  = Periode waktu 

Et  = Distrubance Error 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Uji Kualitas Data  

1. Uji Multikolinearitas  

  Uji multikoliniearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortugal. Variabel tidak ortugal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

Menurut Gujarati dalam Astuti (2015).  Jika terjadi kolerasi maka dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya model 

yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.  

2. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali dalam Rahmawaty (2014) deteksi heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, maka kondisi ini disebut 

homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model 

regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi 

adanya heteroskedastis adalah dengan me-regress model dengan log residu 

kuadrat sebagai variabel terikat.   

 Ho : homoskedastis  

 Ha : heteroskedastis  



 
 

 
 

   Apabila, probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 

maka terjadi penerimaan terhadap Ho. Sehingga tidak terdapat heteroskedastis 

pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homosedastis. 

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data Panel  

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) data panel (pooled data) diperoleh 

dengan cara menggabungkan data time series dengan cross section..  

Ada tiga metode yang digunakan dalam pengolahan dalam data panel:  

a.   Model Pooled Least Square (Common Effect) 

Model ini dikenal dengan estimasi Common Effect yaitu teknik regresi 

yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya 

mengkombinasikan data time series dan crossection. Model ini hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan 

metode OLS karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.  

b. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Model pendekatan ini menggunakan variabel boneka  atau dummy variabel 

yang dikenal dengan sebutan mode efek tetap atau Least Square Dummy 

Variable (LSDV) atau disebut juga dengan Covariance Model. Pada metode 

Fixed Effect estimasi dilakukan dengan tanpa pembobot atau no weight atau 

LSDV dan dengan pembobot (crossection weight) atau Generated Least 

Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi 

heterogenitas antar unit cros section (Gujarati 2012). Penggunaan model ini 



 
 

 
 

tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing individu variabel 

sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.  

c. Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect)  

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak. Dalam model 

ini, paramet-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu 

dimasukan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut 

model komponen error (error correction model). 

Dalam menguji spesifikasi model pada penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode : 

1. Uji Chow  

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang 

akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model fixed effect 

atau model common effect yang sebaiknya dipakai.  

H0 : Common Effect  

H1 : Fixed Effect  

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-Square 

lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaiknya 

dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka 

perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakag 

sebaiknya memakai fixed effect model (FEM) atau random effect model 

(REM). 

 

 



 
 

 
 

2. Uji Hausman  

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih 

apakah model Fixed Effect atau Random Effect yangpaling tepat digunakan. 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0  : Random Effect Model 

H1  : Fixed Effect Model 

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. 

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak dan 

model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai 

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model Random Effect. 

3. Uji Parameter Model  

Uji signifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

kesalahan kebenaran hasil dari hipotesis nol dari sampel.   

a. Uji Koefisien Determinasi  

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of 

fit) digunakan koefisien determinasi (R
2
). Nilai koefisien determinasi 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien 

determinasi menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh 

linier X.  



 
 

 
 

b. Uji F-Statistik  

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen (bebas) secara keseluruhan terhadap variabel variabel 

dependen (terkait). .  

c. Uji Parsial (T-Statistik) 

Uji statistik (parsial) merupakan pengujian terhadap tingkat signifikan 

setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam 

suatu model regresi.  

HASIL ANALISIS 

A.  Analisis Model Terbaik  

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya   

dipaparkan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.4 

   Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

 

            Ket: ***=Signifikan 1%, **=Signifikan 5%, *=Signifikan 10% 

Variabel Dependent : 

IG (Ketimpangan 

Ekonomi) 

Model 

Common Effect Fixed Effect Random Effect 

Konstanta (C) -0.008378** -0.686164** 0.284674** 

Standar error  0.086356 0.161632 0.114370 

PE 0.001725** 0.004288** 0.002422** 

Standar error 0.002167 0.002003 0.001669 

IPM 0.005284** 0.019668** 0.009175** 

Standar error 0.001237 0.002345 0.001626 

AG -0.163773** -6.367017** -0.225033** 

Standar error 0.069499 2.679479 0.107655 

R2 0.289547 0.783084 0.336482 

Fstatistik 7.064235 16.24534 8.790055 

Probabilitas 0.000452 0.000000 0.000082 

Durbin-Watson Stat 0.663492 1.741385 0.886388 



 
 

 
 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis 

yang dilakukan menggunakan uji likelihood dan hausman test keduanya 

menyarankan untuk menggunakan fixed effect model, dan dari perbandingan uji 

pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimaskan 

disparitas ekonomi di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara adalah fixed effect 

model. Dan alasan pemilihan model fixed juga adalah dilihat dari koefisien 

determinasi, seberapa besar variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Koefisien determinasi yang dimiliki dari hasil estimasi model fixed 

sebesar 0.783084 yang lebih besar dibandingkan dengan kedua estimasi model 

yang lainnya.  

B.  Hasil Estimasi Model Data Panel 

Berdasarkan dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari 

perbandingan nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan ialah 

fixed effect model (FEM). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji 

asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak 

bias. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi 

sebanyak 8 Provinsi selama periode 2007-2013 (7 tahun). 

Dari hasil regresi pada  tabel di bawah, maka dapat disimpulkan secara 

menyeluruh adalah IG = f(PE, IPM, AG) diperoleh hasil persamaan regresi data 

panel sebagai berikut IGit = β0 + β1*PEit + β2*IPMit + β3*AGit + et 

IGit = -0.686164 + 0.004288 PEit  + 0.019668 IPMit - 6.367017AGit 

- et 

 

 



 
 

 
 

C. Uji Statistik  

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R
2
), uji signifikansi 

bersama-sama (Uji stastistik F) dan uji signifikasi parameter individual (Uji 

Statistik t).  

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil yang didapatkan pada tabel 

5.4. berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0.783084 yang artinya 

bahwa perubahan tingkat ketimpangan ekonomi di wilayah Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara 78,30 persen dipengaruhi oleh komponen Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (PE), Aglomerasi (AG). Sedangkan 

21,7 persen dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian  ini.  

2. Uji Simultan (F-statistik) 

Uji F digunakan untuk signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap varaibel 

terikat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software 

Eviews 7.0, diperoleh nilai  probabilitas F sebesar 0.00000, yang dimana lebih 

kecil dari angka tingkat kepercayaan 1 persen, maka uji F signifikan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Pertumbuhan 

ekonomi, IPM, Aglomerasi secara bersama-sama berpengaruh  signifikan 

terhadap terjadinya ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara. 

 



 
 

 
 

3.  Uji Parsial (T-Statistik)  

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masig variabel bebas secara 

individu signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

Tabel 5.6 

Uji T-Statistik  

Variabel  t-statistik Koefisien 

Regresi 

Prob Standar 

Prob 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) 2.140501 0.004288 0.0378 5% 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 
8.387915 0.019668 0.0000 

5% 

Aglomerasi (AG) -2.376214 -6.367017 0.0218 5% 

 

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan di Wilayah 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

     Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PE 

memiliki t-hitung sebesar 2.140501 dan memiliki probabilitas 0.0378 

pada tingkat kepercayaan 5 persen maka variabel PE secara individu 

berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan ekonomi di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Variabel PE memiliki nilai 

koefisiebn regresi sebesar 0.004288 menunjukkan bahwa PE berpengaruh 

positif terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara. Hal ini berarti apabila Pertumbuhan ekonomi (PE) naik 1 

persen maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi 

sebesar 0.004288  persen.  

b. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan di 

Wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 



 
 

 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki t-hitung 

sebesar 8.387915 dan memiliki probabilitas sebesar 0.0000 pada tingkat 

kepercayaan 5 persen maka variabel IPM secara individu berpengaruh 

secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara.  

c. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan di Wilayah Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara 

     Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa t-hitung aglomerasi 

sebesar -2.376214 dan memiliki nilai probabilitas 0.0218 pada tingkat 

kepercayaan 5 persen maka variabel aglomerasi secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Variabel Investasi memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -6.367017 yang artinya bahwa apabila ada 

kenaikan dari variabel investasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan 

ketimpangan ekonomi sebesar  6.367017. 

D. Pembahasan (Interpensi Ekonomi) 

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolah data menggunakan metode 

Genereted Least Square (GLS) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

periode 2007-2013. Dari hasil pengolahan data panel dengan model  fixed effect 

with crossection weight  diperoleh persamaan sebagai berikut: 

IG = -0.686164 + 0.004288 PE  + 0.019668 IPM - 6.367017AG - et 



 
 

 
 

Pada tabel 5.5 dan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa 

koefisien konstanta sebesar -0.686164. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara akan tetapi tidak masuk dalam model penelitian. 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan di tingkat kepercayaan 

5 persen dengan nilai koefisien  sebesar 0.004288 terhadap tingkat ketimpangan 

ekonomi, yang artinya apabila ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen, 

maka tingkat ketimpangan ekonomi akan meningkat sebesar 0.004288 persen di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara..  

Adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

ekonomi, sesuai dengan hasil penelitian Ramly (2012) dalam tulisannya yang 

berjudul “Determinan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2000 – 2008”. 

Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi dapat memperbesar ketimpangan 

regional. Temuan ini sesuai dengan hipotesis kurve U terbalik temuan dari 

Williamson ataupun Kuznets. Penelitian yang menemukan hubungan positif 

antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ditemui juga pada penelitian  

Luo dan Zu dalam Ramly (2012) yang menunjukan bahwa peningkatan 

ketimpangan di China baik di dalam kawasan dalam hal ini daerah pinggir pantai 

ataupun daerah pedalaman, serta peningkatan antar kawasan. Simon Kuznet 

berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan 

cenderung memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya, distibusi pendapatan akan 



 
 

 
 

membaik. Dan dari adanya hubungan positif pertumbuhan ekonomi dengan 

ketimpangan ekonomi bisa disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara belum terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi umunya dirasakan oleh daerah yang masuk dalam kategori kota 

ataupun daerah yang manjadi pusat perekonomian contohnya daerah Pulau Jawa 

yang selama ini menjadi pusat pembangunan ekonomi, sehingga dalam penelitian 

ini menunjukan hasil yang tidak merata dengan daerah lain. Perbedaan 

kepemilikan asset oleh suatu daerah berupa endowment factor yang dimiliki akan 

mampu menciptakan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hal ini juga sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Sjafizal (2008), yaitu bahwa pada permulaan 

proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah 

cenderung meningkat. 

2. Indeks Pembangunan Manusia di  Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

IPM menunjukkan tanda positif dan signifikan di tingkat kepercayaan 5 persen 

untuk provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Koefisien IPM 

mempunyai nilai sebesar 0.019668, yang berarti apabila ada peningkatan 1 persen 

dari IPM maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.019668 persen dengan 

asumsi tidak ada perubahan jumlah variabel bebas. Variabel IPM dengan tingkat 

ketimpangan ekonomi mempunyai hubungan positif hasil penelitian ini sama 

dengan hipotesis maka hipotesis diterima.  Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Purnasihar (2012), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.  IPM merupakan ukuran 

keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan 



 
 

 
 

IPM meliputi angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata 

lama sekolah serta kemampuan daya beli.  

3. Aglomerasi di  Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Variabel aglomerasi menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap 

tingkat ketimpangan ekonomi pada derajat kepercayaan 5 persen. Koefisien 

variabel aglomerasi mempunyai nilai sebesar -6.367017, yang berarti bahwa bila 

terjadi peningkatan aglomerasi 1 persen maka akan menurunkan tingkat 

ketimpangan sebesar 6.367017 persen dengan asumsi tidak ada perubahan dalam 

jumlah variabel bebas. Terdapat pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan 

bahwa ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ditentukan 

oleh jumlah investasi. Dengan kata lain, naik turunya aglomerasi berpengaruh 

terhadap ketimpangan ekonomi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari hasil 

regresi yang ada bahwa hasil ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang 

menduga terdapat adanya hubungan negatif dan berpengaruh signifikan antara 

aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi.  

Adanya hubungan positif antara aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Urrahman (2012) yang berjudul 

“Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Periode 2006-2010” menjelaskan bahwa aglomerasi di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sudah mampu menurunkan ketimpangan karena dengan adanya kegiatan 

oleh industri yang ada di kawasan aglomerasi manarik minat dari masyarakat juga 



 
 

 
 

ikut mendirikan usaha di sekitar kegiatan industri tersebut sehingga pendapatan 

masyarakat meningkat dan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah.  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kemajuan suatu daerah yang ditunjukkan oleh variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Yang artinya semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat 

ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan 

varibel IPM yang berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini 

dikarenakan oleh adanya angka harapan hidup yang tinggi dimasing – 

masing daerah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jumlah penduduk 

yang semakin meningkat memicu terjadinya ketimpangan ekonomi. 

3. Variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan signifikan. Peningkatan 

aglomerasi yang terjadi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara akan 

membuat kegiatan ekonomi semakin tumbuh dan berujung pada 

kemakmuran. Oleh karena itu, selama periode penelitian aglomerasi yang 

bartambah mempengaruhi ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara.  



 
 

 
 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka   

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Dilihat dari hasil penelitian yang didapatkan adanya pengaruh positif dari 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi yang berarti dilihat 

dari kualitas sumber daya manusia yang cenderung meningkat. Ketika 

terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan 

kenaikan terhadap ketimpangan ekonomi. Ketika  pertumbuhan ekonomi 

naik, maka harus dibarengi dengan pemerataan yang ada erat kaitnya 

dengan distribusi pendapatan. Hal ini yang terjadi di Pulau Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara selama periode penelitian, erat kaitanya dengan keadaan 

infrastruktur. Karena jika infrastruktur tidak bagus, maka walaupun 

pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tetap akan terhadi kesenjangan antar 

daerah yang satu dengan yang lain. Dan hal ini yang terjadi di Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur. Sebaiknya pemerintah memperhatikan pemerataan 

pembangunan di wilayah timur Indonesia.   

2. Walaupun angka usia harapan hidup di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara tergolong tinggi, akan tetapi masih ada komponen lain dalam 

membentuk IPM, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan 

daya beli masyarakat. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk 

meningkatkan IPM, sebaiknya ditinjau ulang apakah sudah tepat sasaran 



 
 

 
 

atau belum. Upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada 

masyarakat dan daerah-daerah yang membutuhkan yang berada di wilayah 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara . 

3. Selanjutnya dari hasil penelitian yang didapatkan aglomerasi yang 

mencerminkan dari pemusatan kegiatan produksi memiliki pengaruh 

negatif  dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, ini merupakan 

salah satu masalah selama periode pengamatan penelitian.  Pemusatan 

kegiatan produksi dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan  

dengan mempermudah akses dalam  kegiatan produksi. Untuk itu 

pemerintah harus melakukan peningkatan pembanguanan pada daerah 

tertinggal dengan mempermudah akses kegiatan produksi.  
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