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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pentingnya pembangunan nasional merupakan salah satu usaha untuk 

mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, pemerintah giat melaksanakan program-program 

pembangunan ekonomi yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta 

mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan adalah usaha 

untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan 

harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan 

kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nugroho, 2004:67). 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental 

yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula 

percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan 

pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Sedangkan menurut 

(Sukirno,1985), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang 
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Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 

pertumbuhan yang setinggi-tingginya namun diharapkan juga mampu 

mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dari tujuan 

diatas maka tidak semua Negara atau daerah mampu memenuhi secara 

bersamaan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya 

pembangunan yang tersedia, sehingga Negara atau daerah dihadapkan pada 

dua pilihan yaitu mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya dengan menunda 

pemerataan atau mengutamakan pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi sebagai alternatif dan menunda pemerataan. Hal ini berdasar pada 

pandangan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan lebih 

mudah untuk melakukan pemerataan dan biasanya akan terjadi pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya atau sering dikenal dengan istilah 

trikle down effect.  

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. 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 didalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Akan tetapi 

kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumberdaya alam yang 

berbeda, menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju 

dibandingkan daerah yang lainnya. Oleh karena itu kebijakan pembangunan 
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dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara 

memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi 

masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat 

dirasakan secara lebih merata. Untuk itu perhatian pemerintah harus tertuju 

pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah tertentu saja. 

Namun hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan 

masih terdapat kesenjangan antar daerah 

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan 

pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses 

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan 

ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat 

dan kelompok lainya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan 

ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. 

Pertumbuhan versus pemerataan terutama mengenai distribusi pendapatan 

menjadi hal yang paling diperhatikan oleh negara-negara berkembang karena 

dirasakan permasalahan ini sangatlah kompleks. Keduanya samasama penting, 

namun hampir selalu sulit diwujukan dengan waktu yang bersamaan. 

Pengutamaan suatu hal akan menuntut dikorbankanya hal yang lain, begitu 

pula dengan dilema pertumbuhan dan pemerataan. 

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju 

pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan 

target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan 

pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
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berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan 

pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output 

secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) 

setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan 

ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan 

pendapatan nasional (Tambunan, 2001) 

Pada tahun 1975 Wiiliamson mengamati tingkat disparitas di berbagai 

negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda dengan 

menggunakan indeks yang merupakan modifikasi dari suatu standard deviasi. 

Semakin tinggi indeksnya, maka tingkat kesenjangan wilayah semakin besar. 

Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan kesenjangan wilayah dengan 

tingkat perkembangan ekonomi. Hasil analisisnya adalah nilai indeksnya terus 

meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya 

semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat 

perkembangan ekonomi negara semakin tinggi nilai indeksnya semakin 

rendah. Apabila digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan 

berbentuk U terbalik. Hubungan ini sejalan dengan Hipotesis U-Terbalik 

Kuznets (Arsyad,1999).  

Masalah disparitas pendapatan telah lama menjadi persoalan dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah Negara 

miskin dan berkembang. Banyak negara berkembang yang mengalami tingkat 

pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa 
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pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan 

masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi gagal untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Dengan kata lain, 

pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Karena apa yang disebut dengan proses ”trickle 

down effect” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak 

terjadi seperti apa yang diharapkan (Arsyad. 1999) 

Pembangunan di Propinsi Jawa Timur yang berlangsung secara 

menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan 

masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 39 kabupaten/ kota di Jawa 

Timur yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara 

pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat 

sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai 

kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan 

potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat 

propinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/ kota. Akibatnya kondisi 

perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan 

pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya 

kesenjangan antar wilayah kabupaten/ kota dalam pencapaian tingkat 

perekonomian 

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing 

daerahnya tentu berbeda-beda, mengingat potensi yang dimiliki tiap daerah 
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berbeda-beda pula. Daerah yang memiliki potensi lebih besar cenderung 

memiliki pendapatan daerah yang besar pula, dan begitu sebaliknya. Begitu 

pula yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat 

divisualisaian pada gambar berikut : 

Gambar 1.1  

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  

Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013 (Ribu Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013  
 
 
 

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa PDRB Perkapita Kota Kediri berada 

jauh melesat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa 

Timur, yakni hingga mencapai nominal Rp.242.263.630,-. Hal ini disebabkan 

oleh adanya perusahan rokok Gudang Garam yang banyak berkontribusi bagi 

pendapatan daerah Kota Kediri. Kemudian pada peringkat kedua, yaitu Kota 

Surabaya memiliki PDRB Perkapita tertinggi dengan angkka Rp.74.776.140,- 
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Tidak heran apabila kedua kota tersebut memiliki PDRB Perkapita tertinggi di 

Jawa Timur, karena pada Kota Kediri dan Surabaya terdapat sektor industri 

dan jasa yang terbesar pula di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Akan 

tetapi, dibalik tingginya PDRB Perkapita di Kota Kediri dan Kota Surabaya, 

Kabupaten Pacitan memiliki PDRB Perkapita terendah, yakni hanya memiliki 

Rp.6.428.970,-. Kabupaten Pacitan yang hanya didukung oleh sektor pertanian 

ini pun ternyata memiliki PDRB Perkapita terendah dibandingkan dengan 

daerah-daerah lainnya, dimana hal ini bias disebabkan oleh tingkat 

produktivitas petani di Kabupaten Pacitan masih tergolong rendah dan daya 

saing petani atau dasar tukar domestik antara komoditi pertanian terhadap 

output industri masih lemah pula. Keadaan ini pun sunguh berbanding 

terbalik, dan memiliki selisih nominal yang cukup jauh dan berlangsung 

selama sepuluh tahun terakhir sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Hal 

ini pun menggambarkan bahwa masih begitu tingginya kesenjangan di 

Provinsi Jawa Timur, walaupun terobosan dalam hal pemerintahan telah 

dilakukan. 

Kektidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan 

masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. Masalah yang timbul apabila 

ketimpangan semakin besar yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan 

meningkatkan angka kriminalitas, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan 

terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu 

perekonomian. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

seberapa besar ketimpangan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. 
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Dengan demikian perlu dianalisis labih jauh mengenai hal tersebut, sehingga 

skripsi ini mengambil judul “ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN 

ANTAR KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 

2008-2012”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur sangatlah bervariasi. Hal itu berarti 

masih terdapat kesenjangan pendapatan yang ditunjang oleh perbedaan potensi 

antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber 

daya manusia maupun infrastruktur yang ada. Dengan perbedaan potensi 

daerah tersebut, kesenjangan antar daerah juga semakin besar, baik 

kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi dan Pendapatan Asli 

Daerah. Demikian juga masih terdapat kesenjangan non ekonomi lainnya 

seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, birokrasi dan jasa-jasa 

lainnya. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten/Kota 

Propinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana tipologi ekonomi regional di Kota / Kabupaten Propinsi Jawa 

Timur? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, maka peneliti 

membatasi permasalahan  

1. Pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini dibatasi pada 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB dan  kesenjangan 

ekonomi Kota / Kabupaten Propnsi Jawa Timur? 

2. Periode penelitian mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 

 
D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten/Kota 

Propinsi Jawa Timur. 

2. Untuk menganalisis tipologi ekonomi regional di Kota / Kabupaten 

Propinsi Jawa Timur 

 
E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah literature dalam bidang 

ekonomi, khususnya Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Institusi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pemerintah Kota / Kabupaten Propinsi Jawa Timur dalam 

membuat kebijakan dan untuk menangani masalah kesenjangan dan 

pertumbuhans ekonomi. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sbagai wahana dalam pengembangan 

ilmu ekonomi yang telah diperoleh peneliti selama ini. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penlitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan referensi penelitian 

sejenis ataupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 


