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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Arsyad,1999; Blakey,1989 dalam Kuncoro (2004:127) Pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan 

masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tolok ukur 

keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur 

ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar 

daerah dan antar sektor. 

 Tim P4N-UGM dan BAPPEDA Tingkat 1 Jawa Tengah, 1997: 1-2 

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. 

Kesenjangan antardaerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa 

daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami 

pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan 

yang sama karena sumber-sumber yang dimiliki fasilitas seperti prasarana 

perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asurasi, dan 
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tenaga kerja yang terampil, disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi 

pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah. 

   Kuncoro (2014:203) dalam studi empiris, ada dua jenis ketimpangan yang 

menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar 

golongan pendapatan masyarakat, yang diukur dengan indeks gini dan berapa 

kue nasional yang dinikmati oleh 40% golongan pendapatan terendah. 

Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan 

yang makin lebar, sebagaimana tercermin dari rasio gini yang meningkat dari 

0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,41 pada tahun 2011, dan tetap tidak berubah 

hingga tahun 2013. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati oleh 40% 

penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati 

oleh 20% kelompok terkaya dari 42,2% tahun 2002 menjadi 49,04% tahun 2013.  

Kedua, ketimpangan antardaerah penting untuk diteliti karena gravitasi 

aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke 

Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir.  

        Dari dimensi spasial, pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi penyumbang 

terbesar Indonesia. Sumbangan aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatra 

mencapai sekitar 80% terhadap PDB Indonesia. Artinya, kawasan timur 

Indonesia hanya menyumbang sekitar 20% terhadap ekonomi Indonesia. 

Masalnya, terjadi trend ketimpangan antarprovinsi dan kabupaten/kota yang 

cenderung meningkat pasca otonomi daerah 2001. PDRB per kapita yang tinggi 
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terpusat pada daerah provinsi yang kaya sumberdaya alam serta daerah yang 

padat penduduk. Berikut ini tabel 1.1 memperlihatkan Peranan Pulau dalam 

pembentukan PDB Nasional (%), 2012-2014. 

Tabel 1.1  

Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (%), 2012-2014. 

Wilayah 2012 2013 
2013   

triw I triw II 

Sumatera 23, 74 23,81 23,88 23,83 

Jawa 57,65 57,99 57,86 57,78 

Bali dan Nusa Tenggara 2,51 2,53 2,49 2,54 

Kalimantan 9,3 8,67 8,93 8,52 

Sulawesi 4,74 4,82 4,71 4,9 

Maluku dan Papua 2,06 2,18 2,13 2,43 

Total 100 100 100 100 

Sumber : BPS (2013) 

  Pulau Jawa menyandang ranking pertama dalam kontribusi PDB Nasional 

selama tahun 2012-2013. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), laju 

pertumbuhan Indonesia tahun 2011 mencapai 6,5 persen dengan nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) Rp.7.427 triliun. Pulau Jawa tetap menguasai 57,6 persen 

dengan tiga penyumbang terbesar yaitu DKI Jakarta (16,5%), Jawa Timur 

(14,7%), dan Jawa Barat (14,3%). Khususnya Propinsi Jawa Timur mencatat 

pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding nasional yaitu 7,22 persen pada 2011.  

Data Badan Pusat Statistik Jatim menyebutkan pada tahun 2011 mencapai 

7,22%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5%. 
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Selain itu posisi Pendapatan Regional Bruto (PDRB) Jatim yang berhasil 

menyentuh di level Rp428,72 triliun. 

 

 

 

Sumber : World Bank, Diagnosa  pertumbuhan  ekonomi  jawa Timur  2013 

                  Gambar 1.1  

                     Pertumbuhan Ekonomi Jatim dan Nasional 2008-2013 

 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jawa Timur terlihat dari peningkatan 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada Triwulan IV tahun 2011 nilai 

kumulatif PDRB mencapai Rp. 884,14 Triliun, jumlah penduduk sebanyak 

37.687.622 jiwa dengan PDRB per kapita sebesar Rp.23,46 juta (+12,95 %) 

dibandingkan tahun 2010. Dari tahun 2006  hingga 2011, PDRB per kapita 

meningkat sebesar 86,8 persen. Adapun tabel perkembangan PDRB per kapita di 

Propinsi Jawa Timur dapat dilihat di bawah ini :  
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Gambar 1.2 

Kontribusi PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2008-2013 

Tabel 1.2 

Perkembangan PDRB per Kapita di Propinsi Jawa Timur 

No keterangan  2006 2010 2011 

1 PDRB ADBH 470,64 triliun 778,45 triliun 884,14 triliun 

2 Jumlah penduduk 37.479.000 37.476.001 37.687.622 

3 PDRB Perkapita 12,56 juta 20,77 juta 23,46 juta 

Sumber : BPS Prov Jatim. 

Jawa Timur dengan Ranking pertumbuhan ekonomi yang melebihi 

pertumbuhan ekonomi Nasional, ternyata didalamnya terdapat raport merah yaitu 

terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tajam antar wilayah. Hal ini bisa dilihat 

dari kontribusi pendapatan regional tiap kabupaten/kota yang tampak pada grafik 

dibawah ini.  Grafik yang menggambarkan kesenjangan yang tajam pada PDRB 

perkapita antar kabupaten/kota di Jatim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data di olah, 2015 
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Pembangunan dan pertumbuhan bagaikan dua sisi mata uang, saling 

melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan tidaknya 

hanya berupa PDRB per kapita. Todaro (1994:31) menegaskan pembangunan 

ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan 

atau pendapatan perkapita, namun harus pula dilihat bagaimana pendapatan 

tersebut didistribusikan kepada penduduk dalam arti siapa yang mengeyam hasil 

pembangunan tersebut. 

Todaro (2000) dalam Kuncoro (2004:127) Tujuan utama dari usaha-usaha 

pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-

tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, 

ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi 

penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi 

kehidupannya. 

 Pembangunan dicapai dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang berkelanjutan mampu 

menyediakan kesempatan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan yang berkualitas akan menurunkan tingkat 

ketimpangan (disparitas) pembangunan dan pendapatan. 

Menurut Kuznets (dalam Kuncoro, 2006:125) seorang ekonom Klasik 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya 
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cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan 

distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin 

maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan 

menurun (an inverse U shaped patern). Beberapa ekonom pembangunan tetap 

berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan 

pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari. Berikut ini adalah 

gambar tentang hipotesis Kuznets. 
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Sumber : Kuncoro (2006: 150) 

Gambar 1.3   

kurva Kuznets tentang hipotesis U terbalik 

Lebih lanjut Kuznets menjelaskan disparitas dalam pembagian 

pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, 

baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik 

menjadi lebih kecil, atau dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi 

pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian 

pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam 

pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Seperti  yang 

PDRB PerKapita 
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digambarkan dalam kurva Kuznets, Gambar 1.2 menunjukan bahwa 

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara 

pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam 

jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Disparitas Pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2008-

2013” untuk mengetahui berapa besar tingkat disparitas pendapatan 

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, faktor-faktor yang mempengaruhi 

disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di jatim serta pengujian hipotesis 

Kuznet mengenai kurva U terbalik apakah berlaku di Jawa Timur selama periode 

penelitian berlangsung. 

B. Rumusan Masalah  

1. Seberapa besar tingkat Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di 

Jawa Timur tahun 2008-2013? 

2. Apakah Hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Jawa Timur?  

3. Bagaimana pengaruh DAU, PDRB dan Tingkat pendidikan tenaga kerja 

terhadap Disparitas kabupaten/Kota di  Jawa Timur? 

C.   Batasan Penelitian 

   Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi agar tidak melenceng, meluas dari 

tujuan dan permasalahannya, adapun batasan tersebut adalah : 
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1. Penelitian ini hanya membahas seberapa besar tingkat Disparitas 

Pendapatan antar Kabupaten/Kota di JATIM, berdasarkan analisis indeks 

Entropy theil pada tahun penelitian 2008-2013. 

2. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan dalam 

penelitian terbatas pada beberapa variabel yaitu DAU yang diperoleh dari 

kementerian keuangan, PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang 

diperoleh dari Badan pusat statistik dan Tingkat pendidikan tenaga kerja 

menggunakan data tenaga kerja lulusan minimal SMA atau sederajat yang 

diperoleh dari data keadaan angkatan kerja di Jawa Timur melalui Badan 

Pusat Statistik pada tahun yang bersangkutan. 

3. Penelitian ini hanya membahas mengenai pembuktian hipotesis kuznets  

pada tahun penelitian ini berlangsung yaitu selama tahun 2008-2013. 

D.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

 tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1.  Untuk menganalisis seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar  

wilayah di  provinsi jawa timur. 

2.  Untuk menguji hipotesis kusnetz tentang kurva U terbalik di Provinsi 

Jawa Timur. 

3.  Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang memepengaruhi disparitas  

pendapatan di provinsi JATIM. 
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E.  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, 

masukan dan evaluasi bagi pemerintah terkait dalam merumuskan kebijakan 

khususnya terkait dengan Perencanaan Pembangunan suatu wilayah. 

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang 

menarik bagi pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja 

pemerintah dan perumusan kebijakan pemerintah terkait dengan Perencanaan 

pembangunan dan pemerataan pembangunan yang lebih baik. 

3. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu dan 

memberikan refrensi yang bermanfaat bagi pembaca serta peneliti yang 

berkepentingan untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan masalah yang 

sama dalam skripsi ini, sehingga di harapkan dapat menggembangkan 

penelitian ini menjadi lebih baik lagi. 

 

 


