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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu 

ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, 

kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari 

keseluruhan usaha pembanguan yang dijanjikan oleh sesuatu 

masyarakat.pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan ekonmi dan mempertinggi tingkat pendapatan 

masyarakat, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga 

usaha-usaha pembangunan sosial,politik dan kebudayaan. Dengan adanya 

pembatasan diatas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya. 

Didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono, 1985). 

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan 

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya 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. Masalah pokok 

dalam pembangunan daerah adalah terletak dalam penekanan terhadap kebijakan-

kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ke khasan daerah yang bersangkutan 

(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 
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kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini 

mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah 

tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Lincolin Arsyad, 1997). 

 Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan 

sumberdaya yang meninbulkan distribusi pendapatan yang timpang.penduduk 

miskin hanya memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua 

kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas 

sumberdaya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya 

upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya ini karena rendahnya pendidikan, 

nasib yang kurang beruntung adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga 

kemiskinan muncul akibat perbadaan akses dalam modal (Mudrajad Kuncoro, 

1997). 

 Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-

beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan 

hidup. Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas kemiskinan dari besarnya dari 

rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum 

makanan dan bukan makanan (BPS 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan 

digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapaun kebutuhan pengeluaran 

minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta 

aneka barang dan jasa (Mudrajad Kuncoro, 1997). 
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Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari 

permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. 

Pada tahun 1960-an banyak negara-negara di dunia yang mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang kian meningkat, namun pertumbuhan ekonomi hanya memberikan 

sedikit manfaat terhadap negera tersebut. Salah satu masalah yang terjadi di Negara 

Sedang Berkembang (NSB) adalah ketimpangan pendapatan yang terjadi didaerah- 

daerah tertentu di dalam suatu negara. Dengan begitu meningkatnya Gross National 

Product (GNP) belum tentu diiringi dengan meningkatnya pendapatan suatu daerah 

(Lincolin Arsyad, 1997). 

 Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti 

timbul dalam pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah 

ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi secara wajar memang 

akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi seiring dengan adanya perbedaan 

sumber daya alam dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan adalan inherent dengan proses 

pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992). 

 Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun 

dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah 

lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya 

sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara 

lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 

ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil. Dampak negatif dari 



4 
 

 
 

ketimpangan ini yang menjadi permasalah di Negara Sedang Berkembang (Todaro, 

2004). 

 Isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para 

pakar ekonomi regional. Hendra Lesmana (1975) merupakan peneliti pertama yang 

mengukur kesenjangan ekonomi antar daerah berdasarkan data dari tahun 1950 

hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori 

kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Berdasarkan 

perkiraan Bank Dunia dengan mempergunakan data dari Susenas tahun 1976, 

bahwa lebih dari 70 persen orang yang miskin berlokasi di Jawa akan tetapi tahun 

1976 distribusi regional kemiskinan mengalami perubahan secara dramatis : hanya 

46 persen di perdesaan luar Jawa (Mudrajad Kuncoro, 1997). 

 Ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Barat tahun 2007 hingga 2013 

sangat tinggi, karena Indeks Williamson di Jawa Barat pada tahun 2007 bernilai 

0.68, 2008 bernilai 0.68, 2009 bernilai 0.69, 2010 bernilai 0.62, 2011 bernilai 0.62, 

2012 bernilai 0.61 dan 2013 bernilai 0.61. Indeks Williamson digunakan untuk 

mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi. Menurut 

Puspandika (2007) nilai IW diatas 0.5 berarti wilayah tersebut memiliki tingkat 

ketimpangan yang tinggi. Maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2007 hingga 2013 

di Propinsi Jawa Barat mengalami Ketimpangan Tinggi (Jurnal Teknik PWK 

Volume 4 Nomor 4 2015). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu pola 

pemusatan (aglomerasi) dimana terdapat berbagai jenis industri di suatu tempat 
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tertentu. Untuk menganalisis pertumbuhan suatu wilayah maka harus dipahami 

mengenai kekuatan aglomerasi, manfaat yang ditimbulkan dari aglomerasi tersebut, 

salah satunya adalah penghematan skala (scale economies), yaitu terdapat 

penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. 

Biaya tetap yang besar merupakan akibat dari investasi dalam bentuk pabrik dan 

peralatan yang memungkinkan akan dapat dilakukan pemanfaatan pabrik dan 

peralatan dalam skala besar sehingga dapat membagi beban biaya tetap pada 

berbagai unit yang terdapat dalam sistem produksi (Bertha P.Siahaan, 2010). 

 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. 

Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB) 

dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan 

menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak 

memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi ( Lili, 2008). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan, aglomerasi dan pertumbuhan 

ekonomi kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat ? 

2. Apakah Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Jawa Barat ? 
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C. Batasan Masalah 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan 

diantaranya aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memfokuskan agar 

peneliti ini tidak terlalu luas pembahasannya maka perlu adanya pembatasan 

masalah, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah ketimpangan 

pendapatan, aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 26 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun. 

3. Penelitian ini ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah 

Penduduk yang akan diuji dengan Indeks Williamson serta di anlisa pengaruh 

antara aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan 

Pendapatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan ketimpangan pendapatan, aglomerasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

2. Mengetahui pengaruh antara Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. 
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E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat di simpulkan manfaat penelitian ini 

yaitu: 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk

dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan

di Propinsi Jawa Barat.

2. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selanjutnya yang membahas

tentang ketimpangan pendapatan.

3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang

Ekonomi Regional.


