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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Deny Iswanto (2015) yang berjudul “Ketimpangan Pendapatan antar 

Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur” dari 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 

Basis Ekonomi Jawa Timur sektor-sektor yang berpotensi di 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dapat diketahui dengan 

menggunakan alat analisis Location Quotient, Shift-Share dan Tipologi 

sektoral. Sektor pertanian  dan sektor Jasa-jasa merupakan sektor yang 

sangat potensial untuk dikembangkan. Ketimpangan pendapatan antar 

Kabupaten/Kota pada periode penelitian menggunakan indeks Williamson 

dan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan/disparitas 

pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tergolong tinggi 

dan belum menunjukkan kecenderungan menurun, karena berada diatas 

ambang batas 0,5 (batas Indeks Williamson). Tipologi Klassen dengan 

pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2012 yang merupakan daerah 

relatif tertinggal  sebanyak 23 Kabupaten/Kota. 

2. Yeniwati (2013) yang berjudul “Ketimpangan Ekonomi antar Propinsi di 

Sumatera” dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 
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Berdasarkan hasil estimasi investasi (X1), aglomerasi (X2)  dan 

sumber daya alam (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ketimpangan ekonomi. Investasi mempunyai dampak yang negative 

terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika investasi naik maka 

ketimpangan ekonomi akan turun dengan. Sedangkan aglomerasi 

memberikan efek yang positif terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika 

aglomerasi meningkat maka ketimpangan ekonomi akan meningkat atau 

dengan kata lain terjadi penurunan  dalam pemerataan hasil pembangunan 

ekonomi. Sementara itu, dilihat dari sumber daya alam yang memberikan 

pengaruh yang negative terhadap ketimpangan ekonomi, artinya jika 

sumber daya alam meningkat maka ketimpangan ekonomi akan menurun.  

3. Benedictus Riandoko Adi Kurniawan, FX. Sugiyanto (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian 

Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja Terhadap Ketimpangan 

Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2002-2010” hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa : 

a. Terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota 

di Jawa Tengah  selama periode penelitian tahun 2002-2010. 

Tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah yang diukur dengan 

indeks ketimpangan Williamson megalami peningkatan pada 

periode tahun 2002-2010. Nilai indeks ketimpangan wilayah 

Williamson di Jawa Tengah mulai mengalami penurunan mulai 

tahun 2006 hingga 2010.  
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b. Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-terbalik terbukti untuk Propinsi 

Jawa Tengah. Pada tahap pertumbuhan awal, ketimpangan ekonomi 

di Jawa Tengah cenderung meningkat. Namun kemudian, indeks 

ketimpangan ekonomi Williamson di Jawa Tengah menunjukkan 

penurunan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah.  

c. Dari hasil regresi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

dengan tingkat signifikansi tstatistik sebesar 0,9928. Hal ini berarti 

variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik pada 

α = 5%. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif 

karena pertumbuhan ekonommi di daerah maju akan lebih tinggi 

daripada daerah berkembang sehingga pada akhirnya akan mampu 

menciptakan dan memperbesar ketimpangan antar wilayah.  
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan 

Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai 

serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan 

kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, 

perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan 

semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari 

perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat 

pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi tinggi. 

Istilah Ekonomi Pembangunan mempunyai arti yang berbeda 

dengan yang diterangkan diatas, tetapi kedua istilah tersebut mempunyai 

hubungan yang sangat erat. Ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang 

studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah 

ekonomi di negara-negara berkembang yang seterusnya akan dinamakan 

negara berkembang saja dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan 

untuk mewujudkan ekonomi (Sadono Sukirno 1987). 

Menurut Lincolin Arsyad (1997) menggunakan istilah 

pembangunan ekonomi sebagai :  

a. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat 

pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi 

tingkat pertambahan penduduk.  
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b. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diikuti oleh 

perubahan 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 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang 

mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-

industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, 

alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru 

(Lincolin Arsyad, 1997). Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan 

campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan 

sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya 

tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.  

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan 

perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di 

suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah 

yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah 

akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena 

tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah kedaerah yang 

melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam 
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Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, 

apabila prosees perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan 

membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-

daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya 

justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. 

3. Kemiskinan 

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui 

berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup 

(Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak 

sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya 

kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun 

pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau 

standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, 

suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih 

rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki 

kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). 

4. Ketimpangan Regional 

Menurut Kuncoro (2004), terdapat beberapa indikator yang 

digunakan untuk  menganalisis development gap antar wilayah. Indikator 

tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human 

Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi 

sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor- 
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faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan 

ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang 

rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan 

kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar 

wilayah. Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. 

Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik 

seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, 

perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang 

tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian 

akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, 

sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah. 

Menurut Myrdal (1957) perbedaaan tingkat pembangunan antar 

daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. 

Adanya ekspasi ekonomi pada daerah kaya akan menyebabkan pengaruh 

yang merugikan (backwash effect) lebih besar dari pada pengaruh yang 

menguntungkan (Spread effect), dan akan memperlambat proses 

pembangunan pada daerah miskin. Akibatnya akan terjadi 

ketidakseimbangan. Sejalan dengan Myrdal, Hirschman (1958) 

mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka 

perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. 

Menurut  Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi 

daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut 

semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (trickling down effects). 
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Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti 

terjadi pengkutuban (polarization effects). 

Menurut Sjafrizal (2008), studi pertama dilakukan oleh Hendra Esmara, 

1975. Menggunakan Williamson Index sebagai ukuran ketimpangan antar 

wilayah. Untuk mempertajam analisa, kalkulasi indeks ketimpangan disini 

dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun 

demikian, karena ketersediaan data tentang pendapatan regional di 

Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan 

pada analisa juga masih terbatas sehingga generlalisasi untuk mendapatkan 

kesimpulan umum masih sulit. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian 

Uppal.J.S dan Budiono Sri Handoko (1986) menggunakan cara yang sama 

dan seri data yang lebih panjang. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-

sumber , berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber 

daya yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu laju pertumbuhan 

ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam 

karateristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya 

ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik 

tolak dari kenyataan itu menurut Ardani (1992) mengemukakan bahwa 

kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis 

pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan 

itu sendiri.  
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5. Ketimpangan Pendapatan 

Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil digunakan untuk 

melihat seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar wilayah untuk 

mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi. Indeks 

ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua sub indikasi 

yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar 

wilayah atau regional (Kuncoro, 2004) : 

𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖 − 𝑌)2 (

𝑓𝑖
𝑛 )

𝑌
 

Dimana : 

IW : Indeks Williamson 

Yi : PDRB perkapita tiap Kabupaten/Kota 

Y : PDRB perkapita Propinsi 

Fi : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota 

N : Jumlah Penduduk Propinsi 

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat 

seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai 

berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut 

Tambunan, (2003) :  
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a.  0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.  

b. 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi. 

Menurut Ying (2000) untuk mengukur ketimpangan pendapatan 

regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil 

tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua sub indikasi, yaitu ketimpangan 

regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau 

regional. Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut 

: 

𝑙(𝑦) = ∑ (
𝑦𝑗

𝑌
) 𝑥𝑙𝑜𝑔[(

𝑦𝑗

𝑌
)] 

 Dimana : 

 I(y) : Indeks Entropi Theil 

 𝑦𝑗 : PDRB perkapita Kabupaten/Kota j 

 Y : Rata-rata PDRB perkapita Provinsi 

 𝑥j : Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota j 

 X : Jumlah Penduduk Provinsi 

Kelebihan indeks williamson lebih mudah dan praktis untuk 

mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks 

Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam 

perhitungan. Sedangkan, kelebihan dari indeks entopi theil yang pertama 

adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah 
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secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua 

adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-

masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara 

keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup 

penting. 

6. Faktor – faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah  

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan 

ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang 

berkembang, yaitu: 

a. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan 

menurunnya pendapatan perkapita,  

b. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti 

secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,  

c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,  

d. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat 

modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal 

dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase 

pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah 

pengangguran,  

e. Rendahnya mobilitas sosial,  
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f. Pelaksanaan kebijakan indusri substitusi impor yang mengakibatkan 

kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha 

golongan kapitalis,  

g. Kondisi memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang 

sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, 

sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap 

ekspor negara yang sedang berkembang,  

h. Hancurnya industi-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, 

industri rumah tangga, dan lain sebagainya 

7. Aglomerasi 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2002), 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 
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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 ketidak 

merataan akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan antar 

wilayah.  

a. Keuntungan-keuntungan Aglomerasi 

Berkenaan dengan tendensi-tendensi aglomerasi lokasi, ada 

beberapa tingkat penjelasan yang dapat dikemukakan. Yang paling 

penting diantaranya adalah menjelaskan mengapa didalam sesuatu 

daerah kegiatan-kegiatan ekonomi hanya menumpuk dibeberapa pusat 

saja dan tidak membentuk suatu pola persebaran merata diseluruh 

daerah persebaran. Juga perlu dijelaskan mengapa produksi dan 

penduduk menumpuk didaerah-daerah tertentu sesuatu perekonomian, 

dan mengapa - - disebabkan karena inersia lokasi - - penumpukan ini 

bersifat self-sustaining sedemikian rupa sehingga, jika tidak ada campur 

tangan dari luar, semakin menginsentipkan tingkat ketidak-seimbangan 

regional. Didaerah perkotaan, ada dua hal yang harus diperbandingkan 

oleh perusahaan-perusahaan untuk menentukan lokasinya : pertama, 

keinginan akan kemudahan hubungan (accessibility) ; kedua, sewa 

tempat sentral yang tinggi serta biaya-biaya yang diakibatkan oleh 

kongesti ; dan hasil perbandingan inilah yang menentukan apakah 

sesuatu perusahaan seperti itu akan berlokasi dipusat kota ataukah di 

tempat yang agak jauh dari pusat tersebut. Ada juga tipe-tipe perusahaan 
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bisnis tertentu yang cenderung beraglomerasi guna menimbulkan 

perjalanan komuter. 

Keuntungan-keuntungan pokok dari aglomerasi dapat digolong-

golongkan menjadi beberapa kategori, yang terutama disebabkan oleh 

efek skala atau indivisibilitas. Perkecualiannya adalah aglomerasi 

perusahaan-perusahaan (umpamanya, untuk memamfaatkan saling-

keterkaitannya industri-industri tertentu) yang memperoleh keuntungan 

berupa penghematan biaya-biaya transpor. Keuntungan-keuntungan 

aglomerasi yang bertalian dengan skala adalah keuntungan-keuntungan 

internal (internal economies); keuntungan-keuntungan yang bersifat 

eksternal bagi perusahaan firm tetapi bersifat internal bagi industri yang 

bersangkutan - - Isard menamakannya keuntungan-keuntungan 

lokalisasi (localization economies); dan keuntungan-keuntungan 

eksternal bagi suatu industri, yakni keuntungan-keuntungan yang 

diperoleh dari firm-firm dalam semua industri sebagai akibat dari 

bertambah besarnya luas ekonomis total pada suatu lokasi tertentu, yang 

terutama terdiri dari keuntungan-keuntungan urbanisasi. Pengaruh dari 

keuntungan-keuntungan internal sudah jelas dengan sendirinya; dalam 

industri-industri yang bekerja dalam keadaan semakin berkurangnnya 

kenaikan biaya (decresing cost condition), terdapat tendensi aglomerasi 

didalam unit-unit produksi yang dibatasi oleh biaya tarip angkutan 

diseluruh daerah-daerah pasar yang luas dan oleh pengaruh-pengaruh 

kerugian eksternal. Apabila keuntungan-keuntungan skala adalah 
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merupakan rintangan bagi pendatang-pendatang baru, maka adanya 

keuntungan-keuntungan tersebut justru cenderung untuk 

melanggengkan lokasi-lokasi yang sudah ada. 

Keuntungan-keuntungan aglomerasi bagi firm-firm dalam industri 

yang sama mencakup gravitasi kearah sumber-sumber bahan-bahan 

mentah atau kearah fasilitas-fasilitas sumber yang tidak dapat diangkut 

dan, mengingat tidak meratanya kepadatan penduduk, perlunya bagi 

firm-firm yang datang belakangan untuk berlokasi berdekatan dengan 

produsen pertama dipusat kota guna memamfaatkan potensi permintaan 

tinggi dari lokasi seperti itu. Tetapi kemanfaatan-kemanfaatan yang 

pokok adalah yang berasal dari keuntungan-keuntungan skala eksternal 

: kemampuan menopang dan memperoleh fasilitas-fasilitas penelitian 

dan pengembangan (R and D) ; pengembangan lapisan tenaga 

berketrampilan ( dalam masa-masa kekurangan tenaga kerja, luas-

lingkup untuk merampas dari firm-firm saingan adalah suatu kerugian 

lokasional); pertumbuhan industri-industri pembantu; berkembangnya 

pasar bagi bahan-bahan mentah. Demikanlah beberapa contoh yang 

lebih gamblang. 

Adanya keuntungan-keuntungan seperti itu dapat menjelaskan 

mengapa suatu industri ditempatkan pada suatu lokasi yang tidak 

menguntungkan dari sudut biaya. Karena keuntungan-keuntungan 

tersebut adalah bertalian dengan skala, maka ia lebih cenderung untuk 

mempengaruhi lokasi firm-firm kecil karena firm-firm besar dapat 
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menciptakan keuntungan-keuntungan skala mereka sendiri secara 

internal. Dengan perkataan lain, garis batas anatara keuntungan-

keuntungan internal dari produksi skala besar dan keuntungan-

keuntungan eksternal bagi firm tetapi internal bagi industri, tidaklah 

begitu jelas. 

Kemanfaatan-kemanfaatan aglomerasi yang paling kuat adalah 

keuntungan-keuntungan yang bersifat eksternal bagi industri-industri 

individual. Karena keuntungan-keuntungan seperti itu kemungkinan 

adalah paling besar di pusat-pusat perkotaan, maka keuntungan-

keuntungan tersebut sering kali dinamakan keuntungan-keuntungan 

urbanisasi (urbanization economies, Isard, 1956, halaman 182-8), atau 

keuntungan-keuntungan konsentrasi perkotaan (economies of 

concentration, Hoover, 1948). Keuntungan-keuntungan tersebut 

meliputi: kemudahan memasuki pasar yang lebih besar : perkembangan 

pasar tenaga kerja perkotaan dan tersedianya kumpulan bakat-bakat 

managerial; adanya fasilitas-fasilitas komerisal, perbankan dan finansial 

(juga meliputi modal yang lebih murah); keuntungan-keuntungan yang 

berhubungan dengan jasa-jasa transpor (umpanya, perbaikan fasilitas-

fasilitas terminal); keuntungan-keuntungan komunikasi (yakni, 

kemungkinan berhubungan langsung secara berhadapan muka dengan 

para spesialis dibidang jasa-jasa seperti para akuntan, konsultan-

konsultan bisnis dan perusahaan-perusahaan adpertensi); adanya 

fasilitas-fasilitas sosial, kultural dan hiburan yang berpengaruh terhadap 



24 
 

keputusan-keputusan lokasi; dan keuntungan-keuntungan skala dalam 

pelayanan umum dari pemerintah, terutama berkurangnya biaya satuan 

energi dengan bertambahnya permintaan. Pengaruh lainnya adalah 

konsep kutub pertumbuhan (growth pole) yang ditekankan oleh Perroux, 

Hirchman dan lain-lainnya, menurut konsep mana pertumbuhan 

ekonomi yang cepat memerlukan konsentrasi aneka ragam, walaupun 

saling berhubungan, kegiatan-kegiatan dibeberapa pusat yang besar. 

Berdasarkan hal-hal semacam ini, bagi banyak firm keuntungan-

keuntungan lokasi daerah perkotaan adalah sangat besar dan pusat-pusat 

besar memberikan keuntungan-keuntungan eksternal yang tidak 

terdapat dalam unit-unit yang lebih kecil. Dipihak lain, konsentrasi-

konsentrasi besar menimbulkan kerugian-kerugian uang seperti semakin 

naiknya nilai tanah, biaya upah dan kerugian-kerugian karena 

kemacetan lalu-lintas. Kerugian-kerugian ini sangat jarang sampai 

menghancurkan daya tarik lokasi-lokasi daerah perkotaan, tetapi sering 

mendorong aglomerasi di daerah-daerah pinggiran kota dan bukannya 

pada tempat-tempat pusat. 

Tidak semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian 

eksternal berhungan dengan skala. Sebagai reaksi terhadap pengaruh 

skala, Chinita (1961) telah mencoba menghubungkan keuntungan-

keuntungan ini dengan organisasi pasar dan struktur industri. Dia 

mengemukakan sejumlah hipotesa yang bersifat sementara : bahwa 

lingkungan oligopolistik menurunkan tingkat lahirnya kepengusahaan 



25 
 

dan kurang reseptip terhadap masuknya migrasi usahawan-usahawan 

jika dibandingkan dengan lingkungan kompetitip ; firm-firm kecil 

mempunyai keluangan yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman 

didaerah lokasinya sendiri, tetapi jika organisasi industri didaerah 

tersebut adalah bersifat kompetitip daripada bersifat oligopolistik, maka 

kemampuan mereka untuk meminjam uang akan menjadi lebih besar; 

jika didaerah tersebut terdapat suatu industri yang dominan maka tingkat 

upahnya akan berpengaruh terhadap industri-industri lainnya; karena 

firm-firm besar menciptakan sedemikian banyak jasa-jasa pembantu 

secara internal maka dalam keadaan oligopolistik jasa-jasa tersebut 

mungkin tidak akan tersedia secara eksternal, hal mana berakibat bahwa 

firm-firm baru harus mulai secara besar-besaran. Dengan perkataan lain, 

keuntungan-keuntungan eksternal adalah lebih besar didaerah-daerah 

dimana struktur industri bersifat kompetitip (Harry W Richardson, 

1973). 

8. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang 

telah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab merkantilis, yaitu pemikir-

pemikir ekonomi di antara akhir abad keenam belas dan akhir abad ketujuh 

belas, banyak membahas perdagangan luar negri terhadap pembangunan 

ekonomi. Dalam zaman ahli ekonomi klasik lebih banyak lagi pendapat telah 

dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal, yaitu An Inquiry Into the 

Nature and Cause of the Wealth pf Nations atau dengan ringkas, The Wealth of 



26 

Nations,  pada hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari 

berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan 

pertumbuhan itu. 

a. Teori Pertumbuhan Ahli Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil lebih 

yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

ini berarti hukum ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada 

permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaannya relatif 

berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat 

adalah tinggi. Maka para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang 

besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi 

akan terwujud. Keadaan itu tidak akan terus menerus berlangsung. 

Apabila penduduk terlalu banyak pertumbuhannya akan menurun 

kegiatan ekonomi karena produktivitas marjinal penduduk telah 

menjadi negatif, maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. 

Perekonomian akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat 

rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai 

keadaan tidak berkembang (Stationary State). Pada keadaan ini 

pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (Subsistance). 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak 

akan mampu menghalangi terjadi keadaan tidak berkembang tersebut. 

Ia hanya mampu mengundurkan terjadinya keadaan tersebut. 



27 
 

b. Teori Scumpeter 

Teori Scumpeter menekankan tentang pentingnya peranan 

pengusaha didalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu 

ditunjukan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus 

menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. 

Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, 

mempertinggikan efisiensi dalam memproduksikan sesuatu barang, 

memperluas pasar sesuatu barang kepasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan 

mempertinggi efisiensinya. 

c. Teori Harrod-Domar  

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi teori 

Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus 

dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan 

yang teguh atau Steady Growth dalam jangka panjang. Dengan 

menggunakan pemisah-pemisah : 

1) Barang modal telah mencapai kapsitas penuh, 

2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, 

3) Rasio modal produksi (Capital-output ratio) tetap, dan 

4) Perekonomian terdiri dari dua sektor. 
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d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Pertumbuhan ekonomi akan berlaku apabila pengeluaran aggregat 

melalui kenaikan investasi bertambah secara terus menerus pada tingkat 

pertumbuhan yang telah ditentukan (tingkat pertumbuhan itu dinamakan 

tingkat pertumbuhan yang perlu dijamin atau warranted rate of growth). 

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang 

berbeda, yaitu dari sudut penawaran. Menurut toeri ini yang 

dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow seorang akademisi yang 

pernah mengajar di MIT dan juga seorang pemenang hadiah Nobel 

pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor 

produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan 

persamaan : 

∆𝑌 = 𝑓(∆𝐾, ∆𝐿, ∆𝑇) 

Dimana : 

1) ∆𝑌 adalah tingkat pertumbuhan ekonomi 

2) ∆𝐾 adalah tingkat pertambahan barang modal 

3) ∆𝐿 adalah tingkat pertambahan teknologi 

9. Hubungan Antara Variabel Independent Dengan Variabel Dependent 

a. Hubungan Antara Aglomerasi dengan Ketimpangan   

Aglomerasi yaitu pemusatan aktifitas produksi digunakan sebagai 

salah satu variabel yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan 

antar wilayah. Aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan 
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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 

(Jamie Bonet, 2006). 

Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antar aglomerasi 

produksi dan ketimpangan pendapatan regional terapat hubungan yang 

positif dan signifikan pada α=1%. Hal itu berarti setiap tingkat 

aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan 

regional 

b. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan 

Pendapatan 

Ravalion dan Chen (1997) menemukan hubungan yang signifikan 

dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan 

ketimpangan. Hasil riset ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan 

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dari 

pada memberikan kontribusi atas kenaikan ketimpangan pendapatan. 
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10. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran maka dugaan sementara yang belum tentu kebenarannya dan akan 

diterima bila ada faktor pendukung atau membenarkannya mengacu pada 

rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini dapat diterapkan hipotesa 

sebagai berikut : 

a. Diduga variabel Aglomerasi berpengaruh terhadap Ketimpangan 

Pendapatan. 

b. Diduga variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Ketimpangan Pendapatan. 

 


