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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian ini 

karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. 

Penelitian ini modelnya sama seperti penelitian terdahulu, namun perbedaannya 

terletak pada obyek yang akan diteliti, tahun penelitian, dan permasalahan yang 

terjadi di wilayah yang akan diteliti, serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan 

di wilayah tersebut. Salah satunya adalah penelitian dari Suyatno (2013) 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Disparitas Perekonomian di Wilayah 

Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) Tahun 1996-2011”, dengan 

menggunakan alat analisis Indeks Williamsons dan juga regresi linier berganda 

dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil perhitungan 

rumus Indeks Williamsons selama tahun 1996-2011 di Provinsi Jawa Barat 

(0,096), Jawa Tengah (0,214), dan Jawa Timur (0,086) semuanya memiliki tingkat 

ketimpangan yang cukup rendah. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi linier 

berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dapat diketahui bahwa 

semua variabel independen yaitu PDRB perkapita, Jumlah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ketimpangan perekonomian di wilayah Jawa (Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) tahun 1996-2011, Sedangkan variabel APBD 

(sisi pengeluaran) tidak memiliki pengaruh.   
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 Pramulyawan (2010) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2001-2008. Dengan menggunakan alat analisis Klasifikasi kecamatan 

dihitung menggunakan Tipologi Klassen, sedangkan untuk ketimpangan 

pendapatan dihitung menggunakan Indeks Williamson, kemudian Korelasi 

Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pendapatan. Hasil analisis dengan Tipologi Klassen menujukkan 

bahwa kecamatan di Kabupaten Karanganyar kebanyakan masuk dalam daearah 

berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal. Untuk hasil analisis dengan 

menggunakan Indeks Williamson, di dapat bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten 

Karanganyar berkisar antara 0,89 sampai dengan 0,92 sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar masuk dalam kawasan ketimpangan 

besar. Untuk hasil perhitungan dengan menggunakan Korelasi Pearson dapat 

diketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

pendapatan adalah tidak signifikan. 

Asih (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Ketimpangan Dalam 

Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-

2013. Dengan menggunakan Teknik analisis yang digunakan untuk analisis 

deskriptif adalah matrik Tipology Klassen, sedangkan analisis kuantitatif 

digunakan analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian 1) 

Berdasarkan Tipology Klassen tidak semua kecamatan mengalami perkembangan 

pembangunan ekonomi yang positif, terdapat sepuluh kecamatan yang mengalami 

kemunduran menjadi daerah yang berfluktuasi negatif dan mengalami 
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kemunduran menjadi daerah yang relatif tertinggal. 2) Analisis menggunakan 

regresi data panel menunjukan bahwa variabel komponen pertumbuhan regional 

share tidak dimasukan atau dihilangkan dari model. 

 AL-Fatah (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2006-2011. Di dalam penelitian ini menggunakan Variabel PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita, Jumlah Penduduk, dan Laju 

pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan alat analisis Konstribusi sektoral 

terhadap PDRB, Tipologi Klassen, dan Indeks Williamson. Hasil dari Tipologi 

Klassen adalah Kabupaten/Kota yang termasuk pada Kuadran I (Daerah) yaitu : 

Kota Palembang. Pada kuadran II (Daerah)  yaitu : Kab. Muara Enim, Kab. Musi 

Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu, dan Kota Prabumulih. Kuadran III 

(Daerah) yaitu : Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering ilir, Kab. Ogan Komering 

Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Lubuklinggau. 

Sedangkan Kuadran IV (Daerah)  yaitu : Kab. Empat Lawang, Kab. Ogan Ilir, 

Kab. Musi Rawas, dan Kab. Pagar Alam. Nilai rata-rata indeks Williamson 

Provinsi Sumatera Selatan adalah 0,11. 

 Perbedaan penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya adalah unit 

analisisnya. Peneliti sekarang menggunakan objek atau Daerah antar 

Kabupaten/Kota di Koridor Utara Propinsi Jawa Timur. Alat analisis yang 

digunakan adalah pola pertumbuhan sektor ekonomi menggunakan Tipologi 

Klassen, untuk analisis tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di 

Koridor Utara Propinsi Jawa Timur sekarang ini menggunakan alat ukur Indeks 
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Williamson. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengidentifikasi 

perekonomian Regional.     

B. Landasan Teori  

1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka 

panjang. Terdapat tiga unsur penting didalamnya yaitu: (1) pembangunan 

ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang 

didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; 

(2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3) kenaikan pendapatan per 

kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Namun pendapatan per kapita 

tidak cukup untuk menjadi fokus strategi pembangunan semata, bahkan 

menimbulkan adanya ketimpangan kemiskinan, pengangguran dan 

ketidakmerataan dalam distribusi yang banyak dialami oleh negara-negara yang 

mengalami kenaikan pendapatan per kapita (Suryana, 2000). 

 Oleh karena itu definisi pembangunan ekonomi menurut Todaro (2006) 

pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental 

yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula 

percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan 

kemiskinan yang absolut. 

 Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, 

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Beberapa 
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ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan 

ekonomi, sebagai berikut: 

a. peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan 

GDP/GNP pada satu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan 

penduduk. 

b. perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam satu negara dibarengi oleh 

perombakan dan modernisasi strutur 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 terjadi atau tidak perubahan struktur 

ekonomi. Jadi, pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan 

pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu dibarengi dengan pembangunan 

(Suryana, 2000).      

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi  

yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan  

ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan  

nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh 

perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan 

baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar 

pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami 

pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun 

sebelumnya (Sadono Sukirno, 2004).  
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Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai 

berikut :  

Yt = 
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑟𝑖𝑖𝑙𝑡 – 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑟𝑖𝑖𝑙𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑟𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡−1 
 x 100 …………………………          

Keterangan :  

Yt   = Pertumbuhan ekonomi  

PDRB riil  = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil  

t   = Periode tahun 

3. Pertumbuhan Ekonomi Regional  

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh 

perbedaan karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi 

perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson, 2006) :  

1. Keuntungan Lokasi  

2. Aglomerasi Migrasi  

3. Arus lalu lintas modal antar wilayah 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi nasional 

adalah :  

1. Modal  

2. Lapangan Kerja  

3. Kemajuan Technologi  

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 kelompok (Emilia dan 

Imelia, 2006) yaitu : 
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a. Export Base Models  

Dipelopori oleh Douglas C. North. Kelompok ini berpendapatan bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh jenis 

keuntungan lokasi (comperative advantage) dan dapat digunakan oleh daerah 

tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi umumnya berbeda setiap 

region, hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat. Export Base 

Models berorientasi pada prinsip comperative advantage dan comperative 

competitive. 

b. Model Neo Klasik (Solow-Swan) 

Penekanan analisanya pada peralatan fungsi produksi. Unsur-unsur yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja dan 

teknologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk (migrasi) 

dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 

Model Neo Klassik dalam teori Simon Kuznet mengatakan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan 

kemakmuran daerah (regional disparity) pada negara yang bersangkutan. Pada 

saat proses pembangunan baru dimulai (negara sedang berkembang) tingkat 

perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi, sedangkan bila 

proses proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara maju) maka 

perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun.Hal tersebut 

dikarenakan :  

1.) Lalu lintas orang dan modal masih belum lancar  

2.) Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi 
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3.) Masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk yang 

mengakibatkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar wilayah. 

c. Model Cumulative Causation (Keynes) 

Menurut Dixon dan Thirwall (1974) setiap negara akan mengalami 

Verdoorn Effect yang artinya tidak terjadi penurunan dalam perbedaan tingkat 

kemakmuran antar wilayah walaupun negar tersebut tergolong maju. Daerah maju 

tetap berkembang secara pesat karena adanya hubungan positif antara kemajuan 

teknologi dengan tingkat keuntungan. Sedangkan daerah yang kurang berkembang 

akan tetap berkembang secara lambat karena tingkat keuntungan yang diperoleh 

pada daerah ini rendah. Peningkatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya 

diserahkan pada mekanisme pasar, tapi dapat dilakukan melalui campur tangan 

aktif dari pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah. 

d. Model Core Periphery  

John Friedman menekankan analisanya pada hubungan yang erat dan saling 

mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan desa (periphery).Menurut 

teori ini gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak 

ditentukan oleh keadaan desa–desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan 

daerah pedesaan sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan yaitu 

aspek interaksi antar daerah (spatial interaction) Menurut John Friedman 

hubungan Core Periphery dapat terjadi disebabkan karena : 

1.) Perluasan pasar  

2.) Penemuan sumber-sumber daya baru  

3.) Perbaikan prasarana perhubungan  
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4.) Penyebaran teknologi antar daerah 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat 

menurut Arsyad (1999: 214) yaitu meliputi: 

a. Akumulasi Modal  

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang 

yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa 

yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-

barang baru akan meningkat stok modal fiskal suatu negara (yaitu: jumlah riil 

bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fiskal) sehingga pada 

gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output 

yang lebih besar. Investasi seperti ini sering diklasifikasikan sebagai investasi di 

sektor produktif. 

Selain itu, ada juga investasi tidak langsung. Pembangunan fasilitas-fasilitas 

irigasi akan dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian melalui peningkatan 

produktivitas per hektar. Penggunaan pupuk-pupuk kimia dan pembasmi hama 

penyakit juga akan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan. Investasi 

insani (human investment) juga dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia 

dan juga akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap 

produksi. 

Sekolah-sekolah formal, sekolah kejuruan dan progam-progam latihan kerja serta 

berbagai pendidikan informal lainnya dan semuanya diciptakan secara lebih 

efektif untuk memperbesar kemampuan manusia dan sumberdaya-sumberdaya 
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lainnya sebagai hasil dari investasi langsung dalam pembangunan gedung-gedung, 

ala-alat kerja, mesin-mesin dan lain-lain akan meningkatkan output. 

b. Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, secara 

tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi. Artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar 

domestik. Namun pada negara sedang berkembang peningkatan penawaran tenaga 

kerja akan memberikan pengaruh yang positif dan negatif terhadap kemajuan 

ekonomi, hal ini bisa terjadi tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut 

dalam menyerap dan memperkerjakan tambahan tenaga kerja secara produktif. 

Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan 

tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti misalnya keahlian 

manajerial dan administratif. 

c. Kemajuan Teknologi  

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling 

penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, 

kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang 

diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara 

menanam padi, membuat pakaian atau membangun rumah. 

Ada tiga macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu: 

1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, hal ini terjadi jika tingkat output yang 

dicapai lebih tinggi pada  kuantita dan kombinasi input yang sama. Inovasi-

inovasi yang timbul dari adanya pembagian kerja yang tetap akan menghasilkan 
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tingkat output total yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih banyak untuk 

semua orang. 

2) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenga kerja, yaitu tingkat output yang 

lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama. 

Penggunaan komputer, traktor dan alat-alat mekanisme lainnya yang merupakan 

mesin-mesin dan peralatan modern bisa diklasifikasikan sebagai hemat tenaga 

kerja. 

3) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal adalah sangat jarang terjadi, 

karena hampir semua penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi yang 

dilakukan di negara maju adalah bertujuan untuk menghemat tenaga kerja, bukan 

modal. Tetapi untuk negara-negara yang mempunyai tenaga kerja yang melimpah 

seperti NSB pada umumnya, maka kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal 

sangat dibutuhkan. Metode produksi yang lebih efisien adalah metode produksi 

yang padat tenaga kerja (labour intensive).        

5. Fungsi dan Proses Perencanaan Ekonomi  

Perencanaan ekonomi merupakan suatu alat untuk mencapai sasaran dan 

tujuan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar mencapai sasaran yang lebih 

dan sesuai dengan yang diinginkan tersebut, maka dapat kita lihat alasan perlunya 

perencanaan dari sudut pandang ekonomi (Todaro, 2011:56): 

a. penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih 

efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan. 

b. perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan 

berkesinambungan  
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c. stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur 

Perencanaan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha secara sadar dari suatu 

pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal 

bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama 

(misalnya: GDP, konsumsi, investasi, tabungan) dari suatu negara atau wilayah 

tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti 

dari perencanaan ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan 

dan pengendalian. 

Suatu perencanaan ekonomi bisa juga dianggap serangkain sasaran (target) 

ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka 

waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau 

parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya 

mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang 

bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti 

sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya. 

Proses pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai 

berikut (Arsyad, 2005:27): 

a. Tahap pertama adalah proses perencanaan (ekonomi). Ditetapkan dan 

diterjemahkan kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan, 

kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya. 

b. Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama 

periode perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, 

penerimaan pemerintah, penerimaan eksport, tenaga kerja yang terlatih, dan 
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lainnya. Kesemuanya itu bersama keterbatasan administrasi dan organisasi, 

merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian 

tersebut untuk mencapai target-targetnya. 

c. Tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih 

berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan 

nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi, seperti jalan raya, 

jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan.  

d. Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan 

yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) 

tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. 

Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau 

rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa 

tahun (biasanya 5 tahun). 

6. Perencanaan Regional 

Perencanaan  pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan 

untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah 

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai 

sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang 

efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai 

penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta. Petani, pengusaha kecil, 

koperasi, pengusaha besar, organisai-organisai sosial harus mempunyai peran 

dalam proses perencanaan. Suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai 
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suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi 

satu sama lain. 

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk kepentingan daerah-

daerah, melainkan juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Antara lain 

yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal bahwa perkembangan yang tidak merata 

dapat menimbulkan apa yang dikatakan back wash effect,  yaitu menaikkan 

tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang dibangun, sehingga daerah 

lain sekitar daerah itu menjadi mundur dan terbelakang. Disamping adanya 

pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari 

adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah-

daerah disekitar dimana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil 

produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru dan sebagainya.  

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat kegiatan 

perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun 

pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Seluruh hasil 

produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah tercatat dalam Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga secara tidak langsung dapat 

digunakan sebagai indikator evaluasi hasil kegiatan pembangunan daerah. Dari 

hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat perkembangan 

sektor yang menjadi komponen strutur ekonomi. 

Menurut Arsyad (2004) pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) secara umum adalah: “Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang 
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ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha disuatu daerah (region) tanpa 

memperhatikan pemilikan atas faktor produksi”. Oleh karena itu PDRB secara 

agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan 

pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpatisipasi dalam 

proses produksi di daerah tersebut. Selain dari definisi diatas, ada beberapa 

konsep untuk memahami mekanisme perhitungan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dengan pendekatan: 

a. Pendekatan produksi (product approach)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

b. Pendekatan pendapatan (income approach)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di 

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun). 

c. Pendekatan pengeluaran (spending approach)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran 

yang dilakukan untuk rumah tangga dalam lembaga sosial swasta yang tidak 

mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik 

bruto, perubahan stok dan ekspor netto dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 

tahun). 

d. Pendekatan alokasi (distribution approach)  
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Disebut juga metode alokasi, yaitu untu mengetahui hasil bagi dari 

pendapatan regional dengan indikator tertentu. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Gross Domestic Product at Market Price) 

yaitu jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai 

dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan. Kegunaan dari penyajian 

data atas dasar harga berlaku antara lain untuk : 

1) Melihat secara langsung nilai tambah sektoral Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), peranan menurut sektor dan besarnya pendapatan perkapita pada 

tahun yang bersangkutan. 

2) Dapat digunakan sebagai indikator pembanding dengan daerah lain secara 

sektoral maupun perkapita 

3) Dapat digunakan sebagai indikator pembanding tingkat kemakmuran dengan 

daerah lain atau negara lain. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (Gross 

Domestic Product at Constant Market) yaitu jumlah atau nilai produk atau 

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap tahun tertentu. 

Kegunaan dari penyajian atas dasar harga konstan ini antara lain untuk: 

a. Melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral  

b. Melihat perubahan pola perekonomian atau pergeseran sektor dari tahun ke 

tahun  

c. Mengukur timgkat produktivitas tenaga kerja dari masing-masing lapangan 

usaha jika data produk regional menurut sektor atas dasar harga konstan dikaitkan 

dengan tenaga kerja 
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d. Melihat perubahan tingkat kemakmuran ekonomi secara riil dari tahun ke tahun 

dari penyajian produk riil perkapita  

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari tiga 

sisi yaitu: meliputi produksi, pendapatan dan pengeluaran, dari hasil publikasi 

sebagian besar dari pendekatan produksi. Sedangkan penyajian pendapatan 

regional dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pada harga 

berlaku semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun 

perhitungan. Sedang atas dasar harga konstan bahwa semua agregat pendapatan 

dinilai pada tahun dasar. 

Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat 

digunakan sebagai ukuran kemampuan suatu daerah dalam menggunakan sektor-

sektor produksi yang telah dimiliki  daerah tersebut. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) yang dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan 

suatu daerah dalam pencapaian tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin tinggi pula kemampuan 

daerah dallam mengelola sumber daya yang telah dimiliki. 

8. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah mencakup semua kegiatan pembangunan 

sektoral, regional dan khusus yang berlangsung di daerah baik yang dilaksanakan 

pemerintah daerah, berbagai instansi sektoral, pemerintah atau oleh anggota 

masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dengan jangka panjang 

(Sadono, 1985:13). 
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Menurut Baldwin dalam Suryana (2000:3) sekitar tahun 1950-an 

pembangunan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan pendapatan 

perkapita. Dalam definisi ini pembangunan ekonomi mengandung tiga unsur: (1) 

pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, berarti perubahan yang terus-

menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk 

investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) kenaikan 

pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan 

pendaatan rill perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam 

penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran 

pembangunan serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka 

strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut 

akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang melaksanakan 

kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan. 

Tahapan dalam penyusunan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah 

adalah tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah. Oleh karena 

itu dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di suatu 

daerah dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: 

a. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing 

sektor. 
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b. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan 

dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut 

untuk dikembangkan. 

c. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk 

sumberdaya manusia dan yang siap untuk digunakan mendukung perkembangan 

setiap sektor yang bersangkutan. 

d. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan 

dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor-

sektor andalan yang selanjutnya di anggap sebagai potensi ekonomi yang patut 

dikembangkan di daerah bersangkutan. 

e. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan 

sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh 

sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (Suparmako 

M , 2001:99) 

Menurut Todaro (2000: 21-22) ada tiga tujuan inti pembangunan ekonomi, 

yaitu:  

a. Peningkatan ketersediaan dan memperluas distribusi atau pembagian berbagai 

macam bahan pokok yang dibutuhkan untuk hidup, seperti sandang, pangan, 

papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. 

b. Peningkatan standar hidup meliputi menambah dan mempertinggi pendapatan 

dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang 

lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya 
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untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan 

harga diri baik individu maupun nasional. 

c. Perluasan tentang pilihan ekonomis dan sosial dengan cara membebaskan 

mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang 

lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. 

9. Ketimpangan Pendapatan Regional  

Menurut Emilia dan Imelia (2006), indikator yang digunakan untuk 

menganalisis ketimpangan antar wilayah, diantaranya Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap 

PDRB, Tngkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal. 

Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal 

tingkat pendapatan masyarakat antarwilayah yang satu dengan wilayah yang lain, 

maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing 

wilayah. Ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain 

dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan 

tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan (Dumairy, 

1996). 

Isu kesenjangan ekonomi antardaerah telah lama menjadi bahan kajian para 

pakar ekonomi regional. hingga 1960 antardaerah dengan menggunakan Indeks 

Williamson, bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan 

kemakmuran antardaerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi 

kesenjangan tersebut semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan 

hasil studi Akita dan Lukman pada tahun 1994, yang menemukan tidak 
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terdapatnya perubahan kesenjangan ekonomi antardaerah selama 1983-1990 

(Kuncoro, 2003). 

Pada proses pertumbuhan selanjutnya perbedaan-perbedaan ini akan 

semakin lebar karena terdapat berbagai faktor yang mempersulit daerah miskin 

untuk berkembang, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk 

mengatasinya. Begitu juga 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). Sedangkan jika perbedaan 

antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban 

(polarization effects) (Arsyad, 1997).  

10. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan   

Menurut Puslitbang Ekobank, LIPI, 1994 (dalam Lulus Prapti, 2006) teori 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Teori Karl Marx (1787)  berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap 

awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat 

upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital 

terhadap tenga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. 

Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan.  

b. Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya 

tingkat kemiskinan dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Namun bila 
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negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan 

dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (an inverse U shaped 

patern).  

c. Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu 

menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Hal 

ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang 

cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh 

para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik modal 

akan tetap berada dalam keadaaan kemiskinan.  

d. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya trade off antara 

ketidakmerataan dan pertumbuhan menurut Fields (1990) dalam Mudrajad 

Kuncoro (1997), tergantung dari jenis data yang digunakan, apakah cross section, 

time series atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan menghasilkan 

perhitungan yang berbeda karena pendekatan yang dilakukan berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada 

kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan  

kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk 

tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung 

ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Koridor Utara Propinsi Jawa 

Timur digunakan indeks ketimpangan Williamson. 

11. Analisis Potensi Perekonomian Wilayah  

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam 

menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. 
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Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan 

atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki 

keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan 

diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi 

perekonomian suatu wilayah. Pendekatan tersebut diantaranya adalah Analisis 

Tipologi Klassen. 

a.  Analisis Tipologi Klassen 

Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan yang 

pertama adalah dengan pendekatan sektoral yang mendasarkan pengelompokan 

suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap 

total PDRB kabupaten/kota dan yang kedua adalah dengan pendekatan 

wilayah/daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk 

mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto 

(PDRB) per kapita daerah. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing sektor 

ekonomi/daerah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sektor/daerah prima, 

berkembang, potensial dan berkembang. 

12. Tipologi Ekonomi Regional 

Karakteristik tentang pola dan strutur pertumbuhan ekonomi daerah 

berdasarkan Klassen tipologi (Sjahrizal, 1997: 29-30) digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua 
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indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita 

daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu 

vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Daerah 

yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan 

cepat tumbuh (High growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high 

income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) 

dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income). 

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut: (i) 

Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) adalah laju 

pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata 

pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional. (ii) Daerah maju tapi 

tertekan (high income but low growth) yaitu daerah yang relatif maju, Daerah ini 

merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak 

akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya 

sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat 

pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. (iii) 

daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah yang dapat 

berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi 

belum diolah sepenuhnya dengan baik. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat 

pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah 

dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan 

tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-



33 
 

 
 

rata nasional. (iv) daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah 

daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita 

lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1. Klasifikasi Tipologi Ekonomi Regional 

Sumber : Mudrajad Kuncoro (2003) 

Keterangan: 

r  = Pendapatan per kapita Kabupaten/Kota Koridor Utara 

y = Pendapatan per kapita Jawa Timur  

r1 = Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Koridor Utara yang diamati (i) 

y1 = Laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur yang diamati (i) 

 

 

 

 

 

13. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah 

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan 

dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi 

antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula 

ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004). 

PDRB per kapita 

(y) 

Laju 

pertumbuhan (r) 

(y1 > y) (y1 < y) 

(r1 > r) 
Pendapatan tinggi dan 

pertumbuhan tinggi 

Pendapatan rendah 

dan pertumbuhan 

tinggi 

(r1 < r) 
Pendapatan tinggi dan 

pertumbuhan rendah 

Pendapatan rendah 

dan pertumbuhan 

rendah 
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Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak 

dilakukan Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti 

kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional 

dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-

rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat 

kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan 

juga meningkat. 

Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan 

akan turun kembali, (Todaro, 2004) Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang 

sistem kapitalis yng menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah 

yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi 

pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi 

antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan 

(backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) 

terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses 

ketidakseimbangan. 

Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan 

cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan 

antar daerah (Arsyad, 2002). Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris 1973 

menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang 

berkembang adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan 

perkapita. 
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b. Inflasi, dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak 

diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 

c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 

d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital 

intensive) sehingga persentase pendappatan modal dari tambahan harta lebih besar 

dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga 

pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas sosial. 

e. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan 

harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis. 

f. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam 

perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan barang-barang 

ekspor dari negara sedang berkembang. 

g. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga dan lain-lain.  

 

Menurut Sjafrizal (2008) faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan 

antar wilayah adalah: 

a. Perbedaan kandungan sumber daya alam 

b. Perbedaan kondisi demografis 

c. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa 

d. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah 

e. Alokasi dana pembangunan antar wilayah  
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Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah disuatu daerah 

merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.  

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh 

perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang 

terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini 

yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (developed region) dan 

wilayah terbelakang (underdeveloped region).\ 

Menurut Kuncoro (2004), kesenjangan mengacu pada standar hidup dari 

seluruh masyarakat. Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan 

dalam kegiatan pembangunan daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan 

dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan 

kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. 

Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas 

hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan 

tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya 

ketipampangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi 

ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang 

tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada 

kesenjangan antar wilayah didalam negara. Williamson menghubungkan 

kesenjangan pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk 

tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung 
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disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Koridor utara Provinsi Jawa Timur 

digunakan Indeks ketimpangan Williamson (IW) berkisar antara 0 < IW < 1, 

dimana semakin mendekati nol artinya daerah tersebut semakin tidak timpang. 

Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang daerah yang diteliti 

(Sjafrizal, 2008). 

Selain dengan indeks Williamson, yang dalam Kuncoro Mudrajad (2006) 

menggunakan Indeks Theil untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar 

wilayah. Indeks Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan 

regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar daerah. Indeks Theil 

memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. 

Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis 

yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis 

kecenderungan konsentrasi geografi selama periode tertentu dan yang kedua juga 

penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai 

kesenjangan/ketimpangan sosial. Indeks Entropy Theil (IET) berkisar antara 0 < 

IET < 1, dimana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak 

timpang dan sebaliknya. 

14. Indeks Williamson 

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu 

wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang 

mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat 

kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson 
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adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan 

perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. 

Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. 

Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah 

semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka 

akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson 

menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan 

ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat 

kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. 

Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan PDB 

perkapitaserta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini 

kemudian digabungkan dengan perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat 

PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua 

perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis 

antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional.  

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesenjangan antar wilayah, yaitu: 

a. Labour Migration (Perpindahan Tenaga Kerja) 

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik 

oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau 

kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang 

miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang 
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bersemangat dan berjiwa entrepreneur, terdidik dan mempunyai keterampilan dan 

dalam unsur-unsur produktif. 

Perpindahan penduduk yang selektif dengan semacam ini akan memberikan 

penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpencarnya pendapatan regional, 

tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan 

menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari 

itu, human caital yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke 

daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan 

lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar. 

b. Capital Migration (Perpindahan Modal) 

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. 

Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari 

proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal di 

daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini 

cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan 

antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan 

entepreneur, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan 

kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin. 

c. Central Government Policy ( Kebijakan Pemerintah Pusat) 

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-

usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan 

peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin 

kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari 
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daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang 

semakin besar. 

Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka 

kebijaksanaannya akan dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan 

memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa 

setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan 

semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh 

investasi sebelumnya. 

d. Interregional Linkages (Keterkaitan antar Daerah) 

Secara umum keterkaitan daerah dapat dikatakan bahwa pada permulaaan 

pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan 

sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil, tetapi selanjutnya diharapkan 

pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan 

memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya. 

C. Kerangka Pemikiran  

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan 

pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui PDRB serta pendapatan 

perkapita. PDRB menggambarkan fluktuasi produk yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan ekonomi suatu daerah. Sedangkan pendapatan perkapita adalah hasil bagi 

PDRB dengan jumlah penduduk yang seringkali dijadikan ukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar 

Kabupaten/Kota di Koridor Utara Jawa Timur selama tahun 2011-2015 
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menggunakan Indeks Williamson (IW), dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin 

besar IW maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IW semakin kecil 

(mendekati 0) maka semakin merata. Nilai IW < 0,3 berarti disparitas pendapatan 

yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,5 termasuk kategori sedang, 

kemudian dikatakan tinggi jika IW > 0,5. 

Untuk mengurangi tingkat ketimpangan Kabupaten/Kota di Koridor Utara 

Jawa Timur maka perlu diketahui sektor-sektor yang berpotensi di tiap 

Kabupaten/Kota di Koridor Utara yaitu dengan menggunakan alat analisis 

Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan 

daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapitanya, 

serta mengklasifikasikan sektor-sektor berdasarkan percepatan pertumbuhan dan 

pangsanya. 
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Sumber : Syafrizal (1997) dengan modifikasi sesuai dengan objek penelitian 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

Profil Pertumbuhan dan Pendapatan Tiap 

Kabupaten / Kota dalam kawasan Koridor Utara 

Jawa Timur 
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Indeks Williamson 

Usaha untuk mengurangi ketimpangan dan 

menaikkan Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di kawasan Koridor Utara 

Jawa Timur 

Penetapan sektor yang dapat dikembangkan 
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Strategi dan Kebijakan Agar Tercapainya 

Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pendapatan Antar Kabupaten / Kota dalam 

kawasan Koridor Utara 


