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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mencapai kehidupan 

suatu masyarakat menjadi lebih baik dalam peningkatan ketersediaan dan 

perluasan distribusi barang pokok, peningkatan standar hidup secara sosial 

dan ekonomis baik peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja  

dan pendidikan yang lebih baik, (Todaro, 2011:27). Menurut Sadono 

(1985), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat 

dalam jangka panjang. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 

pertumbuhan ekonomi yang berdistribusi merata.  

      Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan 

pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut, 

terlihat dengan adanya wilayah maju dengan wilayah terbelakang atau 

kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah 

pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk atau perubahan struktur ekonomi.  

      Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain 

yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan 

pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraan. Dampak negatif 
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ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial 

dan solidaritas,serta ketimpangan yang tinggi sering dipandang tidak adil 

(Todaro, 2011). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi 

masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.  

       Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia
1
. Namun tidak terlepas dari 

ketimpangan wilayah yang terlihat pada PDRB kabupaten dan kota di 

Jawa Timur yang relatif berbeda. Ada beberapa wilayah yang tingkat 

perkembangan PDRB nya relatif cukup tinggi seperti kota Surabaya, 

kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, kota Kediri, 

hal tersebut terjadi karena merupakan sentra industri Jawa Timur. 

Sedangkan wilayah lainnya memiliki PDRB rendah dikarenakan kegiatan 

produksi perekonomian masih rendah (BPS, 2015). 

     Ketimpangan wilayah dapat terjadi akibat terkonsentrasinya kegiatan 

ekonomi yang tercermin pada aglomerasi. Aglomerasi industri adalah 

salah satu indikator berkembangnya peranan industri manufaktur di suatu 

wilayah. Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan 

mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan 

lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Sjafrizal, 2012). Akan 

tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat 

daerah tersebut semakin terbelakang.  

                                                           
1
 Berdasarkan data Bps Indonesia 

 



3 
 

 
 

      Di Jawa Timur, industri manufaktur terkonsentrasi di Koridor 

Surabaya_Malang (kota Surabaya, Malang, Mojokerto, kabupaten Malang, 

Gresik, Pasuruan & Sidoarjo) serta kabupaten Kediri dan Jember. Jawa 

Timur memiliki peranan yang penting dalam sektor industri manufaktur di 

Indonesia. Dalam konteks nasional, Jawa Timur menyumbang 20% dari 

nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur di Indonesia 

dan 25% tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur Indonesia 

(Dick dalam Landiyanto,2005). Dengan adanya daerah aglomerasi maka 

akan menimbulkan ketimpangan pada daerah bukan aglomerasi. 

      Selain aglomerasi, jumlah tenaga kerja yang ada pada suatu wilayah 

dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan. Semakin besar jumlah tenaga 

kerja yang ada pada suatu wilayah berarti semakin banyak jumlah tenaga 

kerja produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas dan akan 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, sementara wilayah lain 

terjadi penurunan tingkat kesejahteraan (Erwan, 2002). 

      Ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur disebabkan oleh banyak 

faktor. Seperti pada teori Myrdal dalam Jhingan (2012:212), ketimpangan 

wilayah berkaitan erat dengan system kapitalis yang dikendalikan oleh 

motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya 

pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba 

tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lain tetap terlantar. 

      Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung 

meningkatkan ketimpangan. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat 
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akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan 

pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. 

Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat 

menciptakan kelangkaan modal diwilayah terbelakang (Myrdal, dalam 

Jhingan,2012:213). Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak 

merata menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketimpangan 

antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang. Berdasarkan uraian 

tersebut maka penelitian ini akan menganalisis.  

“Aglomerasi Dan Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur” 

B. Perumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi 

kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban 

sesuai yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Timur ? 

2. Apakah Variabel aglomerasi, tenaga kerja dan investasi berpengaruh 

terhadap tingkat ketimpangan di Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

1. Aglomerasi diukur dengan alat analisis indeks balassa 

2. Ketimpangan wilayah diukur dengan analisis indeks Williamson 
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D. Tujuan Penelitian 

      Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan 

yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Timur 

2. Mengetahui pengaruh variabel aglomerasi, tenaga kerja dan investasi 

terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Timur 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat ketimpangan antar wilayah, sehingga dapat 

memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna 

menyelesaikan permasalahan ini.  

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang 

yang sama. 

 


