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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

      Beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan berkaitan dengan 

ketimpangan wilayah yang telah dilakukan antara lain : 

      Penelitian yang dilakukan oleh Yeniwati (2013) dengan judul 

Ketimpangan Antar Provinsi Di Sumatera menggunakan variabel 

investasi, aglomerasi dan sumber daya  alam dengan menggunakan alat 

analisis indeks Williamson. Menunjukkan hasil penelitian bahwa 

ketimpangan antar propinsi di Sumatera yang dilihat dari nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di 10 propinsi di Sumatera 

selama periode 2005-2010 yang terlihat dari Indeks Williamson terdapat 

lima propinsi yang memiliki indeks ketimpangan dibawah rata-rata 

propinsi dan lima propinsi yang memiliki indeks rata-rata di atas indeks 

rata-rata Sumatera.  

      Berdasarkan hasil estimasi investasi (X1), aglomerasi (X2) dan sumber 

daya alam (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ketimpangan. Investasi mempunyai dampak yang negatif terhadap 

ketimpangan , artinya jika investasi naik maka ketimpangan akan turun. 

Sedangkan aglomerasi memberikan efek yang positif terhadap 

ketimpangan, artinya jika aglomerasi meningkat maka ketimpangan akan 

meningkat atau dengan kata lain terjadi penurunan dalam pemerataan hasil 
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pembangunan ekonomi. Sementara itu, dilihat dari sumber daya alam yang 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan, artinya jika 

sumber daya alam meningkat maka ketimpangan akan menurun. 

      Ginting Mulia (2014) melakukan penelitian tentang Analisis 

Ketimpangan Pembangunan di Indonesia menggunakan variabel PDRB 

per kapita, aglomerasi dan investasi. Dengan menggunakan alat analisis 

indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks 

wiliamson untuk Indonesia bagian timur dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan indeks williamson untuk Indonesia 

bagian barat. Hal ini pertanda bahwa ketimpangan pembangunan antar 

wilayah di Indonesia selama tahun 2004 sampai dengan 2012 lebih tinggi 

dibandingkan Indonesia bagian barat.  

      Berdasarkan hasil analisa regresi panel didapatkan kesimpulan bahwa 

variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya 

setiap pertumbuhan variabel PDRB per kapita dan investasi dapat 

mengurangi besarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di 

Indonesia. Sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil 

ini berarti bahwa setiap terjadi aglomerasi disuatu wilayah dapat 

mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di 

Indonesia. Berdasarkan hasil regresi panel tersebut, maka untuk 

mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan 
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dengan cara antara lain mendorong terciptanya pertumbuhan PDRB per 

kapita di seluruh Indonesia, meningkatkan investasi yang masuk ke 

daerah-daerah seluruh Indonesia dan terakhir dapat mengurangi terjadinya 

aglomerasi di sentra-sentra produksi di Indonesia. 

      Erwan (2002) melakukan penelitian tentang Analisis Kesenjangan 

Perekonomian Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

Dalam Upaya Penentuan Kebijakan Pembangunan menggunakan variabel 

tenaga kerja, investasi dan pengalokasian dana. Dengan menggunakan alat 

analisis indeks Williamson. Berdasarkan hasil analisa regresi variabel 

tenaga kerja berpengaruh terhadap kesenjangan. Artinya setiap terjadi 

peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong tingkat kesenjangan. 

Sedangkan variabel investasi dan pengalokasian dana berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kesenjangan. Artinya dengan semakin tinggi investasi 

dan pengalokasian dana akan mendorong tingkat kesenjangan daerah. 

      Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah 

unit analisisnya. Peneliti sekarang menggunakan objek atau daerah 

Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah indeks balassa 

untuk mengukur aglomerasi Provinsi Jawa Timur dan menggunakan 

indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah. Sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama mengididentifikasi ketimpangan 

wilayah.  
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B. Landasan Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

      Menurut Sadono Sukirno (1985:13) walaupun kebijaksanaan-

kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk 

mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan 

pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari usaha 

pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat, Pembangunan 

ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat 

pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha 

pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, 

dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian 

pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

      Lincolin Arsyad (1997:298) mengartikan pembangunan ekonomi 

daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah 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 

ekonomi dengan wilayah tersebut.  
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      Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu 

proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 

pembanguan 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, 

1997:298). 

     Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya 

publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki 

kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-

sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. 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 (Lincolin Arsyad, 1997:303).  

      Menurut Arsyad (1997:303) keadaan sosial ekonomi yang berbeda 

disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur 

tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat 

pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat 

kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah 

disebabkan berbagai hal, misalnya konsisi dan situasi alamiah yang ada, 

letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan 
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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 

Jhingan (2012) 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 meupun daerah-daerah maju dan pada 

akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara 

keseluruhan. 

3. Ketimpangan Wilayah 

      Sjafrizal (2012:119) mengemukakan beberapa faktor penyebab 

ketimpangan, antara lain :  

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam 

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan 

mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. 

Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup benyak 

akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya 

yang relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang 

mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit. 

Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan 

menjadi lebih cepat. 
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b. Perbedaan Kondisi Demografis 

Ketimpangan regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi 

demografis, terutama meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan 

struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, 

perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku 

dan kebiasaan dan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang 

bersangkutan. Perbedaan kondisi geografis ini akan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. 

Daerah dengan kondisi geografis yang baik akan cenderung 

mempunyai tingkat produktivitas kerja yang tinggi, yang selanjutnya 

kan mendorong pula peningkatan investasi kedaerah tersebut sehingga 

akan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut. 

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa 

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti kegiatan 

perdagangan antar daerah, tenaga kerja dan kapital karena terbatasnya 

fasilitas transportasi dan komunikasi dan masih terdapatnya beberapa 

daerah yang terisolir  merupakan penyebab terjadinya ketimpangan 

regional.   

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah 

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada 

wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan antar 

wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat 
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pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang 

cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses 

pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan 

kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.  

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah 

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mendapat alokasi 

investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik 

investasi yang lebih banyak investasi swasta ke daerahnya kana 

cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih 

cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses 

pembangunan daerah melalui penyadiaan lapangan kerja yang lebih 

banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. 

Demikian pula sebaliknya bilamana investasi pemerintah dan 

swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah, 

maka kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang 

berkembang baik. 

      Ada dua teori ketimpangan wilayah dalam Jeniffer Shandy yaitu 

Dampak Balik (Trickling Down-Polarrization Effect), serta Dampak 

Sebar (Backwash-Spread Effect). 

a. Trickling Down – Polarization Effect  

Albert O. Hirscman (1970) dalam tulisannya yang berjudul 

Interregional and International Transmission of Ecomonic Growth, 
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membedakan daerah di suatu negara menjadi daaerah kaya dan 

daerah miskin. Jika perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin 

menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effect). 

Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin 

melebar berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effect). 

b. Backwash – Spread Effect  

Myrdal dalam Jhingan (2012:212-214), menyatakan bahwa 

ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar 

nonekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem 

kapitalisasi yang dilandaskan oleh motif laba. Motif laba itulah yang 

mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah – 

wilayah yang memiliki “harapan laba tinggi”, sementara wilayah – 

wilayah lain terlantar.  

      Myrdal memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan suatu 

wilayah akan mempengaruhi wilayah - wilayah disekitarnya, 

pengaruh tersebut terjadi melalui dampak balik (backwash effect) 

dan dampak sebar (spreadeffect). Dampak balik (backwash effect) 

terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu 

wilayah tertentu mengakibatkan berpindahnya sumber daya 

(misalnya tenaga kerja, modal, dan sebagainya) dari wilayah 

disekitar wilayah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan wilayah yang 

pengalami pertumbuhan ekonomi tadi akan semakin maju dari 

wilayah disekitarnya dan wilayah sekitar akan semakin tertinggal.  
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      Dampak sebar (spread effect) terjadi saat pertumbuhan ekonomi 

di suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan wilayah di sekitarnya 

yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang 

sedang tumbuh di sentra – sentra tersebut dan sentra – sentra yang 

mempunyai industri barang – barang konsumsi akan terangsang. 

Selanjutnya Myrdal menyimpulkan bahwa ketimpangan wilayah 

diakibatkan oleh lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik. 

      Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam 

pembangunan suatu 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 ketimpangan antar wilayah. 

Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan 

stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada 

umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2011:27). Adapun faktor-faktor 

yang menetukan ketimpangan antar wilayah antara lain konsentrasi 

kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi 

antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah 

lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula 

mempengaruhi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu untuk 
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menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan metode indeks 

Williamson 

4. Teori Aglomerasi 

      Montgomery dalam Mudrajad Kuncoro (2002:24) mendefinisikan 

aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di 

kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan 

(economies of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari 

perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-

biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.  

a. Teori Neo Klasik  

      Sumbangan terbesar teori neo klasik adalah pengenalan terhadap 

ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul 

dari prilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan 

aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. 

(Kuncoro, 2002 120). Asumsi yang digunakan oleh teori neo-klasik 

adalah constant return to scale dan persaingan sempurna. 

b. Teori Klasik  

      Teori klasik berargumen bahwa aglomerasi muncul karena para 

pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi 

(agglomeration economies), baik karena penghematan lokalisasi 

maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang 

saling berdekatan satu sama lain. Penghematan akibat lokalisasi 

 



17 
 

 
 

terjadi apabila biaya produksi perusahaan yang memiliki aktifitas 

yang berhubungan satu sama lain. 

      Urbanization economies terjadi bila biaya produksi suatu 

perusahaan menurun ketika produksi seluruh perusahaan dalam 

wilayah perkotaan yang sama meningkat. Penghematan karena 

berlokasi diwilayah perkotaan ini terjadi akibat skala perekonomian 

kota yang besar dan bukan akibat skala suatu jenis industri. 

Penghematan urbanisasi ini, dengan demikian memberi manfaat bagi 

semua perusahaan di seluruh kota, tidak hanya perusahaan dalam 

suatu industri tertentu. 

      Aglomerasi ini mencerminkan adanya system interaksi antara 

pelaku ekonomi yang sama , apakah antar perusahaan dalam industri 

yang sama atau antar perusahaan dalam industri yang berbeda, 

ataupun antar iindividu, perusahaan dan rumah tangga (Kuncoro, 

2002:26). 

c. Teori Eksternalitas Dinamis 

      Menurut Kuncoro (2002:30) teori-teori eksternalitas dinamis 

percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, 

maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota (Glaeser, 

Kallal, Scheinkman, & Shleifer, 1992). Teori eksternalitas dinamis 

didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall-Arrow-

Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-teori ini mencoba 

 



18 
 

 
 

menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan 

mengapa kota tumbuh.  

      Eksternalitas MAR menekankan pada transfer pengetahuan antar 

perusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal 

merupakan hal yang lebih baik dibandingkan dengan kompetisi lokal 

sebab lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan 

eksternalitas diinternalisasi oleh inovator. Seperti halnya MAR, 

Porter mengatakan bahwa dengan transfer pengetahuan tertentu, 

konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan. 

Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal 

lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Tidak seperti MAR 

dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting 

adalah berasal datang dari industri-industri inti. Variasi dan 

keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan 

mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan 

spesialisasi secara geografis (Kuncoro,2002:30). 

      Menurut Sjafrizal (2012:147) keuntungan aglomerasi yang 

merupakan kekuatan dari setiap pusat pengembangan dapat dibagi 

menjadi atas 3 jenis yaitu sebagai berikut :  

1) Scale economies yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul 

karena produksi dilakukan dalam skala besar, yang terdapat 

jaminan ketersediaan bahan baku dan pasar, karena perusahaan 

berlokasi pada pusat pertumbuhan. 
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2) Locatization economies yang dapat timbul akibat adanya 

keterkaitan antar industri, sehingga kebutuhan bahan baku dan 

pemasaran dapat dipenuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut 

yang minimum karena ditanggung bersama. 

3)  Urbanization economies yang timbul karena fasilitas pelayanan 

sosial dan ekonomi dapat dipergunakan secara bersama dapat 

menurunkan biaya karena pembebanan ongkos ditanggung 

bersama.  

      Menurut Robinson Tarigan (2007:159) keuntungan berlokasi pada 

tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala 

ekonomi (economic of scale) dan economic of agglomeration. 

Economic of scale adalah keuntungan karena dapat berproduksi 

berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per 

unit lebih efisien. Sedangkan economic of agglomeration ialah 

keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan 

fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. 

       Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan 

cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar 

wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada 

daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. 

Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan 

akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini 
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menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah 

(Sjafrizal:121,2012). 

5. Tenaga Kerja 

      Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan memberikan defenisi tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

       Menurut Dumairy dalam Rompas (2015) tenaga kerja adalah 

penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja 

berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja 

yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun tanpa batas umur 

maksimum. Tenaga kerja (man power) dibagi pula ke dalam dua 

kelompok yaitu angkatan kerja (laborforce) penduduk dalam usia kerja 

yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara 

sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang 

termasuk  bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk 

dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan 

sedang tidak mencari pekerjaan. 

       Menurut Payaman dalam Rompas (2015), tenaga kerja (man 

power) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan 

kerja (labor force) terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan 

yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan 

angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan 
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mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima 

pendapatan. Kelompok ini sering dinamakan sebagai potensial labor 

force karena sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. 

      Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja 

hanya dibedakan oleh batasan umur dan kegiatan. Tiap-tiap negara 

mempunyai batasan umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari 

penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat 

menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih 

batasan umur yang berbeda, karena perbedaan situasi tenaga kerja di 

masing-masing negara yang berbeda. 

      Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 

di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang 

ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang 

dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

6. Teori Investasi 

      Menurut Sadono Sukirno (1985) dalam Hartono Budiantoro, 

investasi merupakan penanaman modal yang bersumber dari 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. 

Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan 

dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya 

akan menyerap angkatan kerja. Sehingga angkatan kerja tersebut 

memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. 
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Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan 

proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih 

banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita. 

      Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung 

meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang 

meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan 

meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi 

dan seterusnya. Lingkup investasi yang yang lebih baik pada sentra-

sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah 

terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 2012:213). Kelangkaan modal ini 

akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dangan 

wilayah terbelakang. 

7. Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Wilayah 

      Sjafrizal (2012:121) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan 

ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi 

ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan 

ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana 

terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi 

tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah 

melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan 

masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan 

ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga 
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mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan 

masyarakat. 

      Aglomerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, 

terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, 

misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. 

Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara 

juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi. Ketiga, kondisi 

demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan 

ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia 

tersedia dengan kualitas yang lebih baik (Sjafrizal,2012:160).  

8. Hubungan antara Tenaga Kerja dan Ketimpangan Wilayah 

      Jumlah tenaga kerja yang ada dapat mempengaruhi tingkat 

ketimpangan. Jumlah tenaga kerja yang besar pada suatu daerah akan 

berdampak pada output yang besar pula didaerah tersebut. Hal ini 

berarti semakin besar jumlah tenaga kerja yang berada pada suatu 

daerah akan menyebabkan tingginya output yang hasilkan, sehingga 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jumlah tenaga 

kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan, berarti semakin tinggi 

jumlah tenaga kerja pada suatu daerah maka akan meningkatkan 

ketimpangan pembangunan, Erwan (2002). 

9. Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Wilayah 

      Investasi berhubungan berhubungan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin 
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banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan 

meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

      Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yeniwati (2013) 

yang menganalisis variabel investasi terhadap ketimpangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa antara investasi dan ketimpangan 

terdapat hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah. 

Artinya semakin tinggi investasi akan mengurangi ketimpangan 

wilayah.  

10. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

      Banyaknya ekonom yang tertarik dalam masalah studi lokasi telah 

mendorong munculnya paradigma baru dalam ilmu ekonomi regional 

dan perkotaan, yang disebut geografi ekonomi baru. Salah satu trend 

utama dalam paradigma baru ini adalah digunakannya Sistem Informasi 

Geografi (SIG) yang merupakan alat analisi yang bermanfaat terutama 

untuk : (1) mengidentifikasi lokasi industri; (2) didaerah mana mereka 

cenderung mengelompok secara spasial (Kuncoro,2002:59). 

      Pada dasarnya SIG adalah jenis khusus sistem informasi, yang 

memperhatikan representasi dan manipulasi realita geografi. SIG 

menstanformasikan data menjadi informasi dengan mengintegrasikan 

sejumlah data yang berbeda, menerapkan analisis fokus, dan 

menyajikan output dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. 

Kemampuan SIG dalam penyimpanan, analisis, pemetaan dan membuat 
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model mendorong aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilimu, dari 

teknologi informasi hingga sosial-ekonomi maupun analisis yang 

berkaitan dengan populasi. (Martin,1999 dalam Mudrajad Kuncoro, 

2002:59). 

      Terdapat prosedur standar dalam merancang dan menggunakan SIG 

yaitu : pengumpulan data, pengolahan data awal, konstruksi basis data, 

analisis dan kajian spasial serta penyajian grafis. Aktifitas utama dalam 

masing-masing prosedur dapat terlihat pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 

Prosedur dan Aktifitas Utama dalam SIG 

Prosedur Aktifitas 

Memperoleh data 
 
 
 
 
 
 

 

 Pemberian angka pada peta-peta atau dokumen-
dokumen termasuk juga pengkodean data, verifikasi 
data, dan pengkoreksian kesalahan 

 Menjelaskan sekumpulan data yang telah ada, 
khususnya yang berasal dari survei industri yang 
dipublikasikan tahunan oleh  BPS 

 Menyelenggarakan survei primer 

Persiapan pengolahan data  Mengintepretasikan atau mengklasifikasikan data 
yang dapat dari survei 

 Menyusun struktur data digital untuk memilih model 
spasial/ruang (berdasarkan obyek, jaringan, dan 
lapangan) 

 Mentransformasikan/mengubah menjadi sistem 
koordinat biasa/umum  

Pengkonstuksian data dasar atau 
database (penyimpanan data dan 
pemanggilan kembali data) 

 Membuat model dari konsep data 
 Menetapkan struktur dari database 
 Menetapkan prosedur terbaru 
 Mengirim data ke database 

Penelitian spasial/lokasi/wilayah 
beserta analisisnya 

 Pemanggilan data berdasarkan lokasi 
 Pemanggilan data berdasarkan kelas atau atribut 
 Menemukan lokasi yang paling cocok berdasarkan 

kriteria 
 Mencari pola,kelompok,jalur dan interaksi 
 Membuat model dan mensimulasikan pada 

fenomena fisik 
Tampilan secara grafik (visualisasi 
dan interaksi) 

 Menciptakan peta 
 Menggali data 
 Menciptakan tampilan 3 dimensi 
 Membuat laporan 

Sumber : Disadur dari Jones (1997:7, dalam Mudrajad Kuncoro,2002) 

 

 



26 
 

 
 

C. Kerangka Pemikiran 

      Kegiatan ekonomi dan berbagai faktor lain akan menyebabkan 

pembangunan ekonomi. Namun karena berbagai sebab kegiatan ekonomi 

juga berdampak terhadap ketimpangan regional antar wilayah. Perbedaan 

potensi dan fasilitas serta kemudahan pada tiap daerah, akan membuat 

industri ataupun aktivitas ekonomi menjadi mengelompok dan membentuk 

suatu aglomerasi .  

      Adanya aglomerasi diharapkan dapat menghemat biaya produksi 

sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Akan tetapi 

aglomerasi memiliki dampak yang kurang baik bagi ketimpangan wilayah. 

Dimana wilayah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan semakin 

terbelakang. Oleh karena itu, aglomerasi cenderung meningkatkan 

ketimpangan wilayah. 

      Jumlah tenaga kerja yang ada dapat mempengaruhi ketimpangan. 

Menurut Erwan (2002), dengan adanya jumlah tenaga kerja yang tinggi 

pada suatu daerah berarti semakin tinggi jumlah produksi yang dihasilkan. 

Sehingga  semakin tinggi jumlah tenaga kerja pada suatu daerah maka 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi  dan pembangunan daerah tersebut. 

      Selain faktor diatas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

ketimpangan wilayah yakni investasi. Investasi merupakan salah satu yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya investasi 

akan terbuka lapangan pekerjaan sehingga akan menyerap tenaga kerja, 

sehingga mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran 
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penduduk sehingga ketimpangan akan menurun. Dengan menganalisa 

pengaruh aglomerasi, tenaga kerja dan investasi terhadap tingkat 

ketimpangan wilayah dalam kurun waktu lima tahun, diharapkan dapat 

memberi pandangan mengenai pengaruh yang diberikan aglomerasi, 

tenaga kerja dan investasi terhadap tingkat ketimpangan wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

      Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka 

pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban 

sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Diduga aglomerasi, tenaga kerja dan investasi berpengaruh terhadap 

ketimpangan wilayah 

Aglomerasi 

Tenaga Kerja 

Investasi 

Ketimpangan  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 


