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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Hasil Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Caska*) dan 

RM. Riadi**) (2008). Dengan judul “Pertumbuhanan Dan Ketimpangan 

Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau”, Kemudian di 

analisis dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen/Daerah, Analisis 

Ketimpangan Ekonomi antar Daerah (indeks Williamson dan Entropi Theil), 

Kurva U. hasil pengujian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terjadi 

ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks 

Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan 

pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan 

pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. 

Kedua, Hasil Penelitian terdahulu yang di lakukan Linda Tustiana 

Puspitawati (2013). Dengan judul “Analisis Perbandingan Faktor-Faktor 

Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota Di Kawasan 

Kedungsapur”, Kemudian di analisis dengan menggunakan alat analisis 

location quotient (LQ),analisis shift share, tipologi klassen, analisis 

skalogram. hasil pengujian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis di 

ketahui bahwa sektor-sektor ekonomi setiap kabupaten/kota di kawasan 

kedungsapur yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif yang 

berbeda-beda.rata-rata sebagian besar kabupaten/kota di kawasan 

kedungsapur memiliki sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. 
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Berdasarkan analisis tipologi klassen pada setiap kabupaten/kota di 

kawasan kedungsapur, di peroleh empat klasifikasi keadaan daerah. Kuadrat I 

adalah daerah maju dan cepat tumbuh yaitu kota semarang. Kuadrat II adalah 

daerah yang maju tapi tertekan yaitu kabupaten semarang. Kuadrat III adalah 

daerah berkembang cepat yaitu kabupaten Kendal. Kuadrat IV adalah daerah 

relative tertinggal kabupaten demak, kabupaten grobogan, dan salatiga. 

B.  Landasan Teori  

1. Teori  industri 

Perindustrian,industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.( Menurut UU No. 5 

Tahun 1984 ). 

Industri menurut badan pusat statistik (bps) di kelompokkan ke 

dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja yaitu : 

 Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang 

atau lebih. 

 Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 

orang. 

 Industry kecil rumah tangga adalah usaha kerajianan rumah tangga 

yang mempunyai pekerja 1-4 orang. 
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2. Teori Tenaga Kerja 

Tenaga kerja atau manpower mencakup penduduk  yang sudah atau 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga 

golongan yang di sebut terakhir, pencari kerja, bersekolah dan yang 

mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak berkerja, mereka 

dianggap secara fisik maupun dan sewaktu-waktu dapat bekerja. 

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan di bedahkan 

hanya oleh batas umur. Tiap – tiap Negara memberikan batasan umur yang 

berbeda. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 

sampai 60 tahun sedangkan orang yang dibawah 14 tahun atau di atas 60 

tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. (Payaman j. 

Simanjuntak,1985) 

3. Teori Pengangguran   

Menurut Bodie Rohminarni (2003), pengangguran merupakan 

masalah ketenaga kerjaan yang di alami banyak Negara. Begitu seriusnya 

masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi 

masyarakat sealalu di katakana dengan tujuan untuk menurunkan 

pengangguran. Macam – Macam pengangguran  yaitu : 

 Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh 

suatu hambatan yang menyebabkan proses bertemunya penawaran dan 

permintaan tenaga kerja menjadi tidak lanca. Penyebab dari Hambatan 

ini adalah tempat dan waktu. 
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 Pengangguran musiman adalah kegiatan ekonomi masyarakat sering 

terpengaruhi oleh irama musim. Ada masa ramai sehingga banyak 

permintaan tenaga kerja dan ada masa kegiatan mengendur. Penyebab 

utama irama musiman ini adalah iklim yang berlaku. 

 Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang berirama yang terjadi 

sesuai dengan konjungtor atau business cycle  yang dapat terjadi lima 

tahun sekali. 

 Pengangguran struktural adalah pengangguran yang di timbulkan 

karena perubahan struktur ekonomi  

Pengangguran adalah seseorang yang di golongkan dalam angkatan 

kerja, yang secara aktif sedangkan mencari pekerjaan pada suatu tingkat 

upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang di inginkan 

(sukirno,2005). Sedangkan menurut simanjuntak (1998), pengangguran 

adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua 

hari selama seminggu sebelum pencachan dan berusaha memperoleh. 

4. Teori ketimpangan antar wilayah  

Kesenjangan mengacu pada standard hidup relatif dari seluruh 

masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan 

faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang 

menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah 

berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di 

berbagai wilayah tersebut (Sukirno,2003). 
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Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses 

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah 

cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut 

mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus 

berlanjut, maka secara berangsur –angsur ketimpangan pembangunan antar 

wilayah tersebut akan menurun. (Syafrizal,2008). 

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 inefisiensiekonomi, melemahkan stabilitas 

sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya 

dipandang tidak adil (Todaro, 2004). 

5.  Faktor peyebab ketimpangan  

Ketimpangan antar wilayah pada umumnya terjadi karena 

perbedaan endowment faktor yang dimiliki masing daerah, yakni faktor 

demografi dan faktor-faktor kekayaan yang dimiliki oleh setiap masing-

masing daerah. Selain itu masih banyak faktor-faktor lain dari penyebab 

ketimpangan antar wilayah. Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad 
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(2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan 

distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) 

Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 

pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah 

tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi 

barang-barang (c) Ketidak merataan pembangunan antar daerah; (d) 

Investasi yang sangat banyak dalam 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 pengangguran bertambah (e) Rendahnya mobilitas 

sosial (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang 

mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk 

melindungi usaha-usaha golongan kapitalis (g) Memburuknya nilai tukar 

(term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan 

dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan 

negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang 

dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, 

industri rumah tangga, dan lain-lain. Adapun penyebab – penyebab 

ketimpangan pembangunan ketimpangan antar wilayah menurut Syafrizal 

(2008), yakni : 

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam 

b. Perbedaan kondisi demografis 

c. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah 
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d. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah 

6. Indeks Williamson  

Indeks Williamson ini di perkenalkan oleh jeffry G Williamson 

(1965), istilah indeks williamson muncul sebagai penghargaan kepada 

pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan antar 

wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai kelemahan yaitu antara lain 

sensitive terhadap definisi wilaya yang di gunakan dalam perhitungan, 

namu demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan 

antar wilayah. untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang 

perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan pembangunan 

yang dapat di amati dengan menggunakan indeks Williamson yang di 

dasarkan pada data PDRB kabupaten. 

Rumus Indeks Williamson adalah :  

 

Keterangan : 

Y  = PDRB Perkapita di Kabupaten Pasuruan 

Yi = PDRB Perkapita di Kecamatan Pasuruan 

Fi = Jumlah penduduk di Kecamatan Pasuruan  

n =Jumlahh penduduk diKabupaten Pasuruan 
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Tabel 2.1 Kriteria ketimpangan menurut indeks Williamson 

       

 

 

1. Jika nilai IW  menjahui 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat disparitas 

regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar 

kecamatan di Kabupaten Pasuruan semakin besar. 

2. Jika nilai IW  mendekatii 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat disparitas 

regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar 

kecamatan di Kabupaten Pasuruan semakin kecil. 

7. Hubungan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja dengan 

Ketimpangan 

Menurut Adelman dan moris (1973) dalam arsyad (2004) faktor-

faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah 

satunya adalah investasi yang sangat banyak menunjukkan banyaknya 

perusahaan di suatu wilayah sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih 

banyak, dan dapat menaikan PDRB (produk domestik regional bruto) 

suatu wilayah. 

Apabila dalam suatu perusahaan produksinya menurun maka akan 

berpengaruh kepada investasi dan apabila investasi berkurang maka akan 

mempengaruhi tenaga  kerja. Jika produksi berkurang dan tenag kerja 

berkurang maka akan  menurunkan PDRB di suatu daerah atau wilayah 

tersebu.   

 

Indeks ketimpangan 
1 2 

>1 Sangat tinggi 
0,7-1 Tinggi 

0,4-0,69 Menengah 
<0,39 Rendah 
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8. Hubungan Jumlah Pengangguran Dengan Ketimpangan 

kondisi demografis sangat berkaitan dengan proses pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau wilayah. Pengangguran 

didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya. Menurut sjafrizal(2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan antara wilayah salah satunya 

adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi 

perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur, kependudukan, perbedaan 

tingkat pendidikan dan kesehatan dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan 

termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah dengan kondisi 

demografis baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi 

sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang 

bersangkutan. Lessman(2006) dalam Asman (2011) melihat kondisi 

demografis dari sisi tingkat pengangguran suatu lessman, tinggkat 

pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tinggi 

ketimpangan wilayah.  

Banyaknya Pengangguran di suatu daerah atau wilayah maka 

kegiatan ekonomi masyarakat akan menurun sehingga akan berpengaruh 

ke PDRB dan apabilah PDRB menuru  maka kegiatan ekonomi akan 

terhambat, sehingga banyak pembangunan yang tidak merata maka akan 

muncul ketimpanga atau kesenjangan antar daerah atau wilayah. 
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C.  KERANGKA PIKIR  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada 

latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis 

merumuskan kerangka pemikiran pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PIKIR 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 

pertanyaan yang diajukan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah;  

Ho : Jika jumlah perusahaan, tenaga kerja dan pengangguran lebih kecil dari 

pada 1 maka tidak terjadi ketimpangan. 

Ha : Jika jumlah perusahaan, tenaga kerja dan pengangguran lebih besar dari 

pada 1 maka terjadi ketimpangan. 

 

Jumlah 
Tenaga Kerja  

Jumlah 
Perusahaan  

 

Ketimpangan  PDRB 

Jumlah 
Pengangguran  

 


