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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ketimpangan wilayah terjadi akibat ada-nya kondisi perbedaan kandungan 

sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis pada setiap daerah. Perbedaan 

kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan produksi baik barang maupun jasa 

pada daerah, karena sumberdaya alam sendiri merupakan salah satu faktor penting 

dalam melakukan produksi. Kondisi dimana suatu daerah memiliki sumberdaya 

alam yang lebih tinggi untuk memproduksi barang atau jasa akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat, begitu pula sebaliknya jika daerah 

memiliki sumber daya alam yang lebih rendah untuk melakukan produksi barang 

atau jasa. 

Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sendiri merupakan hal 

yang penting dalam proses pembangunan baik pada level nasiol maupun regional. 

Proses pembanguna nasional sendiri bertujuan untuk mencapai pembangunan 

semberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkenlajutan. Salah satu 

bagian yang penting dari pembangunan ialah pembangunan ekonomi, hal ini 

dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan 

multidimensional (Todaro & Smith, 2011:15).  

Pembangunan ekonomi biasanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi, 

pembangunan ekonomi dalam arti lain sering dipahami sebagai pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi,  
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hal ini dilihat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh masalah 

perkembangan pendapatan nasional riil akan tetapi dapat dipengaruhi oleh 

modernisasi kegiatan ekonomi. Selain itu terdapat perbedaan antara pembangunan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yakni dalam pembangunan ekonomi meyakini 

bahwa pembangunan ekonomi akan diikuti pendapatan perkapita akan selalu 

mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi meyakini bawa 

pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan 

perkapita. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tolak ukur dari keberhasilan 

pembangunan ekonomi baik di level nasional nasional maupun regional. 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas dalam kegiatan 

perekonomian dapat menghasilkan nilai tambah pada pendapatan masyarakat di 

satu periode tertentu. Perekonomian dapat dianggap mengalami pertumbuhan 

ketika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun 

tertentu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada tahun 

sebelumnya. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan dalam melakukan 

pengukuran pertumbuhan ekonomi regional pada periode tertentu adalah dengan 

melihat tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. 

Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB 

menunjukkan terjadinya perubahan pada pada setiap periodenya, dimana semakin 

tinggi persentase perubahan PDRB pada suatu daerah maka semakin besar pula 

pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketika perubahan PDRB semakin tinggi 

maka semakin sejahtera pula penduduk suatu wilayah, dan ketika pendapatan tinggi 
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terjadi merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan akan berkurang. Tetapi 

permasalahan yang terjadi di Indonesia peubahan PDRB/pertumbuhan ekonomi 

antar wilayah berbeda, sehingga yang terjadi pendapatan yang diperoleh oleh 

penduduk suatu daerah dengan daerah lain berbeda satu sama lain. Perbedaan 

pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi tahun 2012-2016 

 

No Provinsi 
Pertumbuhan PDRB (%) rata-

rata 2012 2013 2014 2015 2016 

1 DKI Jakarta 6,53 6,07 5,91 5,89 5,85 6,05 

2 Jawa Barat 6,53 6,33 5,09 5,04 5,67 5,73 

3 Jawa Tengah 5,34 5,11 5,27 5,47 5,28 5,29 

4 DI Yogyakarta 5,37 5,47 5,17 4,95 5,05 5,20 

5 Jawa Timur 6,64 6,08 5,86 5,44 5,55 5,91 

6 Banten 6,83 6,67 5,51 5,4 5,26 5,93 

7 Bali 6,96 6,69 6,73 6,03 6,24 6,53 

8 Nusa Tenggara Barat -1,54 5,16 5,17 21,77 5,82 7,28 

9 Nusa Tenggar timur 5,46 5,41 5,05 5,03 5,18 5,23 

Indonesia 6,71 5,71 5,21 4,99 5,16 5,56 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 

Dari Tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan laju 

pertumbuhan ekonomi antar provinsi yang terdapat di pulau jawa, dan kepualuan 

bali dan nusa tenggara. rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir merupakan yang tertinggi 

dengan rata-rata pertumbuhan 7,28 %. Provinsi Bali merupakan wilayah dengan 

rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua yaitu sebesar 6,53%, sedangkan di 

posisi ke tiga adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yaitu sebesar 6,53%. 

Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Jawa, dan 



4 
 

 
 

kepualuan Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami laju 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tergolong memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lambat kerena 

selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,23%.  

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

merupakan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan yang 

diperoleh masyarakat. Terdapat beberapa hal yang dapat 

meningkatkanpertumbuhan ekonomi menurut Sukirno, (2006;268) dalam 

meningkatkan tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh empat faktor 

: (i) Luas lahan (sumberdaya alam); (ii) jumlah dan perkembangan penduduk; (iii) 

jumlah stok modal dan perkembangannya; dan (iv) perkembangan teknologi. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan masih menemui kendala sehingga terjadi 

ketimpangan pada pendapatan yang disebabkan kesenjangan pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Provinsi 

Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kesenjangan pertumbuhan ekonomi 

seperti yang akan ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Dan Bali Tahun 2012-2016 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 terjadi perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

antara kabupaten/kota yang tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 

rata-rata pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota di Provinsi Bali cukup 

rendah. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kabupaten/kota dapat 

dilihat dari jarak antara rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah, 

dalam hal ini pada Provinsi Nusa Tenggara barat rata-rata tertinggi adalah 

Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 18,03% dan terendah Kabupaten Lombok Utara 

sebesar 4,52%, sedangkan Provinsi Bali rata-rata tertinggi sebesar 6,90% dan 

terendah sebesar -7,34%. Hal ini menunjukkan tingkat persebaran pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Nusa tenggara barat masih belum merata, ketika pertumbuhan 

ekonomi antar daerah tidak merata maka ketimpangan pendapatan akan meningkat 

atau kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan lebih tinggi.  

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

No Kabupaten/ Kota 
Rata-

rata 

1 Kabupaten Lombok Barat 5,67 

2 

Kabupaten Lombok 

Tengah 7,50 

3 Kabupaten Lombok Timur 5,37 

4 Kabupaten Sumbawa 6,29 

5 Kabupaten Dompu 6,07 

6 Kabupaten Bima 5,61 

7 Kabupaten Sumbawa Barat 18,03 

8 Kabupaten Lombok Utara 4,52 

9 Kota Mataram 6,63 

10 Kota Bima 5,72 

Provinsi Bali 

No Kabupaten/ Kota 
Rata-

rata 

1 Kabupaten Jembrana 6,00 

2 Kabupaten Tabanan 6,28 

3 Kababupaten Badung 6,90 

4 Kabupaten Gianyar 6,66 

5 Kabupaten Klungkung 6,13 

6 Kabupaten Bangli 6,07 

7 

Kabupaten 

Karangasem -7,34 

8 Kabupaten Buleleng 6,60 

9 Kota Denpasar 6,82 

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat dan Badan Pusat Statistik Bali, data diolah 
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Ketimpangan pendapatan  sendiri tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan 

ekonomi saja melainkan ada pula faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

ketimpangan pendapatan seperti perbedaan tingkat investasi antar wilayah. 

Investasi sendiri merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan 

kemampuan produksi suatu wilayah, hal ini dikarenakan bertambahnya modal yang 

masuk akan meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa. Investasi sendiri 

dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan pada suatu perusahaan 

atau daerah tertentu. Penanaman modal sendiri dapat bersumber dari dalam maupun 

luar negeri, ketika terdapat penambahan investasi maka akan meningkatkan jumlah 

produktifitas yang akan berujung pula dengan meningkatnya kemampuan 

penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatnya tenaga kerja yang dapat terserap 

dan akan berimbas pula pada daya beli masyarakat yang meningkat, dimana akan 

berpengaruh pada pendapatan perkapita. 

Investasi yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. 

Banyaknya Investasi yang terpusat dibeberapa daerah merupakan alasan terjadinya 

ketimpangan, dan tidak menuntut kemungkinan bahwa tingkat investasi yang ada 

pada satu daerah sangat tinggi dan pada daerah yang lain memiliki tingkat investasi 

sangat rendah. Salah satu alasan investor menanamkan modal ialah melihat dari 

potensi sumber daya alam, keamanan, infrastruktur, kepastian informasi dan 

kemudahan birokrasi yang dimiliki oleh daerah, sehingga akan terbentuk nilai 

investasi yang berbeda pada setiap wilayah, seperti yang akan ditunjukan pada 

Gambar 1.2. 



7 
 

 
 

 

Gambar 1.1 Total investasi PMA pada kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2012-2016 ($ 000) 

 Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahu jika persebaran Investasi selama 

kurun waktu 5 tahun belum merata. Dibandingkan dengan kebupaten/ kota lain 

Kabupaten Sumbawa menerima investasi asing lebih besar yakni $ 2.508.268. 684, 

sedangkan kabupaten dompu menerima investasi asing terendah yakni $ 4.919.806. 

Tidak meratanya persebaran investasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti kondisi lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

daerah tersebut.  

Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang positif pada suatu 

wilayah merupakan hal yang baik, bakan hal itulah yang menjadi tujuan dari 

pemerintah di setiap daerah. Tetapi ketika tingginya tingkat investasi dan 

pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada beberapa wilayah saja maka akan 

menimbulkan permasalahan jangka panjang seperti ketimpangan pendapatan. 

Ketika investasi yang terpusat pada suatu wilayah meneyebabkan kemampuan 

82396,09251 

49570,11581 

42221,65050 

2508268,68418 

4919,80634 

9511,88500 

32289,03523 

77700,25670 

143772,07126 

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Dompu

Kabupaten Bima

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Lombok Utara

Kota Mataram

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, data diolah 

 



8 
 

 
 

produksi pada wilayah lain tetap bahkan cenderung menurun sedangkan pada 

dasarnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi positif dengan pemerataan. 

Adanya korelasi yang tidak selalu positif dapat diartikan terdapat trade off, dimana 

saat pembanguanan ekonomi lebih berfokus untuk melakukan permerataan maka 

akan memakan waktu yang lebih lama dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi, 

dan begitu pula sebaliknya ketika pembangunan berfokus pada pencapaian tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maka potensi terjadinya ketimpangan 

dalam distribusi pendapatan akan lebih tinggi pula (Kuncoro, 2004). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara barat adahan adanya ketimpangan 

pendapatan yang terjadi pada kabupaten/kota. Sedangkan aktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara barat sendiri adalah pertumbuhan ekonomi, dan investasi pada 

kabupaten/kota tidak merata. Kondisi tersebut lah yang melatar belakangi 

dilakukannya penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata, dan alokasi investasi yang tersebar 

tidak merata. Berdasarkan penjelasan tersebut maka inti dari permasalah yang 

terdapat pada penelitian ini akan dirumuskan dalam pertanyaan berikut ini : 
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Seberapa besar pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi 

terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara 

Barat ? 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan tetap pada apa yang telah 

direncanakan maka penelitian kami dibatasi hanya pada pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Investasi di batasi pada 

Penananaman Modal Asing (PMA) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, dan Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, kecuali Kota Bima dikarenakan ketidak tersediaan data terkait Investasi, 

sedangkan untuk tahun penelitihan dibatasi pada tahun 2012-2017.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi 

dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada : 

1. Bagi Kepentingan Teoritis 

a. Menambah wawasan pada bidang ekonomi, terutama mengenai 

ketimpangan pendapatan.  

b. Memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dan pendidikan. 

c. Menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. 
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2. Pengambil kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

kondisi ketimpangan pendapatan antar daerah yang terjadi di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Khususnya yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan 

ekonomi dan investasi. 

3. Ilmu pengetahuan 

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi kajian tentang 

ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi 

dan investasi, dan memberikan gambaran bagi penenlitian-penelitian 

selanjutnya. 


