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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian 

terdahulu adalah sebagai acuhan dari penelitian yang akan dilakukan, agar 

memudahkan dalam mengaplikasikan penelitian yang akan dilakukan. Akan 

terdapat beberapa kesamaan model penelitian yang akan dilakukan dengan 

beberapa penelitian sebelumnya, namun akan terdapat perbedaan pada objek yang 

akan diteliti, tahun penelitian, serta permasalahan yang diteliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adipuryanti dan Sudibia, (2013) yang 

bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan distribusi 

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian-nya 

digunakan model analisis jalur yang akan menunjukkan hubungan langsung dari 

variabel independen terhadap veriabel dependen serta hubungan tidak langsung 

melalui variabel intervenig. Dari penelitian-nya diketahui bahwa jumlah penduduk 

yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan, investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan,  sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
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Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Model analisis jalur Analisis regresi linier berganda 

Variabel dependen 

 - Pertumbuhan ekonomi 

 - Jumlah penduduk yang bekerja 

 - Investasi 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Kabupaten/kota Provinsi Bali 2007-

2013  

Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Gini rasio Indeks williamson 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini, (2017) yang bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh 

PDRB per kapita,dan investasi. alat analisis yang digunakan adalah regresi data 

panel dengan subjek penelitian sebanyak 5 kabupaten/kota di provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebanyak 25 observasi. Hasil penelitian menunjukkan  secara 

silmutan dan parsial PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah. Koefisien variabel PDRB per kapita sebesar 0,001469 

dengan probabilitas sebesar 0,0000 menjelaskan bahwa kenaikan 1% PDRB per 

kapita akan diikuti kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 0,001469%. secara 

simultan dan parsial nilai investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan 

antar daerah. Koefisien variabel investasi sebesar -6,88E-09 dengan probabilitas 

sebesar 0,0000 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% investasi akan diikuti 

penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 6,88%. Hasil menunjukkan bahwa 

secara simultan dan parsial nilai indeks pembangunan manusia berpengaruh 

terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Koefisien variabel investasi 

sebesar -0,000351 dengan probabilitas sebesar 0,0214 menjelaskan bahwa setiap 

Sumber : Data Diolah,2019 
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kenaikan 1% investasi akan diikuti penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 

0,000351%.   

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Variabel dependen 

 - PDRB perkapita 

 - Investasi 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Kabupaten/kota Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 2011-2015 

Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Indeks williamson Indeks williamson 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba, (2015) yang bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan pendapatan seluruh Provinsi di 

Indonesia yang dipengaruhi PDRB Sektor pertanian, PDRB Sektor industri, PDRB 

Sektor jasa, upah minimum provinsi, belanja modal, dan kredit investasi. 

ketimpangan pendapatan dihitung menggunakan Indeks williamson dan metode 

analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model fixed effect model. 

Hasil dari penelitian diketahui PDRB sektor Pertanian, PDRB sektor jasa, belanja 

modal, upah minimum, dan kredit investasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan PDRB sektor industri berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 

  

Sumber : Data Diolah,2019 
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Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Variabel dependen 

 - PDRB sektor Pertanian 

 - PDRB sektor Industri 

 - PDRB sektor Jasa 

 - Upah Minimum Provinsi 

 - Belanja Modal 

 - Kredit Investasi 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Seluruh Provinsi di Indonesia 2005-

2014 

Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Indeks williamson Indeks williamson 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sultan & Sodik, (2010) yang bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan pendapatan regional di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penanaman modal asing, 

pertumbuhan ekspor,dan pertumbuhan produk domestik regional bruto. 

Ketimpangan dihitung menggunakan indeks kesenjangan Entropy Theil, yang 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan model fixed effect medel. 

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil secara parsial pertumbuhan modal asing 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional, 

pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhapat ketimpangan 

pendapatan regional, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhapat ketimpangan pendapatan regional. Ketimpangan pendapatan regional di 

DIY dan jawa tengah dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

ekspor dan pertumbuhan penanaman modal asing sebesar 73,1%.  

  

Sumber : Data Diolah,2019 
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Tabel 2.4 Perbedaan dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Variabel dependen 

 - Pertumbuhan modal asing 

 - Pertumbuhan ekspor 

 - Pertumbuhan produk domestik 

   regional bruto 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Indeks Entropy Theil Indeks Williamson 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2000-2014 

Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, (2016) yang bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitiannya diketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.  

Tabel 2.5 Perbedaan Antara dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Variabel dependen 

 - Pertumbuhan ekonmi 

 - pengangguran 

 - Indeks Pembangunan manusia 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 

2010-2014  

Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Indeks Williamson  Indeks Williamson 

 Sumber : Data Diolah,2019 

Sumber : Data Diolah,2019 
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Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyadewi & Purbadharmaja, (2017) yang 

bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang ketimpangan distribusi 

pendapatan yang dipengaruhi oleh IPM, biaya infrastruktur, investasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan teknik analisis 

jalur yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

variabel independaen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini diketahui 

bahwa pengaruh langsung IPM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan biaya infrastruktur dan investasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya diketahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Y2 (ketimpangan 

distribusi pendapatan) bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian biaya infrastruktur 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 

sedangkan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 

Tabel 2.6 Perbedaan Antara dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan 

Penelitian Yang Akan Dilakukan 

Penelitian terdahulu Penelitian yang akan dilakukan 

Variabel dependen 

 - Indeks Pembangunan manusia 

 - Biaya Infrastruktur 

 - Investasi 

Variabel dependen  

- Pertumbuhan ekonomi 

- Investasi 

Provinsi Jawa Timur 2008-2015  
Kabupaten/kota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Gini Ratio  Indeks Williamson 

 Sumber : Data Diolah,2019 
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2.2 Landasan1Teori 

2.2.1 Teori Distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan merupakan proses dimana pendapatan yang reltif 

tinggi dapat menciptakan perubahan dan perbaikan pada mayarakat. Kondisi 

dimana tidak terjadi pemerataan distribusi pendapatan dapat menimbulkan 

kemakmuran yang terjadi antar golongan tidak merata. Perbedaan pendapatan yang 

timbul bisa disebabkan karena kemampuan untuk menguasai sumberdaya dan 

faktor produksi yang berbeda. 

Menurut sukirno, terdapat dua macam distribusi pendapatan, yaitu  

1. Distribusi Mutlak merupakan presentasi jumlah penduduk yang memiliki 

pendapatan mencapai suatu tingkat tertentuu atau kurang 

2. Distribusi pendapatan relatif merupakan perbandingan jumlah pendapatan 

yang diperoleh berbagai golongan, dan pengolongan dilakukan sesuai 

dengan pendapatan yang diterima 

Menurut Vilfredo Pareto dalam  Subardin, (2006), distribusi normal dari 

fenomena umum kulitas manusia, dapat ditentukan rata-rata hitung dan kemudian 

setiap nilai individu pengamatan akan mempunyai simpangan dari nilai rata-

ratanya. Jika semua penyimpangan ini digambarkan, maka akan terbentuk kurva 

normal yang disebut curve of. Akan tetapi kata Pareto, masyarakat ditentukan oleh 

suatu hubungan kolektivitas yang bersifat hirarkis. Kurva yang menceng tersebut 

bukanlah kurva kualitas manusia, tetapi fakta lain yang berhubungan dengan 
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kualitas manusia. Kurva distribusi pendapatan tersebut pada bagian kiri lebih 

curam, oleh karena dibatasi oleh pendapatan minimum (yang terendah). 

2.2.2 Teori Ketimpangan Pendapatan 

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad, (2004:226) 

menyatakan bahwa terdapat 8 hal yang dapat menyebabkan ketidak merataan 

pendapatan pada negara sedang berkembang, yaitu :a) Pertambahan Penduduk yang 

tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, b) Inflasi di mana 

pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan 

pertambahan produksi barang, c) Ketidak merataan pembangunan antar daerah, d) 

Investasi yang sangat banyak dalam proyek padat modal, e) Rendahnya mobilitas 

sosial, f) Pelaksanaan kebijakan industri subtitusi impor, g) Memburuknya nilai 

tukar, dan h) Hancurnya industri kerajinan rakyat. 

Selain dilihat dari efek sosial ketimpangan, Todaro & Smith Stephen C., 

(2011:257) juga mengemukakan ketimpangan juga dapat diukur dengan 

menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini sendiri merupakan tolak ukur 

ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara Nol (Pemerataan Sempurna) 

hingga Satu (Ketimpangan Sempurna). Pada prateknya sendiri koefisien Gini untuk 

negara-negara memiliki ketimpangan tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, 

sedangkan negara-negara yang memiliki distribusi pendapatan relative merata, 

berada di kisaran 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai dari koefisien Gini maka 

dapat ditarik kesimpulan jika distribusi pendapatan tersebut semakin tidak tidak 

merata, dan begitu pula sebaliknya. 
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Menurut Sjafrizal., (2008;107) ketimpangan antar daerah dapat diketahui 

melalui Williamson Indeks. Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketimpangan yang terjadi antar wilayah, berbeda dengan gini ratio yang 

menghitung distribusi pendapatan atau ketimpangan yang terjadi antar kelompok 

masyarakat. Indeks Williamson digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, 

dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita sebagai data 

dasar, Indeks Williamson berkisar antara 0 - 1, dimana semakin mendekati nol 

artinya ketimpangan kecil atau semakin merata. Sedangkan apabila mendekati 

angka satu maka ketimpangan daerah yang diteliti semakin tinggi. 

2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno, (2006:9) pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan 

yang berlangsung dari tahun ketahun dari suatu kegiatan ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi dapat diketahui dengan cara melakukan perbandingan pendapatan 

nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Perubahan pada nilai pendapatan 

nasional dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ketikan, jumlah barang atau jasa 

yang dapat dihasilkan mengalami penambahan pada tahun selanjutnya. 

Pertumbuhan ekonomi pada satu daerah dapat diketahui dari jumlah 

perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB), terjadinya peningkatan 

pada petumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan dampak positif terutama pada 

sisi pemerataan. Kuncoro, (2004), menyatakan bahwa pembangunan dalam lingkup 

negara secara spasial tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Perubahan yang tidak 

diikuti oleh pemerataan ini disebabkan ketika pada terjadi pertumbuhan pada level 

nasional tidak semua daerah dapat merespon hal yang sama, karena terdapat 
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beberapa daerah yang dapat melakukan pertumbuhan dengan cepat sedangkan pada 

beberapa daerah yang lain kurang dapat menyesuaikan atau mengalami 

keterlambatan dalam pertumbuhan. Derah yang memiliki permasalahan pada 

pertumbuhan umumnya kurang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki, 

kurangnya tingkat investasi yang ada karena umumnya investor lebih tertarik pada 

daerah yang memiliki fasilitas memadai, dan terdapat jaminan keamanan.  

Menurut teori Neo klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow dalam 

Arsyad, (2004:62) pertumbuhan ekonomi terjadi disebabkan output yang dihasilkan 

melalui dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja dengan asumsi full employment, 

dan pasar persaingan sempurna. Pada teori ini perkembangan perekonomomian 

akan bergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan 

teknologi. Namun teknologi untuk sementara dianggap konstan agar peran modal 

dalam proses pertumbuhan ekonomi lebih jelas, dimana perekonomian memiliki 

kebebasan untuk memilih kombinasi yang sesui baik itu menggunakan modal yang 

digunakan lebih besar dengan tenaga kerja lebih sedikit maupun menggunakan 

modal yang sedikit dengan tenaga kerja yang banyak.  

Menurut teori Harrold-Domar dalam Arsyad, (2004:59) yang memegang 

peran penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi sendiri 

memiliki peran ganda dimana pada satu sisi investasi akan meningkatkan 

kemampuan produktif, sementara disisi lain investasi juga akan menciptakan 

permintaan. Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi, yaitu (1) 

Perekonomian dalam keadaan full employment dan barang-barang modal dalam 

masyarakat digunakan secara penuh, (2) Tidak ada pemerintah dan pedagangan luar 
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negeri yang berarti perokonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga 

dan sektor perusahaan, (3) Fungsi tabungan berada pada titik nol, dimana besar 

tabungan masyarakat dengan besarnya pendapatan nasional adalah proporsional, 

(4) Kecenderungan masyarakat untuk menabung (MPS), ratio antara modal-output 

(COR), dan ratio penambahan modal-output (ICOR) besarnya tetap. 

2.2.4 Teori Investasi 

 Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran dengan tujuan 

menambahkan modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan dating. 

Terpusatnya investasi pada beberapa daerah saja akan menjadi kendala dalam 

pemerataan ekonomi yang akan berimbas pula pada ketimpangan pendapatan. 

Adanya pemikiran investor untuk menanamkan modal pada daerah yang memiliki 

potensi untuk memberikan profit yang lebih tinggi merupakan alasan pemilihan 

daerah-daerah tertentu dilirik oleh investor baik dalam maupun luar negeri. 

Dalam teori Investasi Harrod-Domar dalam Arsyad, (2004:69), 

modal/investasi merupakan hal yang penting di mana dapat menentukan laju 

pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat diketahui melalui akumilasi 

tabungan.1Harrod-Domar mengemukakan bahwa modal tidak selamanya 

dipandang sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan ekonomian 

untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi hal tersebut dapat meningkatkan 

permintaan efektif masyarakat pula. Harrod-Domar juga berpendapat, diperlukan 

Investasi-investasi untuk meningkatkan stok tambahan modal sehingga dapat 

meningkatkan laju perekonomian. 
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Sukirno, (2006:304) mengatakan kegiatan investasi akan meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat ketika dilakukan sejara konstan. 

Peran ini tidak lepas dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yaitu, (1) 

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat (2) 

pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas 

produksi (3) investasi selalu diikuti oleh pertumbuhan teknologi. 

Penanaman modal sendiri pada undang-undang no. 25 tahun 2017 pasal 1 

dibagi kedalam dua jenis yaitu :  

a. Penanaman Modal Asing (PMA)  

Menurut undang-undang no. 25 tahun 2007 pasal 1 poin ke 3 menyebutkan 

bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 

dengan penanam modal dalam negeri. Selanjutnya pada poin ke 6 di tegaskan 

bahwa penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 

negara Republik Indonesia. 

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  

Menurut undang-undang no 25 tahun 2007 pasal 1 poin ke 2 menjelaskan 

bahwa Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 
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Selanjutnya diperjelas pada poin ke 5 bahwa Penanam modal dalam negeri adalah 

perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik 

Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara 

Republik Indonesia. 

Alokasi Investasi baik PMA dan PMDN di Indonesia meliputi tiga sektor 

besar antaranya primer, sekunder dan tersier. Sektor primer sendiri memiliki lima 

sub sektor antara lain tanaman pangan & perkebunan, peternakan, kehutanan, 

perikanan dan pertambangan. Sektor sekunder meliputi dua belas sub sektor antara 

lain industri makanan, industri tekstil, industri barang dari kulit & alas kaki, industri 

kayu, industri kertas dan percetakan, industri kimia farmasi, industri karet dan 

plastik, industri mineral non logam, industri logam, mesin & elektronik, industri 

instrumen kedokteran, presisi, optik & jam, industri kendaraan bermotor & alat 

transportasi lain, indutri lainnya. Sektor tersier memiliki tujuh sub sektor yakni 

listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan & reparasi, hotel & restoran, 

transportasi, gudang & komunikasi, perumahan, kawasan industri & perkantoran, 

jasa lainnya (BKPM, 2016).  

Sukirno (2010:122) menjelaskan tentang tujuan penanam modal adalah untuk 

mencapai keuntungan bukan untuk kebutuhan pribadi. Dengan demikian 

banyaknya keuntungan yang akan diperoleh sangat menentukan tingkat investasi 

yang akan dilakukan pengusaha. Disamping itu faktor-faktor penentu utama tingkat 

investasi antara lain : a)Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, b) 

Suku Bunga, c) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, d) Kemajuan 
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Teknologi, e) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan f) 

Keuntungan yang diperolehperusahaan-perusahaan  

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

 

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Berdasarkan penelitian terdahulu pertumbuhan ekonomi diketahui memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapata. Berdasarkan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh adipuryanti dan Sudibia, (2013) yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Bali serta pengaruh yang muncul 

adalah positif dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka 

ketimpangan pendapatan antar daerah juga mengalami peningkatan. 

Berdasarkan penelitian yang teah dilakukan oleh Saputra, (2016) yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah di Jawa Timur serta pengaruh yang muncul adalah positif 

dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka ketimpangan 

pendapatan antar daerah juga mengalami peningkatan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan Sultan & Sodik, (2010) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 

antar daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengaruh yang muncul adalah 

negatif dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka 

ketimpangan pendapatan antar daerah akan mengalami penurunan. 
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Menurut syafrizal dalam Aggina and Artaningtyas, (2017) ketimpangan pada 

negara yang sedang berkembang relatif memiliki tingkat lebih tinggi dibanding 

dengan negara maju hal ini disebabkan pada saat pembangunan baru di mulai, 

kesempatan dan peluang yang ada dimanfaatkan oleh daerah yang memiliki kondisi 

pembangunan baik sedangkan untuk daerah yang kondisi pembangunannya masih 

kurang baik/ terbelakang belum mampu untuk memanfaatkan peluang tersebut 

karena terkendala oleh rendahnya sarana dan prasarana serta kualitas dari 

sumberdaya manusia yang rendah pula. Dari permasalahan tersebut dapat kita 

pahami bahwa pertumbuhan ekonomi pada daerah dengan kondisi yang baik 

cenderung lebih cepat dibandingkan dengan daerah dengan kondisi yang kurang 

baik. 

Kuznet (dalam Lincolin, 2010: 292) menjelaskan bahwa pembangunan di stuatu 

negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi 

diantara warganya. Dalam analisinya, Kuznets menemukan relasi antara tingkat 

kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, 

yaitu menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau 

kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap-tahap berikutnya, 

distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita.  

Menurut Wie (dalam Litantia, 2010: 8) mengatakan bahwa pertumbuhan 

perekonomian di suatu negara yang pesat dapat terjadi ketimpangan pendapatan 

yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi. 
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2.3.2 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Pengarun investasi terhadap ketimpangan pendapatan dapat dibuktikan 

dengan Penelitian yang dilakaukan oleh Hartini, (2017) dimana pada penelitian 

tersebut diketahui bahwa investasi berpengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, dimana ketika terjadi peningkatan pada jumlah 

investasi maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penururunan. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba, (2015) yang 

memperoleh hasil, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-

2014. 

Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh hartini dan nangarumba, 

penelitian yang dilakukan oleh Adipuryanti dan Sudibia, (2013) yang menunjukan 

bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2007-2013. 

Berdasar dari teori Harrod-Domar dalam Hartini, (2017) yang menjelaskan 

tentang adanya korelasi yang bernilai positif antara tingkat investasi dengan laju 

pertumbuhan ekonomi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan minimnya 

nilai invesatasi pada satu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat pendapatan masyarakat perkapita wilayah tersebut rendah yang disebabkan 

oleh kurangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Faktor medasar yang 

dapat menyebabkan adanya ketimpangan pada pembangunan ekonomi adalah 

ketimpangan distribusi investasi karena adanya keterpusatan investasi hanya pada 

beberapa wilayah. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
 

Terjadinya ketimpangan pada negara yang sedang berkembang relatif 

memiliki tingkat lebih tinggi dibanding dengan negara maju hal ini disebabkan pada 

saat pembangunan yang baru di mulai, kesempatan dan peluang yang ada 

dimanfaatkan oleh daerah yang memiliki kondisi pembangunan baik sedangkan 

untuk daerah yang kondisi pembangunannya masih kurang baik/ terbelakang belum 

mampu untuk memanfaatkan peluang tersebut karena terkendala oleh rendahnya 

sarana dan prasarana serta kualitas dari sumberdaya manusia yang rendah pula. 

pembentukan modal/investasi merupakan hal yang penting di mana dapat 

menentukan laju pertumbuhan ekonomi, yang dapat diketahui dengan cara 

melakukan akumilasi tabungan. Investasi sendiri tidak hanya dipandang sebagai 

pengeluara yang akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk 

menghasilkan barang dan jasa, tetapi hal tersebut akan meningkatkan permintaan 

efektif masyarakat. Selain itu diperlukan Investasi untuk meningkatkan stok 

tambahan modal sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hipotesis penelitian 

Pada penelitian ini diduga pertumbuhan ekonomi, dan investasi 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 


