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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian Umiyati (2014) “Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pulau Sumatra”. Dalam penelitian ini 

menggunakan alat analisis Indeks Williamson yang diperoleh dari Provinsi 

Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra mempunyai tingkat keragaman 

yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi 

baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi 

yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Perbedaan tingkat pembangunan akan 

membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada 

akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar wilayah semakin besar. 

 Dalam penelitian Sebayang (2017) “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Antar Provinsi Sumatera Tahun 2011-2015”. Dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan alat analisis yang digunakan yaitu Tipologi 

Klassen, Indeks Williamson. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 10 

provinsi yang ada di Sumatera memiliki indeks ketimpangan yang lebih besar dari 

rata-rata Sumatera ada 5 provinsi. 

 Dalam penelitian Ahmad Fuad (2014) “Analisis Pertumbuhan dan 

Ketimpangan Pembanguan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 206-2011”. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah 

analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB, Penentuan Tipologi Klassen, 

Analisis Tingkat Ketimpangan Daerah menggunakan indeks williamson Dari 
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analisis tersebut menghasilkan nilai pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), dan terendah dicapai oleh 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pertumbuhan sectoral tertinggi dicapai oleh sector 

Pengangkutan dan Komunikasi dan yang terendah dicapai oleh sector 

Pertambangan dan Penggalian. Hasil angka indeks Williamson yang menunjukkan 

nilai ketimpangan tertinggi mencapai nilai 0,25 terdapat di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir dan terendah dicapai oleh Kabupaten Lahat dan Kota. 

 Dalam penelitian Trio Aditya (2017) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 

Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Sedangkan ketimpangan pembangunan sebagai 

variable terikat yang diukur dengan menggunakan indeks Williamson (IW). 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat 

dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan 

Common Effect. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan pembangunan di 

Provinsi Jawa Tengah memiliki koefiisien sebesar -0,158856. Pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negative signifikan dan indeks ketimpangan pembangunan 

berpengaruh positif signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif 

signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Sukirno (2000:415) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. 
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Dalam kegiatan ekonomi yang sesungguhnya pertumbuhan ekonomi berarti 

perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan 

jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan 

jumlah sekolah pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada 

dan berbagai perkembangan lainnya.  

 Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat 

penting. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut 

Boediono pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. 

Para teoritisi ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan 

makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritisi tersebut 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan 

PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti 

kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang 

dirasakan masyarakat luas. (Arsyad, 1999) 

 Menurut pandangan ekonom klasik David Ricardo, Thomas Robert Malthus, 

Adam Smith dan Jhon Straurt Mill, dan ekonom neo klasik Robert Solow dan 

Trevor Swan, menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu luas tanah, kekayaan alam, jumlah penduduk, jumlah 

stok barang modal dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari 

bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi 
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klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan 

penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1985) 

2. Teori Ketimpangan Pembangunan 

 Ketimpangan pembangunan merupakan perbedaan pendapatan yang 

dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mecolok dalam 

masyarakat (Todaro, 2004). Dengan kata lain ketimpangan pembangunan adalah 

perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan 

perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. 

Akibatnya yang  kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. 

 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional merupakan bagian penting analisa 

ekonomi regional. Karena pertumbuhan merupakan unsur utama dalam 

pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup 

luas. Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan 

seluruh nilai tambah (value edit) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah 

yang pada awalnya dibuat harga berlaku. Agar dapat melihat pertambahan dari satu 

kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dengan nilai riil, artinya 

dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa 

bagi faktor-faktor produksi beroperasi di daerah tersebut seperti tanah, modal, 

tenaga kerja dan teknologi, yang dapat menggambarkan kemakmuran suatu wilayah 

selain ditentukan oleh nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh 

seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir 

keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Tarigan, 2005). 
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3. Pengukuran Ketimpangan Pembangunan 

 Todaro (1987) mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan dapat terjadi 

apabila pendapatan dan pengeluaran nasional suatu negara tidak seimbang, 

sedangkan faktor modal atau investasi mengalami kemerosotan. salah satu alat ukur 

yang digunakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara merata diantara 

wilayah dalam suatu negara atau provinsi dapat diukur menggunakan dengan 

indeks Williamson. Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dan 

tingkat pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan yang semula 

dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson 

didasarkan pada data PDRB pada masing-masing daerah menggunakan rumus hasil 

pengukuran dari nilai indeks Williamson ditujukkan oleh angka 1 atau 0 < VW < 

1. Jika indeks mendekati angka 0 maka semakin kecil tingkat ketimpangan 

pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 

maka semakin melebar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. (Sjafrizal, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian 

Barat, Maret 1997) 

4. Indikator pembangunan 

 Untuk memahami apa sebenarnya pembangunan, tentu perlu dikemukakan 

indicator dari pembangunan itu sendiri. Hal ini karena kata “pembangunan” bisa 

berarti luas. Berikut dikemukakan beberapa indicator pembangunan yaitu : 

a) GDP (Produk Domestik Bruto) 

b) GDP Per Kapita 

c) Indeks mutu hidup fisik 
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d) Indeks pembangunan manusia 

e) Pemenuhan kebutuhan pokok 

5. Penyebab Ketimpangan Pembangunan 

Ketimpangan pembangunan adalah perbedaan antar wilayah satu dengan 

wilayah lainnya secara vertical maupun horizontal. Menurut Sjafrizal (2008), yang 

dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah antara lain :  

a) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam 

b) Perbedaan Kondisi Demografis. 

c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa.  

d) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah.  

e) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah. 

6. Tipologi Klassen 

Tipologi klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk 

menganalisis sector, subsector, usaha atau komoditi unggulan suatu wilayah. Alat 

analisis ini dapat digunakan melalui 2 pendekatan wilayah/daerah seperti untuk 

mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita. 

Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan 

rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Pendekatan wilayah 

menghasilkan 4 (empat) klasifikasi kabupaten/kota yang masing-masing 

mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sebagai berikut : 
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1. Daerah maju dan cepat tumbuh (Kuadran I) 

Daerah maju dan cepat tumbuh/Rapid Growth Region merupakan daerah 

yang mengalami laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita yang 

lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah 

tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat 

pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah ini 

merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat 

besar dan dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

2. Daerah berkembang cepat (Kuadran II) 

Daerah berkembang cepat/Growing Region merupakan daerah yang 

memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah 

secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi 

tinggi namun pendpatan per kapita, yang mencerminkan tahap 

pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relative rendah 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di masa mendatang 

daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar 

ketertinggalan dengan daerah maju. 

3. Daerah relative tertinggal (Kuadran III) 

Daerah relative tertinggal/Relatively Backward Region merupakan daerah 

yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang 

berada di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Berarti bahwa tibgkat 
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kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah 

inimasih relative rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini 

tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana 

dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap 

akan dapat pula mengejar ketertinggalannya. 

4. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran IV) 

Daerah maju tapi tertekan/Retarted Region merupakan daerah-daerah yang 

relative maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya 

menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. 

Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di 

masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, 

walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. 

Berikut table 2.1 klasifikasi pembangunan wilayah berdasarkan tipologi 

klassen, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Pembangunan Wilayah Tipologi Klassen 

PDRB Per Kapita (y) 

Laju  

Pertumbuhan (r) 

yi < y yi > y 

ri > r 
(Kuadran II) 

Daerah Berkembang 

Cepat 

(Kuadran I) 

Daerah Cepat Maju 

dan Cepat Tumbuh 

ri < r 
(Kuadran III) 

Daerah Relatif 

Tertinggal 

(Kuadran IV) 

Daerah Maju Tapi 

Tertekan 

Sumber : Sjafrizal, 1997 

7. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan 

Pembangunan 

Pembangunan ekonomi suatu daerah dinyatakan berhasil jika pertumbuhan 

ekonomi diiringi dengan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan. Dan 

pada dasarnya pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan tetap berpengaruh terhadap ketimpangan daerah. Ketimpangan 

ekonomi dalam hal pembangian pendapatan adalah ketimpangan perkembangan 

ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula 

ketimpangan pendapatan perkapita antar daerah. (Kuncoro, 2004) Kebijaksanaan 

pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan 

semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitian 

dibeberapa negara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin 

perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, akan tetapi perlu 

adanya campur tangan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi. 

Menurut pendapat sjafrizal, ketimpangan pada negara sedang berkembang 

relative lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, 
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kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh 

daerah-daerah yang kondisi pembangunannya tidak mampu memanfaatkan peluang 

karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. 

 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. Keadaan ini oleh Kuznets 

digambarkan dengan kurva U-Terbalik seperti gambar 2.1 : 

Ketimpangan   

pembangunan  

  

  

  

  

Pertumbuhan ekonomi  

Sumber : (Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008) 

Gambar 2.1 : Kurva Ketimpangan Pembangunan 

C. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) 

tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau 

dirumuskan. Hal ini ditujukan agar peneliti dapat menjelaskan variable-variabel 

yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 
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Sumber : Diolah, 2019 

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap 

indeks ketimpangan pembangunan. 

Indeks Ketimpangan 

Pembangunan/vw (Y) 
Pertumbuhan Ekonomi (X) 


