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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru 

dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam 

wilayah tersebut (Arsyad, 1999:98). Pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga krisis 

1997 memang telah memberi hasil yang positif terhadap perekonomian Indonesia. 

Namun ternyata dilihat dari kualitasnya, pembangunan ekonomi pada masa orde baru 

telah menimbulkan kesenjangan yang besar sehingga ada ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan ekonomi/pendapatan 

daerah. Hal ini membuat masyarakat merasakan bahwa pembangunan ekonomi tidak 

merata. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap 

kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan 

dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya 

fisik secara lokal. Sehingga diperlukan pengambilan inisiatif dari daerah tersebut dalam 

proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan mengembangkan 

kegiatan ekonomi. 

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup 

atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi di 

sutau negara. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi dan
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perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui 

tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. IPM yang terjadi 

pada suatu wilayah juga dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat 

disuatu wilayah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD juga dapat mengurangi 

ketimpangan pembangunan. Institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum 

dapat mengurangi ketimpangan. Dengan menetapkan upah minimum, maka standar 

upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih 

tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Bluestone dan 

Harrison, 2001:58). Jadi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, dan 

UMK dapat mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. 

Setelah Banten menjadi Provinsi pada tahun 2000 melalui UU Nomor 23, 

Banten masih belum berhasil memperkecil kesenjangan diantara keduanya. Banten 

seakan-akan terpecah menjadi dua yaitu utara dan selatan. Dimana wilayah utara terdiri 

dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. 

Sedangkan wilayah Selatan terdiri dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. 

Sesuai kebijakan nasional yang menetapkan wilayah utara sebagai kawasan industry, 

kegiatan perekonomiannya didominasi industry, perdagangan, dan jasa. Sedangkan 

wilayah selatan adalah daerah pertanian, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. 

 Sejarah industry di Provinsi Banten dimulai dirintisnya pembangunan pabrik 

baja di Cilegon pada 1960an, yang beroperasi sejak 1970an. Badan Koordinasi 

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui dengan nilai investasi 705 

miliar, dan 92 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai 1,9 juta dollar AS. 
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Semua proyek PMDN dan PMA melibatkan 22,311 tenaga kerja, 256 orang 

diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Konsentrasi industry bagian utara 

mengakibatkan prasarana transportasi yang berupa jalan darat terpusat di Banten Utara. 

Posisi wilayah kabupaten dan kota dibagian utara yang relative dekat dengan Jakarta 

juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut, hanya saja 

perkembangan wilayah kabupaten/kota dibagian utara menunjukkan cirri berbeda. 

Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memperlihatkan perkembangan dengan karakter 

yang sama, yaitu didominasi perkembangan industry, pelabuhan penyebrangan Merak, 

dan keberadaan Jalan Tol Jakarta-Merak. 

 Kabupaten dan Kota Tangerang masuk dalam wilayah pengembangan Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi karena itu Kabupaten dan Kota Tangerang 

menikmati limpahan kemewahan dari Jakarta. Karakteristik pertumbuhannya bisa 

dikatakan sama dengan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Secara fisik perkembangan 

tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan permukiman dengan rumah-rumah berharga 

ratusan juta hingga miliaran rupiah. Di kota Tangerang terdapat perumahan 

Modernland di Kecamatan Tangerang, Banjar Wijaya di Kecamatan Cipondoh, dan 

Metro Permata di Kecamatan Karang Tengah. Di Kabupaten Tangerang permukiman 

kaum berduit yang bekerja di Jakarta lebih marak lagi, salah satunya adalah Bumi 

Serpong Damai di Kecamatan Serpong. Di Tangerang pun sudah berkehidupan 

modern, mulai dari bisnis modern pusat perbelanjaan, mall dan supermall, sarana 

rekreasi, pusat kebugaran dan kecantikan, bahkan salah satu lapangan golf terbaik di 

Indonesia pun terdapat di Tangerang. 
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 Banten Utara tampak gemerlap, namun Banten Selatan sebaliknya. Kemiskinan 

dan ketertinggalan terdapat di Kecamatan Cimaraga, Muncang, Cipanas, Cikulur, 

Bojongmanik di Kabupaten Lebak.  Kondisis yang hamper sama juga dijumpai di 

Kecamatan Angsana, Pagelaran, Cigelulis, Cikeustik, dan Panimbang di Kabupaten 

Pandeglang. Pada kedua Kabupaten tersebut perkembangan wilayahnya terhambat oleh 

kondisi alam. Kawasan sekitar Gunung Halimun-Kendeng hingga Malingping, 

Leuwidamar hingga Bayah berupa pegunungan yang sulit dijangkau. Wilayah tersebut 

cenderung rawan bencana seperti gempa dan banjir. Kondisi tersebut mengakibatkan 

pertanian sulit dikembangkan. 

 Di Provinsi Banten sudah ada kelas bermain untuk anak-anak balita, perguruan 

tinggi berstandar Internasional, sekolah khusus orang asing, dan lembaga pendidikan 

dengan biaya yang hitungannya menggunakan dollar AS. Akan tetapi, di Banten 

tercatat angka putus sekolah yang tinggi, dan adanya buta huruf. Pelaksana Tugas 

Gubernur Banten menyatakan sedikitnya ada setengah juta penduduk Banten yang buta 

aksara. Ketidakmampuan penduduk mengenal abjad bisa jadi karena kemiskinan. 

Tahun 2006, di Provinsi Banten tercatat 702.000 keluarga miskin yang hidup dibawah 

garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan 34,2 persen dari total penduduk di Provinsi 

Banten. Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni sebanyak 750.000 penduduk 

(49,3 persen). Berbagai kebijakan dan program penganggulangan kemiskinan sudah 

dilaksanakan. Salah satunya adalah pemberdayaan menuju desa dan kelurahan mandiri 

dengan memalui program bantuan keuangan pemerintah desa dan kelurahan.  
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 Migrasi penduduk di Provinsi Banten pun dapat menyebabkan penumpukan 

pemukiman wilayah tersebut. Ini tidak sehat bagi penyebaran penduduk di Provinsi 

Banten tersebut. Provinsi Banten merupakan daerah penyangga Ibu Kota, harus 

memperbaiki tata ruang tersebut.  Selain itu, kelemahan di Provinsi Banten adalah 

kulaitas kesehatan yang rendah, kekurangan pengembangan pariwisata Banten tidak 

hanya pada infrastruktur, namun sumber daya manusia. 

 Banten merupakan pintu dan lintasan manusia serta barang antara Jawa dan 

Sumatera. Banten juga pintu gerbang masuk Indonesia lewat udara. Lalu lintas 

daratnya yang menghubungkan Jawa dan Sumatera dipadati kendaraan setiap harinya. 

Bandar udara internasional Soekarno-Hatta juga berada di wilayahnya. Pelabuhan laut 

internasional Bojonegoro pun akan melengkapi kesibukan Banten sebagai pusat indutri 

dan perdagangan. Potensi pelabuhannya bernilai tinggi yang dapat memberikan 

artikulasi bagi wilayah tersebut. Banten memiliki potensi industri dan pariwisata. 

Tetapi, kesenjangan pendapatan penduduk dan perbedaan mencolok antar daerah 

adalah potensi lain yang tersimpan di Provinsi Banten, yang pada gilirannya boleh jadi 

dapat mencetuskan masalah sosial, politik, dan keamanan. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik di setiap 

provinsi menjadi awal masalah yang timbul sehingga dapat menyebabkan pola 

pertumbuhan ekonomi disetiap provinsi menjadi berbeda-beda. Jadi, masalah yang 

dirumuskan dari latar belakang tersebut adalah: 
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1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi 

di Provinsi Banten? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, dan 

UMK terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi 

Banten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. mengidentifikasi tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang 

terjadi di Provinsi Banten. 

2. Menganalisis besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, 

IPM, dan UMK terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di 

Provinsi Banten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi 

dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti yang berminat dibidang tersebut. 

Adapun manfaatnya adalah : 

1. Melengkapi referensi mengenai ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota 

yang terjadi di Provinsi Banten. 

2. Melengkapi sekaligus menjadi pembanding hasil-hasil yang sudah ada 

menyangkut topik yang sama. 
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3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi disuatu daerah untuk dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah  

 Adapun batasan masalah penelitian ini yang dipilih adalah sebagai berikut : 

1. Luas lingkup pada penelitian ini hanya mengukur tingkat ketimpangan dan 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, dan UMK 

terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

2. Untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam analisis tersebut menggunakan 

Indeks Williamson (IW). 

3. Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, 

dan UMK terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi 

Banten menggunakan eviews 9. 

 

 

 

 

 

 


