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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah 

Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam perekonomian suatu 

daerah. Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan 

perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat 

daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Ketimpangan mengacu pada 

standar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah 

adalah adanya perbedaan faktor anugrah awal. Perbedaan tersebut yang membuat 

tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga menimbulkan 

GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut (Kuncoro, 2006:87). 

Douglas C North memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisanya 

tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi 

hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa 

Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu 

negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami pningkatan terus-menerus. 

Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses 

pembangunan berlanjut, maka ketimpangan pembangunan akan mengalami 

penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah
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cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi 

sebaliknya pada negara yang maju. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan 

berbentuk kurva U-terbalik. Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini diuji oleh Williamson 

melalui studi ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang 

berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya adalah hipotesa 

Neo Klasik terbukti benar secara empirik. Berarti proses pembangunan suatu negara 

tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, 

akan tetapi pada tahap pertama justru terjadi hal yang sebalinya (Syafrizal, 2012:102). 

Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat 

pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan 

ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal 

pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi 

di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi 

tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. 

Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan 

aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi 

industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi 

menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan 

kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik 

bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying 

menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil 

tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam 
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wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Ying, 2000: 60). 

Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya 

ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Indeks ketimpangan entropi Theil 

memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks 

ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit 

geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis 

kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga 

penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai 

kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan 

antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan  

(Kuncoro, 2001: 87). 

Simon Kuznet mengemukakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi 

pendapatan akan memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan 

mengalami peningkatan. Observasi ini yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet 

“U-Terbalik” karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. 

Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang 

berasal dari perluasan secara modern. Hipotesis tersebut berawal dari peryumbuhan 

ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai 

tingkat pertumbuhan tertentu mengalami penurunan. Kuznet menyatakan bahwa 

diantara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola U adalah 

kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian 

tradisional ke sektor industri modern. 
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Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan Mydral, yaitu membangun 

teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan 

regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan 

spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan 

ke daerah sekitar. Spread effect artinya sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan 

keuntungan, mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dipusat pertumbhan ke 

daerah sekitar. Backwash effect artinya sebagai pengaruh yang mendatangkan 

kerugian, mencakup aliran manusia dari wilayan sekitar atau pinggiran termasuk aliran 

modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk 

mengimbangi perkembangan wilayah inti. 

 

∎Ukuran Ketimpangan 

1. Size Distribution 

 Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan 

menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. 

Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang 

diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen 

orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin 

menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan 

apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional. 
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Penduduk 

2. Kurva Lorenz 

 Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis 

distribusi pendapatan perorangan. Dinamakan kurva Lorenz karena yang 

memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorens, seorang ahli statistika 

Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-

kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Kurva ini 

menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah penduduk dengan prosentase 

pendapatan yang diterima. Berikut ini adalah gabungan kurva Lorenz (Arsyad, 1997 

: 229). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kurva lorenz pdf 

Gambar 2.1 Kurva Lorenz 

 

Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh 

masing-masing persentase jumlah penduduk tersebut. Garis diagonal merupakan garis 

Kurva 

Lorenz 

Garis Kemerataan 

Sempurna 
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“kemerataan sempurna” dalam distribusi ukuran pendapatan persentase yang sama dari 

total pendapatan. Kurva Lorenz ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara 

persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar 

diperoleh selama misalnya satu tahun. Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis 

diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang 

ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya 

keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan 

ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horisontal bagian 

bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun 

yang mengalami kemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam 

distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak 

disebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz 

itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal 

sebelah bawah (Maipita, 2014: 164). 

 

3. Indeks Gini 

 Indeks gini dihitung dengan menggunakan kurva lorenz. Caranya adalah 

membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva 

lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang 

didapat kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks gini berkisar 0 

dan 1. Gini sebesar 0 menunjukkan kemerataan sempurna dimana semua orang 
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mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 berarti ada 

ketidakmerataan yang sempurna. 

 

∎ Penyebab Ketimpangan Ekonomi 

 Menurut Adelman dan Morris, terdapat 8 faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan, diantaranya adalah : 

1. Tingginya pertambahan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan 

perkapita 

2. Inflasi adalah bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan 

produksi barang-barang 

3. Banyaknya investasi dalam proyek yang padat modal sehingga persentase 

pendapatan modal dari tambahan harta harus lebih besar dibandingkan dengan 

persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran pun akan 

bertambah 

4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah 

5. Mobilitas sosial yang rendah 

6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-

harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha 

golongan kapitalis 
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7. ketidak elastisan permintaan negara terhadap barang ekspor negara sedang 

berkembang yang menyebabkan semakin memburuk nilai tukar bagi negara sedang 

berkembang dalam perdagangan negara maju 

8. Industri-industri kerajianan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dll 

menjadi hancur. 

 

∎ Perhitungan Indeks Williamson 

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada 

Provinsi Banten, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional 

(regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan 

Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatanmaka 

digunakan Indeks Williamson (Kuncoro, 2004:104).  

IW = 

√∑(𝑌𝑖−𝑌)2𝑓𝑖

𝑛

𝑌
 

dimana VW adalah Indeks Williamson, Yi adalah PDRB perkapita di Kabupaten I, Y 

adalah PDRB perkapita rata-rata provinsi Banten, fi adalah jumlah penduduk di 

kabupaten I, dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Banten.  
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2. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi yaitu proses terjadinya kenaikan pendapatan perkapita 

masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam teori pembangunan 

terdapat 3 unsur yang harus ada yaitu proses, peningkatan pendapatan perkapita, dan 

berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. Beberapa teori yang dikemukakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Teori David Ricardo 

David Ricardo mengemukakan bahwa output nasional (GDP) ditentukan 

semata-mata oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat pesat, maka 

output pun akan meningkat juga dan sebaliknya. Ricardo menyatakan bahwa jumlah 

penduduk ditentukan olh tingkat upah yang berlaku, karena tingkat upah konstan pada 

tingkat alamiah, pertumbuhan penduduk tumbuh konstan, angka bagian dari kaum 

capital juga konstan pada tingkat yang minimal, akumulasi capital berhenti. Dalam 

teori David Ricardo menunjukkan bahwa pertumbuhan output bisa terjadi tanpa diikuti 

dengan perubahan bagian dari masing-masing pelaku ekonomi. 

b. Teori Arthur Lewis 

 Menurut Lewis, perkembangan ekonomi pasar tidak diikuti dengan kenaikan 

kesejahteraan dari kaum buruh. Dalam teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika 

kapitalis meningkatkan kesejahteraannya, kehidupan buruh akan tetap pas-pasan. 

Peryumbuhan ekonomi semacam itu akan terus berlangsung. Situasinya akan berubah 

yaitu dengan kenaikan upah buruh ketika tidak ada lagi surplus tenaga kerja, sektor 

modern berkembang amat cepat dan sektor tradisional menggunakan teknik baru. 
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c. Teori Harrod Domar 

 Menurut Harrod Domar pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya 

tingkat tabungan. Apabila tingkat tabungan rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga 

akan rendah, begitu juga sebaliknya. Harrod Domar pada dasarnya mengingatkan 

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin apabila terjadi 

keseimbangan antara sisi produksi dan sisi pengeluaran. 

d. Teori Rostow 

 Menurut Rostow tahap-tahap pertumbuhan ekonomi adalah : 

1. Tahap masyarakat tradisional 

2. Tahap prasyarat untuk lepas landas 

3. Tahap lepas landas 

4. Tahap dorongan kearah kedewasaan 

5. Tahap konsumsi massal yang tinggi 

e. Teori Joseph Schumpeter 

 Joseph Schumpeter mengemukakan pentingnya inovasi sebagai sumber utama 

pembangunan. Inovasi merupakan penemuan hal-hal yang baru diaplikasikan dalam 

masyarakat sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Hal baru tersebut bisa berupa 

penemuan produk baru, penemuan sumber bahan baku baru, penemuan pokok teknik 

produksi baru, penemuan pasar baru maupun manajemen baru yang lebih efisien.   
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3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu 

negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan suatu kemajuan tekonologi, dan 

penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.Pembangunan ekonomi 

pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan 

dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Pendapatan regional adalah salah satu 

indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu 

wilayah. Pendapatan domestik regional bruto dapat dihitung dengan tiga pendekatan 

(approach) yaitu: 

1.Dari sisi produksi  

2. Dari segi pendapatan 

3. Dari segi pengeluaran 

Terdapat perbedaan sudut pandang dalam penjelasan pertumbuhan ekonomi. 

Perbedaan tersebut berdasarkan alirannya, yaitu : 

- Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

a. Adam Smith menyatakan bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang 

jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong 



19 
 

 
 

spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan 

mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. 

b. David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan 

menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah akan 

menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun. Dimana upah tersebut 

hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada tahap tersebut, 

perekonomian mengalami stagnasi. 

c. Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan 

membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. 

 

- Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik 

a. Horrod-Domar menyatakan perlunya pembentukan modal (investasi) sebagai syarat 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Bila pembentukan modal telah 

dilakukan, maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam 

jumlah yang lebih besar. 

b. Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh 

kemampuan kewirausahaan, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. 

c. Robert-Solow mengemukakan dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat 

menentukan modal proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan maka 

semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. 
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- Teori pertumbuhan ekonomi historis 

a. Frederich List mengemukakan tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan 

masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup melalui produksinya. Dimulai dari 

berburu dan mengembara, beternak dan bertani, pertanian dan kerajinan, hingga 

kerajinan, industri, dan perniagaan. 

b. Werner Sombart mengemukakan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat 

memiliki susunan organisasi dan ideolohi masyarakat. Tahapannya adalah zaman 

perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertumbuhan, dan zaman kapitalis. 

c. Walt Whitman Rostow mengemukakan dalam pertumbuhan ekonomi, negara akan 

mengalami tahapan tradisional yaitu ekonomi didominasi sektor pertanian, transisi 

yaitu terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian industri, tinggal landas yaitu 

hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi, menuju kematangan yaitu 

serikat buruh dan dagang semakin maju, dan tahap konsumsi masa tinggi yaitu tenaga 

kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di 

desa. 

d. Karl Bucher mengemukakan tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara 

berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Tahapannya adalah masa rumah 

tangga tertutup/masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri, masa 

rumah tangga kota yaitu muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota, 

masa rumah tangga bangsa kemasyarakatan yaitu melakukan pertukaran dagang dalam 

negara, dan masa rumah tangga dunia yaitu masa dimana perdagangan telah melewati 

masa-masa negara seperti saat ini. 
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- Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets 

 Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan emampuan jangka 

panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi 

dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Kuznets juga mengemukakan ada 3 

faktor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan persediaan barang 

terus-menerus, perkembangan teknologi, dan penggunaan teknologi secara efektif dan 

efisien. 

  

4. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

 Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan 

nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 

sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya 

pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga 

apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertambahan 

penduduk, maka tingkat pertambahan penduduk meningkat, begitu juga sebaliknya. 

Untuk mempertahankan tingkat pendapatan perkapita atau tingkat kesejahteraan relatif, 

perlu dicapai tingkat pertambahan pendapatan national yang sama dengan tingkat 

pertambahan penduduk (Kuncoro, 2004 : 129). 
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5. IPM 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu metode pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk 

semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah 

sebuah negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga 

untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.  

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia. 

Unsur-unsur tersebut adalah usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

Metode perhitungan IPM yang diukur dengan 3 komponen tersebut dengan membuat 

indikator maksimum dan minimum yaitu : 

Indeks 𝑋(𝑖) = [ 𝑋(𝑖) – 𝑋(𝑖)𝑚𝑖𝑛 ] / 𝑋(𝑖)𝑚𝑎𝑘𝑠  – 𝑋(𝑖)𝑚𝑖𝑛 ] 

Keterangan : 

𝑋(𝑖) = indikator ke 1 (I=1,2,3) 

𝑋(𝑖)𝑚𝑖𝑛 = nilai minimum 𝑋(𝑖) 

𝑋(𝑖)𝑚𝑎𝑘𝑠  = nilai maksimum 𝑋(𝑖) 

Kisaran nilai minimum dan maksimum adalah : 

1. Harapan hidup kelahiran : 25-85 

2. Tingkat melek huruf : 0-100 

3. Rata-rata lama sekolah : 0-100 

 



23 
 

 
 

 IPM menunjukkan kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada 

kesenjangan indikator pembangunan lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan 

pendidikan. IPM juga menunjukkan pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan manusia dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang 

lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya fungsi produksi tetapi juga 

merupakan tujuan pembangunan fundamental (Todaro dan Smith, 2004:87) 

 

6. Hubungan antara Ketimpangan dengan IPM 

IPM dengan ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah dapat 

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah tersebut. Peranan 

tingkat pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang diukur 

dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih tinggi 

dibanding yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, 

maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi 

produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut sesuai 

dengan teori human capital, yaitu apabila pendidikan memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan dikarenakan 

pendidikan berperan didalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Jhingan, 

2010:78). 
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7. UMK 

 Menurut Badan Pusat Statistik, upah atau gaji bersih yaitu imbalan yang 

diterima selama sebulan oleh buruh atau karyawan baik berupa barang atau uang yang 

dibayarkan perusahaan atau kantor atau majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai 

dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih yang dimaksud yaitu setelah dikurangi 

dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya. 

 UMK adalah standar minimum yang digunakan seorang pengusaha atau pelaku 

industri untuk memberikan upah kepada pekerja/karyawan di dalam lingkungan usaha 

atau kerjanya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang upah, pasal 

41 ayat 2, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Peraturan pemerintah 

pengupahan juga menegaskan bahwaa upah minimum hanya berlaku untuk 

pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang 

bersangkutan. Sementara, upah bagi pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan 

yang bersangkutan. 

 Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, 

komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Maka, besarnya upah 

pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap 

yaitu tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan 

dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja. Contohnya adalah tunjangan jabatan, 

tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Berbeda hal 
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dengan tunjangan makan dan transportasi. Tunjangan tersebut bersifat tidak tetap 

karena perhitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja. 

 

8. Hubungan UMK terhadap Ketimpangan 

 Intitusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi 

ketimpangan. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan 

perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah (Levitan & Belous, 1979 ; Volscho, 

2005). Dengan demikian dengan menetapkan upah minimum, amak 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, 2001:95). 

 Ekonomi neo klasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan 

ketimpangan pendapatan daripada menguranginya. Upah minimum menyebabkan non pasar 

berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga 

tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan 

pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerjaan menjadi pengangguran 

(Sungkar, 2015:59).  

 

9. PAD 

 Pendapatan Asli Derah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah yang faktanya belum cukup memberikan sumbangan untuk 

pertumbuhan daerah, dengan alasan tersebut maka pemerintah harus meningkatkan 

pendapatan asli daerah terutama dari sumber pendapatan asli daerah. Sumber tersebut 
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yaotu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

 Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri 

oleh pemerintah daerah. Sumber PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

laba badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah (Warsito, 

2001:128). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah yang berasal 

dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain (Herlina Rahman, 2005:38). 

 Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan 

dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan 

oleh daerah tersebut khususnya keperluan rutin. Oleh sebab itu peningkatan pendapatan 

tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. 

 Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah yang bertujuan untuk member keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

dana dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu : 

1. Pajak Derah 

2. Retribusi Daerah, terdiri dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 

perijinan tertentu 
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3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayaguanaan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain seperti 

akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

 

10. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan 

PAD merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. 

Menurut Siddik (2002:98) kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan 

sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah 

memiliki kekayaan sumber daya atau tidak. Atau daerah dengan intensitas kegiatan 

ekonomi yang tinggi atau rendah. Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu 

daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidak heran 

apabila suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan terbelakang.  

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat 

mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin besar pada antar daerah 

tersebut. Berdasarkan BPS Provinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap masing-masing daerah tersebut yang ada di Provinsi Banten. Namun, masih 

terdapat ketimpangan pada masing-masing daerah tersebut. Untuk mengatasi 
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permasalahan tersebut maka diperlukan dana perimbangan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan daerah guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. 

Penelitian yang dilakukan Putri dan Natha (2014) menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan karena peran PAD dalam 

menekan ketimpangan dianggap belum mampu karena PAD dialokasikan utnuk 

belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain, bukan untuk belanja 

pembangunan yang bersifat dimasa mendatang. 

 

11. Jumlah Penduduk 

 Partisipasi penduduk dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah 

dapat dijadikan sebagai sumber infromasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan 

efektivitas keputusan perencanaan pembangunan ekonomi, sehingga proses 

pembangunan dalam suatu daerah dapat dicapai sesuai sasaran (Murty, 2000:72). 

Antara pembangunan kependudukan nasional dan pembangunan ekonomi nasional 

terdapat timbal balik atau berpengaruh satu sama lainnya. Jumlah penduduk juga 

diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional yang diukur dari hasil 

produksi menurut sektor dan pembangunan kependudukan nasional dilihat dari jumlah 

penduduk dan kapasitas penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor (Adisasmita, 

2005:107). 

 Maier menyatakan dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus 

bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk bagi 

supply bahan pangan, tetapi juga menjadi kendala bagi pengembangan tabungan, 
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cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga ciri pokok yang menjadi 

tanda-tanda perkembangan dan permasalahan yang terjadi didalam kependudukan 

Indonesia. Pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan. 

Kedua, penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah. Dang yang terakhir, 

kualitas hdup penduduk yang perlu ditingkatkan (Arsyad, 2004:68). 

 Perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan 

menghambat pembangunan. Dapat juga dikatakan faktor pendorong dikarenakan 

adanya kemungkinan semakin banyak tenga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya 

perluasan pasar dimana terjadi perluasan barang dan jasa yang ditentukan oleh dua 

faktor penting yaitu pendapatan dan juga jumlah penduduk. Penduduk juga bisa 

dikatakan penghambat pembangunan karena akan memberikan penurunan dalam 

produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan 

sehingga mengakibatkan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Sukirno, 1997:56). 

 

12. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan 

 PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat 

dimana melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang 

tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah 

yang bersangkutan juga tinggi, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan. 

Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan 

pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat terhadap ketimpangan. Selain itu 
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juga jumlah penduduk muda dan tua akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. 

Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga 

akan mempengaruhi kondisi ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. 

 Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal diwilayah 

tertentu. Perubahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh 

lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari 

permintaan akan tenaga kerja menjadi pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah 

standar. Hal ini akan berdampak semakin tinggi angka ketimpangan. Salah satu factor 

penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah 

peningkatan populasi penduduk (Fulsgang, 2013:38). 

 Pertumbuhan penduduk biasanya memicu tibulnya masalah lain seperti struktur 

umur muda, jumlah pengangguran yang semakin tinggi, urbanisasi dan lain-lain. 

Lincolin juga menjelaskan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran 

penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang tidak seimbang, baik dari sisi antar pulau 

maupun antar desa dan kota, dan juga antar sektor (Lincolin, 2010:124). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang pertumbuhan ekonomi dan kaitannya 

dengan ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya : 

1. Fitrah, Sari, Islami dalam jurnal “Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan 

Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 



31 
 

 
 

Tingkat ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota yang terjadi mengalami 

fluktuasi dan cenderung tinggi karena besarnya nilai yang sangat tinggi yaitu 

mendekati angka 1 bahkan untuk tahun 2001-2010 nilainya lebih dari 1. Dari hasil 

regresi dapat disimpulkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh negative dan tidak signifikan, variable I memiliki hubungan negative dan 

signifikan dan variable IPM memiliki hubungan positif dan tidak signifikan. 

2. Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon dalam jurnal “Analisis Ketimpangan Pembangunan 

Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan pembangunan Provinsi 

Sumatera Barat. Investasi mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi 

Sumatera Barat secara signifikan dan positif. Tenaga kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. 

3. Zulkifli dalam jurnal “Pengaruh Upah Minimum Regional dan Konstribusi Sektor 

Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi/Pendapatan di Sulawesi Selatan”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Upah Minimum Regional tidak signifikan 

terhadap ketimpangan distribusi Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi sector 

industry terhadap PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Nita Tri Hartini dalam jurnal “Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan IPM 

terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-

2015”. Penelitian ini menyimpulkan PDRB perkapita, investasi, dan IPM 
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berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi 

DIY. 

5. Ni Putu Valentiana Shanty Putri dalam jurnal “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan 

Belanja Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan 

distribusi Pendapatan. 

6. Holifah dalam jurnal “Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. 

IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Jumlah 

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Dan industri 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di lakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Namun perkembangan 

pertumbuhan ekonomi saat ini masih menujukkan ketidakmerataan dalam peningkatan 

kesejahteraan tersebut yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan perolehan 

pendapatan antar daerah.  
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 Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten pada 

penelitian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, 

dan UMK. Apabila pertumbuhan ekonomi,  jumlah penduduk, PAD, IPM, dan UMK 

tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain, maka keadaan ini akan mendorong 

terjadinya kenaikan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi 

Banten. 

Rumus :  

1.  Y = C(𝑌𝑑) + I (r) + G + X . m 

 𝑌𝑑 = Y – TX + TR 

2. Y = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽  

𝐷2 = MRP = MR . MPPL 

MPPL = 
∆𝑌

∆𝐿
 = 𝛽 . 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽−1 = 𝛽 .

𝑌

𝐿
 

Y = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽  

𝐷2 = 𝛽 . 𝛽 .  
𝑌

𝐿
  

𝑆2 = W 

W = A𝛽 . 
𝑌

𝐿
 

Y = W . A . 𝛽 . L 
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D. Hipotesis 

 Dari kerangka pemikiran tersebut, terdapat hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga PDRB Perkapita berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

3. Diduga PAD berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

4. Diduga IPM berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

5. Diduga UMK berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Banten. 

Pertumbuhan Ekonomi 

Ketimpangan Pembangunan 

Permintaan Penawaran 

PDRB Perkapita Jumlah Penduduk PAD UMK IPM 


