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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dasarnya masing-masing daerah memiliki tujuan yang sama yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya emlalui pembangunan negara ataupun 

suatu daerah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di dasarkan 

pada perubahan struktur sosial, perubahan sikap  mental dan lembaga nasional, 

pembangunan juga mencakup pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya 

ketimpangan pendapatan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu (Todaro, 2003: 

115). 

Indikator keberhasilan pembangunan salah satunya adalah angka PDRB, 

dimana PDRB ini adalah nilai bersih pendapatan suatu daerah yang dihasilkan 

dari berbagai kegiatan (Hadi Sasana, 2001), jadi semkain tinggi angka PDRB 

maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan akan 

berdampak pada pendapatan per kapita yang semakin tinggi pula (Todaro, 2003). 

Maka penduduk di sautu wilayah dapat dikatakan sejahtera dapat dilihat dari laju 

pertumbuhan PDRB. 

Provinsi Jawa timur memiliki laju pembangunan yang cukup pesat dan 

berlangsung secara menyeluruh, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa timur 

bersungguh-sungguh dalam hal pembangunan, disisi lain kendala seperti sumber 

daya manusia, ketimpangan pendapatan masih di hadapi pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, menyebabkab masalah yang di masyarakat itu sendiri seoerti kondisi 

ekonomi yang belum merata, masih banyak kekurangan dan juga masih timpang 
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tindihnya pendapatan di setiap daerah, serta masing-masing daerah mempunyai 

ketimpangan yang berbeda beda. 

Delapan indikator yang mengindikasikan ketimpangan di setiap daerah 

yakni; (1) meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, (2) laju peredaran uang yang 

tidak di imbangi dengan laju barang-barang yang menyebabkan inflasi, (3) investasi 

yang hanya menitikberatkan pada industri padat modal tanpa memperhatikan industri 

padat karya, (5) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap daerahnya, (6) kebijakan 

industrial yang lebih memihak golongan kapitalis, (7) memburuknya dan semakin 

tingginya grap atau jarak antara negara berkembang dan negara maju, (8) 

Berkurangnya industri-industri rakyat (Arsyad, 2003: 226). 

Ketimpangan tidak hanya . Dampak positif dapat mendorong wilayah 

berkonotasi negatif namun juga mempunyai sisi positif seperti agar dapat 

mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Selanjutnya ketimpangan juga dapat 

menyebabkan hal-hal negatif antara lain kesenjangan yang semaikin meningkat, 

rasa iri antar daerah semakin tinggi dan sumber daya manusia yang juga melemah 

(Todaro, 2003:212). 

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari meningkatnya angka layak 

hidup masyarakat atau Indeks Pembangunan MaPembangunan ekonomi dapat 

nusia. IPM berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat, dimana 

produktivitas masyarakat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan, 

ketimpangan yang masih ditemukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur haruslah menjadi perhatian khusus untuk proses pembangunan di setiap 

daerah. (Kuncoro, 2003). 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan inti pertanyaan dalam penelitian. setalah  

melihat latar masalah maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Profil PDRB, indek pembangunan manusia dan ketimpangan 

pendapatan di Provinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana pengaruh PDRB, Indek Pembangaunan Manusia terhadap 

ketimpangan pendapatan pada 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur? 

 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yang di tulis oleh peneliti 

agar topik penelitian terfokus dan tidak melebar, peneliti memfokuskan pada 

variabel pendapatan domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia 

yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan alur berakhirnya suatu penelitian dimana 

dalam penelitian ini mempunyai tujuan adalah : 

1. Untuk mengetahui Profil PDRB, indeks pembangunan manusia dan 

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur? 

2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada 38 

Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur? 

3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

ketimpangan pendapatan pada 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur? 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian dapat memberikan rujukkan terhadap penentuan 

keputusan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita, indeks 

pembangunan manusia dan ketimpangan antar wilayah khususnya dalam 

sektor pendapatan. 

2. Bagi Penulis Lain 

Hasil penelitian dikemudian hari diharapkan dapat menjadi 

rujukkanuntuk penelitian selanjutnya, terutama barkaitan dengan 

pendapatan, indeks pembangunana manusia dan ketimpangan pendapatan. 

 


