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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian pertama oleh Sultan dan Jamzani Sodik (2010) berjudul 

“Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah serta faktor-

faktor yang Mempengaruhi ketimpangan periode 2000- 2004”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor dapat mempengaruhi 

ketimpangan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi karena melihat 

bagimana pengaruh anatar variabel dan menggunakan data time series dalam 

kurun waktu 5 tahun (time series) mulai tahun 2000-2004. Tahun 2000 merupakan 

tahun awal perekonomian indonesia berusaha tumbuh setalah krisis ekonomi 

tahun. Variabel yang diteliti dalam penelitian ioni adalah ketimpangan pendapatan 

regional, pertumbuhan penanaman modal asing, pertumbuhan ekspor, 

pertumbuhan PDRB. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini dapat diperoleh 

bahwa: terdapat ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah dalam 

tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pertumbuhan penanaman modal asing 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 

regional Pertumbuhan ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan regional. Pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Maqin (2011) dengan judul “Analisis 

Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat”. Penelitianini bertujuan untuk 

melihat pengaruh antar variabel dan memperoleh bukti empiris mengenai 

disparitas pendapatan antar daerah di Jawa Barat, pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, PMDN, dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan 

kabupaten/kota di Jawa Barat. Model analisis yang digunakan untuk mengetahui 

disparitas pendapatan digunakan indeks ketimpangan regional Williamson. 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh sejumlah variabel terhadap disparitas 

pendapatan digunakan panel data dengan metode Fixed Effect, dengan data times 

series dari tahun 2000-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 25 

Kabupaten dan Kota ada 8 daerah yang terdiri 7 Kabupaten dan 1 Kota yang 

memiliki indeks disparitas yang lebih besar dari rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat. Sementara itu, hasil estimasi pertumbuhan ekonomi dan PMDN 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan. Dilihat dari 

tingkat pendidikan tenaga kerja, lulusan SMA memberikan pengaruh signifikan 

terhadap disparitas pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2013) dengan judul “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh bukti empiris mengenai disparitas pendapatan di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2001- 2010, pengaruh pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal 

Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan tingkat pendidikan secara parsial 

terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2010. Model 
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analisis yang digunakan untuk mengetahui disparitas pendapatan adalah indeks 

Williamson. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh sejumlah variabel terhadap 

disparitas pendapatan digunakan data time series. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, variabel Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN perkapita) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disparitas pendapatan, variabel Penanaman Modal Asing 

(PMA perkapita) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disparitas pendapatan dan variabel tingkat pendidikan (rasio tingkat pendidikan 

SD dan rasio tingkat pendidikan SLTA) secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Hartini (2017) dengan judul 

Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Yogyakarta dengan 

tujuan peneltian untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi Dan 

Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah 

dengan hasil Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap 

ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel PDRB per kapita berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara investasi dan 

indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan. 
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B. Landasan Teori 

1. Ketimpangan Pendapatan 

Kenyatataannya adanya ketimpangan tidak terus merujuk kepada hal 

negatif, ketimpangan juga dapat memberikan semangat untuk daerah yang 

tertinggal agar dapat berusaha meningkatkan pertumbuhan daerahnya agar 

dapat lebih bersaing dengan daerah daerah lain yang lebih maju dalam hal 

kehidupan yang lebih layak akan tetapi ketimpangan pendapatan juga 

mempunyai dampak negatif yaitu ketimpangan secara umum dipandang tidak 

adil karena pemerintah pusat tidak bisa memeretakan pembangunan. (Todaro, 

2004:102). 

Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang awalnya cenderung 

menyebabkan hal yang tidak terduga seperti tingkat kemiskinan meningkat, 

ketidak merataan pembangunan di daerah dan ketidak adilan sosial namun 

setelah melewati hal tersebut maka suatu negara akan memasuki fase 

keseimbangan perekonomian dengan berkurangnya kemiskinan dan semakin 

meratanya pembangunan antar daerah. (Kuncoro, 2006: 79). 

meratanya pendapatan nasional dapat mencerimkan bahwa suatau 

negara berhasil dalam membangun dan menuju perekonomian yang lebih baik 

Ada beberapa macam kesenjangan yang ada di masyarakat, yaitu : 1 

kesenjangan yang dialami antar daerah baik dari segi pendapatan dan lain-

lain, 2 kesenjangan sektor-sektor mulai dari sektor industri, sektor 

perekonomian itu sendiri, dan 3 ketidakadilan sosial di setiap daerah (Basri, 

1995:92).. 
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Pemerataan pendapatan secara garis besar ada 2 pokok yang penting 

yaitu: distribusi ukuran, adalah ukuran untuk melihat seberapa besar 

pendapatan yang di terima masing-masing orang dan distribusi fungsional 

adalah menerangkan siap-siapa pemilik faktor produksi (Todaro, 2000). 

Ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan 

ekonomi dibagi menjadi, ketimpangan pemertanaan pendapatan antar 

individu (size distribution oncome), ketimpangan pendapatan antar daerah 

(urban – rural income disparities), dan ketimpangan pendapatan di setiap 

daerah (regional income disparities) (Thee Kian Wie dalam hartono 2008) 

Pemerataan pendapatan nasional mengindikasikan suatu negara 

dapat memberikan pemertaan di setiap penduduknya baik dari segi 

pendapatan maupun yang lain (basri dalam sasana, 2008)  Faktor penentu 

kesenjangan pendapatan antar wilayah investasi fisik, sumber daya manusia 

dan modal (Fleiher  2009). Salah satu alat ukur yang dapat menghitung 

seberapa besar ketimpangan pendapatan suatu daerah yang cukup baik adalah 

dengan menggunakan indeks williamson maupun indeks gini  

 Berdasarkan paparan teori diatas maka diperoleh kesimpulan 

mengenai pemerataan pendapatan, distribusi pendapatan mencerminkan baik 

atau tidaknya laju pertmbuhan suatau negara dan meratanya pembangunan di 

setiap sektor. Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau tidak 

meratanya distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang : 

a. Ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan penduduk yang semakin 

tahun semakin meningkat tanpa di imbangi dengan laju pendapatan. 
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b. Harga barang-barang cenderung naik dan nilai mata uang turun (Inflasi)  

c. Masih adanya gab atau jurang pemisah antar daerah dikarenakan 

pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah. 

d. Sektor-sektor industri semakin berkembang namun hanya industri padat 

modal dan untuk oadat karya memiliki presentase yang tidak seimbangan 

dengan industri padat modal, 

e.  Masih rendahnya perpindahan penduduk untuk memeratakan jumlah 

penduduk di setiap daerah, cenderung wilayah perkotaan lebih padat. 

f. Kebijakan-kebijkan di bidang industri yang masih berpihak kepada 

golongan kapitalis sehingga hara-hara semakin naik. 

g. Nilai tukar mata uang negara berkembang memburuk. 

h. Industri rumahan, UMKM serta industri padat karya semikin terpuruk 

(Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Lincoln Arsyad, 1997) 

1) Teknik Perhitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ada beberapa teknik untuk mengukur ketimpangan atau merata 

tidaknya distribusi pendapatan di suatu daerah dapat menggunakan salah 

satunya adalah indek gini dan ukuran bank dunia dimana kedua teknik ini tidak 

jauh berbeda, namun indek gini lebih sederhana untuk menggambarkan 

ketimpangan di suatu wilayah. 

a). Indeks atau Rasio Gini 

Indek Gini merupakan salah satu teknik untuk melihat bagaimana 

ketimpangan di suatu daerah dengan melihat hubungan antara pendapatan 

individu dengan pendapatan total. Besaran ukuran indek gini untuk melihat 
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pemerataan pendapatan di suatu daerah adalah 0-1 dimana jika semakin 

mendekati 0 (nol) maka ketimpangan di daerah tersebut kecil sedangkan 

sebaliknya jika nilai mendekati satu maka dapat dipastikan daerah tersebut 

memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.  

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah : 

    ∑
            

     

 

   

 

Keterangan: 

G  = Gini Ratio 

Pi  = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i 

Qi  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i 

Qi-1  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i 

k  = Banyaknya kelas pendapatan 

 Nilai Gini antara 0 dan 1 dimana jika semakin mendekati 0 (nol) 

maka ketimpangan di daerah tersebut kecil sedangkan sebaliknya jika nilai 

mendekati satu maka dapat dipastikan daerah tersebut memiliki 

ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. 

Ketimpangan pendapatan yang dilihat dari indeks gini mempuntai 

ukuran setandart sebagai berikut (Susanti,2002) 

- GR < 0.4 masuk dalam kategori rendah 

- 0.4  GR  0.5 masuk dalam kategori ketimpangan sedang 

- GR > 0.5 masuk dalam kategori ketimpangan tinggi 
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b). Ukuran Bank Dunia 

Bank Dunia mempunyai kriteria untuk melihat ketimpangan 

pendapatan dengan kategori sama yaitu tinggi, sedang dan Kriteria tersebut 

menunjukkan bahwa: 

a. Jika dalam suatu daerah 40 penduduk memiliki pendapatan rendah 

Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan rendah sebesar 

kurang dari 12 persen dari total pendapatan daerah tersebut maka 

sudah dipastikan daerah tersebut mempunyai ketimpangan yang tinggi 

b. Jika dalam suatu daerah 40 penduduk memiliki pendapatan rendah 

Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan rendah sebesar 

dari 12-17 persen dari total pendapatan daerah tersebut maka sudah 

dipastikan daerah tersebut mempunyai ketimpangan yang sedang 

c. Jika dalam suatu daerah 40 penduduk memiliki pendapatan rendah 

Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan rendah sebesar 

lebih 17 persen dari total pendapatan daerah tersebut maka sudah 

dipastikan daerah tersebut mempunyai ketimpangan yang rendah 

d. . (Kuncoro, 2003:130) 

2. Pendapatan Domestik Regional Bruto 

PDRB per kapita dapat dijadikan acuan tinggi rendahnya laju 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dari segi pendapatan daerah. PDRB 

adalah nilai pendapatan bersih yang dihasilkan oleh suatu daerah baik dari 

barang atau jasa (Hadi Sasana, 2006). PDRB merupakan tolak ukur 

kemampuan suatu daerah dalam mengelolah daerahnya baik dari segi 



13 
 

 

produksi, sumber daya manusai dan sumber daya alam serta sektor lainnya 

yang dapat menunjang pertumbuhan maka dari itu pertumbuhan PDRB setiap 

daerah berbeda-beda tergantung daerah maksimal atau tidaknya dalam 

mengelola potensi sektor-sektor yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB. 

Adanay perbedaan tersebut menyebabkan ketimpangan di suatu daerah 

dikarenakan setiap daerah pengelolaan pendapatanya pun juga berbeda beda 

tergantung daerah masing-masing.. 

Kuznet (dalam Lincolin, 2010: 292) menjelaskan bahwa 

pembangunan suatu daerah dpat memicu kesenjangan ekonomi pada batas-

batas. Namun, pada tahap-tahap berikutnya, pendapatan setiap daera akan 

membaik dan mengimbangi laju pendapatan perkapita yang juga akan 

membaik. Menurut Wie (dalam Litantia, 2010: 8) mengatakan bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan menyebabkan masalah 

ketimpangan pendapatan yang tinggi juga apabila faktor yang 

mempengengaruhi ketimpangan pendapatan tidak diperhatikan secara khusus. 

Beberapa cara untuk menghitung laju pertumbuhan PDRB salah 

satunya dengan cara pendekatan produksi, pendakatan pengeluaran dan 

pendekatan pendapatan yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

PDRB adalah jumlah akhir yang dihasilkan oleh daerah dari berbagai 

unit produski baik dari barang maupun jasa dalam jangka waktu satu tahun 

dengan dikurangi belanja suatu daerah. Faktor-faktor produksi tersebut dibeda 

bedakan menjadi beberapa sektor yaitu; Pertanian, Pertambangan dan  
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Industri Pengolahan, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, 

Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan, Jasa-jasa, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Bersih. 

b. Menurut pendekatan pengeluaran, 

PDRB adalah penjumlahan semua komponnen hasil akhir dari faktor 

produski yaitu: 

1) Konsumsi rumah swasta dan rumah tangga yang tidak berorientasi pada 

untung. 

2)  Pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah 

3) Penyusunan modal penyusanan pendapatan 

4) Stock exchange 

5) Total eksport 

c. Menurut pendekatan pendapatan 

PDRB dilihat dari pendekatan ini merupakan hasil balas jasa kepada 

pemerintah atas pengelolaan pembangunan yang maksimal dari segi faktor 

produksi. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, 

sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum 

dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai 

merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam mengelolah daerahnya 

baik dari segi produksi, sumber daya manusai dan sumber daya alam serta 

sektor lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan maka dari itu 

pertumbuhan PDRB setiap daerah berbeda-beda tergantung daerah maksimal 
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atau tidaknya dalam mengelola potensi sektor-sektor yang dapat menunjang 

pertumbuhan PDRB. (Badan Pusat Statistik BPS. 2015).  

3. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara khusus mengukur  

kelayakan hidup suatu masyarakat berdasarkan idnikator-indikator yang telah 

ditetapkan. Angka IPM diperoleh berdasarkan data yang dapat meawakili 

indikator penyusun IPM tersebut, yaitu bidang kesehatan; angka kematian, 

angka melek huruf, rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja 

pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran 

per kapita sebagai pendekatan pendapatan. 

Salah satu kegunakan IPM adalah indeks ini mengungkapkan bahwa 

sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang 

rendah, dan dapat melihat kehidupan masyarakatnya berada pada titik rendah 

atau titik tertinggi (Todaro dan Smith, 2004). Kesenjangan antar wilayah 

dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Ketimpangan 

pendapatan mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat yang di konotasikan dengan indek pembangunan manusia. 

Menurut Becker (dalam Agus Iman Solihin, 1995), menyatakan bahwa IPM 

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam 

mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka 

produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula atau lebih jelasnya dapat 
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dikatakan jika indeks pembangunan manusia tinggi maka dapat dipastikan 

ketimpangan pendapatan suatu daerah menurun. Teori ini menganggap 

pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan artinya 

setiap individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tiggi mempunyai 

produktivitas yang tinggi pula dan akan meningkatkan pendapatan individu 

tersebut. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi layak hidup dari suatu 

masyarakat dengan tingkat yang diharapkan suatu individu (Segal dan Brzuzy 

yang dikutip dalam suud, 2006 : 5) 

Indek pembangunan manusia merupakan susunan dari beberapa 

indikatr yang dapat mewakli tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat tiga 

komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks 

pembangunan manusia suatu negara, yaitu : 

a) Bidang kesehatan dilhat dari angka harapan hidup (tingkat kematian 

bayi). 

b) Bidang pendidikan dilihat dari angka melek huruf (dengan bobot dua per 

tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). 

c) Standar kehidupan layak di susun dari tingkat pengeluaran perkapita per 

tahun. 

Rumus yang digunakan untuk menyusun komponen kesejahteraan 

masyarakat yang diwakili indek pembangunan manusia adalah sebagai 

berikut: 

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 
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Dimana: 

X1 = tingkat harapan hidup 

X2 = tingkat pendidikan 

X3 = tingkat hidup layak 

a. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia 

1) Indeks Harapan hidup 

Indek harapan hidup menggambarkan angka harapan hidup di 

suatu masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan beberapa 

faktor penentu seperti angka kematian bayi, angka kesehatan bayi dan 

lain sebagainya 

2) Indeks Pendidikan 

Dalam menyusun indek pendidikan terdapat 2 faktor penentu 

yaitu yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). 

Populasi yang digunakan adalah penduduk yang masih bersekolah 

dengan umur produktif dengan batas umur 15 tahun karena pada 

kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. 

Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi 

sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun 

masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas 

untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini 

dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan 

(cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang 

memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk 
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secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan 

gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. 

3) Indeks Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP 

mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. 

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak 

memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur 

produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat 

yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar 

provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 

komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah 

distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang 

disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan gambaran secara umum 

mnegenai alur penelitian dan dibuat untuk menjelaskan secara singkat menganai 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tersusun adalah 

bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu PDRB, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Variabel tersebut 

termasuk variabel independen dan bersama-sama dengan ketimpangan pendapatan 

antar daerah sebagai variabel dependen akan diukur dengan alat regresi untuk 

memperoleh tingkat signifikansinya. 
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1. Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah 

Variabel PDRB dipilih karena perolehan PDRB menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda, dimana sebagai contoh Kota Surabaya 

dengan pendapatan tertinggi justru menunjukkan ketimpangan yang tinggi 

pula. menurut Kuznets pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan ankan tinggi dnegan berbagai permasalahanya dan sleanjutnya 

kondisi perekonomian ini akan membaik seiring berjalanya waktu. PDRB 

diketahui berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Hasil penelitian Jamzani 

Sodik (2010) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa PDRB per kapita 

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang artinya PDRB 

dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan suatu daerah. 

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Antar Daerah 

Faktor pengaruh yang ketiga adalah indeks pembangunan manusia. IPM 

dipilih karena nilai IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

berbeda-beda. Nilai IPM yang tinggi menunjukkan angka kejehatraan, angka 

hiduop layak dan angka pendidikan tinggi di suatu daerah. Sejalan dengan 

penelitian Becker (dalam Agus Iman Solihin, 2005) yang menyatakan bahwa 

IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Becker mengkaji 

bahwa semakin tinggi pendidikan formal maka produktivitas tenaga kerja 

semakin tinggi secara umum berarti IPM dapat mengurangi tingkat 

kesenjangan pendapatan suatu daerah. 
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Berdasarkan uraian di atas, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian 

ini terlihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan pertimbangan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan, maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Diduga PDRB berpengaruh siqnifikan terhadap Ketimpangan pendapatan antar 

daerah di Provinsi Jawa Timur. 

2. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur 

 

 

PDRB 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Ketimpangan 

Pendapatan 

1. Indeks harapan hidup 

2. Indeks pendidikan 

3. Indeks hidup layak 

1. Pendekatan Produksi 

2. Pendekatan Pengeluaran 

3. Pendekatan pendapatan 


