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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan 

yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau 

aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran 

(income per-kapita) dalam jangka panjang (Subandi, 2011). 

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

dimana pendapatan per-kapita suatu negara meningkat selama kurun 

waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang 

hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi 

pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2006). 

Todaro dan Smith (2010) menyatakan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh 3 nilai pokok 

yaitu: 

a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya (sustenance). 

b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat 

sebagai manusia. 

c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih 

(freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak 

asasi manusia. 
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Menurut Todaro (2011) menjelaskan bahwa pembangunan 

dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai 

perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan 

lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan 

ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut Todaro 

(2006) juga menjelaskan tiga tujuan inti pembangunan yaitu: 

a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai 

barang kebutuhan yang pokok, seperti sandang pangan, 

papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. 

b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa 

peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan 

penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, 

serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan 

kemanusiaan, yang ke semuanya itu tidak hanya untuk 

memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga 

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang 

bersangkutan. 

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap 

individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan 

membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan 

ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa-

bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang 

berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. 
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Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu 

negara haruslah memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan 

pembangunan. Berdasarkan M.L Jhingan (2012), persyaratan-

persyaratan dasar bagi pembangunan ekonomi di antaranya: 

a. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib 

dan prakarsa untuk menciptakan kemampuan materil harus 

muncul dari warga negara itu sendiri. 

b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang 

menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi 

sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan 

dan penggantian lembaga sosio-ekonomi. 

c. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat 

pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, 

yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan 

motivasi yang ada secara radikal. 

d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis 

di dalam proses pembangunan. Namun, penyediaan atau 

pencapaian modal akan menjadi sia-sia jika tidak ada faktor 

lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi. 

e. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab 

negara untuk melakukan investasi yang paling 

menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan 
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mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika 

perekonomian. 

f. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya 

masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan 

diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional 

tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika 

kenaikan pendapatan itu kurang diikuti dengan penyesuaian 

budaya. 

g. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, 

dan tidak korup, merupakan sine gua non pembangunan 

ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik 

dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat 

tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna. 

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Amartya Sen yang 

mengutip dalam buku Todaro (2006) bahwa “kapabilitas untuk 

berfungsi (capabilities to function)” adalah yang paling menentukan 

status miskin tidaknya seseorang. Berdasarkan pendapat yang sudah 

dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. 

Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas 

kehidupan dan kebebasan masyarakat banyak. 
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2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi 

karena dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per-kapitanya 

terus-menerus meningkat sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu 

diikuti oleh kenaikan pendapatan per-kapita (Sukirno, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi sendiri juga bisa disebut dengan 

terjadinya pertambahan perubahan pendapatan nasional (produksi 

nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan 

pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Mahyadi, 2004).  

Pertumbuhan ekonomi yang berlaku belum tentu menghasilkan 

pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan 

(pendapatan) masyarakat, hal ini disebabkan karena bersamaan dengan 

terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan 

penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan 

tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata 

masyarakat (pendapatan per-kapita) akan mengalami penurunan. 

Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan 

pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak 

mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak 

mengalami kemajuan (Sukirno, 2006). 

Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan 

suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu 
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negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Todaro, 2003). 

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai 

penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan 

output per-kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai 

bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan 

(Boediono, 2006). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan 

(2003), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan 

spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa 

mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang 

secara perlahan yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. 

Menurut Simon Kuznet (dalam Jhingan, 2003), pertumbuhan 

ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu 

negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang 

ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 

kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukannya. 

Menurut Boediono (1992), mengartikan pertumbuhan ekonomi 

sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di 

Indonesia, pertumbuhan ekonomi secara nasional dilihat dari Produk 

Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat provinsi atau daerah 
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maka indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

PDB atau PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi. Case dan Fair (2007) mengartikan GDP sebagai 

nilai pasar dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu 

tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara. 

Faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja, dan modal. 

PDB dan PDRB dicatat atas harga belaku dan harga konstan. 

PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun, sedangkan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 

dasar. PDB atau PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 

(sumber: www.bps.go.id). 

 

 

 

 

http://www.bps.go.id/
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3. Teori Ketimpangan 

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat 

diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya 

dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan 

pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi 

karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-

negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar 

daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu 

daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya 

alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-

masing wilayah. Perbedaan ini membuat Kemampuan suatu daerah 

dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh 

karena itu setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah 

terbelakang (Sjafrizal, 2012). 

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan 

mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, 

karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor 

produksi dan sumber daya yang tersedia.  perbedaan ini yang 

menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap 

wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang 

kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. 

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal 

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun 
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pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami 

peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi 

inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-terbalik”, 

karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi 

pendapatan.  

4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Menurut Sukirno (2006) pada dasarnya distribusi pendapat 

merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran 

pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat 

dua konsepsi pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu 

konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep 

ketimpangan Absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang 

menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep 

ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan 

distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang 

diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan 

besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara 

keseluruhan (Sukirno, 2006). 

Menurut Sukirno (2013) distribusi pendapatan merupakan salah 

satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena 

pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan 

relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan 

absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan Absolut adalah kondisi 
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Dimana tingkat pendapatan yang diterima Seseorang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan relatif adalah perhitungan 

kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah 

(Sukirno, 2006). 

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan 

dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” 

yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznet (1955) 

menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi 

pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 

tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan semakin 

merata.  

 

Sumber : Todaro (2006) 

Gambar 2.1. 

Kurva Kuznet 

Pada gambar 2.1 dapat diketahui bahwa pendapatan akan 

semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat 

pembangunan tertentu distribusi makin merata. Beberapa tahapan 
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peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang 

dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, Namun semua 

tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-

masing negara (Todaro, 2006). 

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod 

Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan 

Peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan 

dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk 

menarik modal ke dalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan 

mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan 

menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. 

Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah 

yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam 

jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan 

menyebabkan ketidakmerataan, di mana daerah-daerah yang relatif 

maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang 

maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang 

menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, 

sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam 

mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang 

lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2012). 

Menurut Myrdal (1997) terjadinya ketimpangan regional 

disebabkan oleh Besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan 
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dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal 

cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang 

meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi dan akan 

meningkatkan pendapatan.  

5. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan 

a) Size Distribution 

Secara umum ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan 

menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen 

penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa 

pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang 

diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang 

diterima oleh 20 persen orang paling kaya (Hudiyanto, 2015). 

1) Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling 

miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. 

2) Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk 

paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan 

nasional. 

3) Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk 

paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan 

nasional.  
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b) Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif 

pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di 

dalam sebuah bujur sangkar yang Sisi tegaknya merepresentasikan 

persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan Sisi datarnya 

merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya 

ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang 

semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa 

distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika 

Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung) 

menunjukkan keadaan yang semakin buruk dan distribusi pendapatan 

nasional semakin Timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dr. Ir. Benu Olfie L.Suzana,MS .(2015) 

Gambar 2.2 

Kurva Lorenz 

Simon Kuznets mengatakan bahwa pada awal tahap 

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, 
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namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan cenderung 

membaik. Observasi tersebut kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznet 

“U-Terbalik”. Beberapa ekonom berpendapat bahwa tahapan 

peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang 

dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dihindari, namun semua 

tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan di masing-

masing negara (Todaro, 2006). 

c) Indèks Gini 

Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang 

dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal, Kurva Lorenz 

dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai 

antara nol hingga satu. Jika nilai Indeks Gini mendekati nol maka 

menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan Jika nilai 

Indeks Gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan 

yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks Gini digunakan untuk melihat 

adanya hubungan antara Jumlah pendapatan yang diterima oleh 

seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran data 

yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini meliputi: 

1) Jumlah rumah tangga atau penduduk 

2) Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang 

sudah dikelompokkan menurut kelasnya. 
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rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah : 

𝐼𝐺 =∑
𝑃𝑖(𝑄𝑖 + 𝑄𝑖 − 1)

1000

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

IG = Indeks Gini 

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 indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika: 

 IG < 0,3  = Ketimpangan rendah 

 0,3 ≤ IG ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang 

 IG > 5  = Ketimpangan tinggi 

Indeks Gini memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan 

acuan mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, 

kelebihan tersebut antara lain (Bappeda Kota Semarang, 2012): 

a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). 

Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali 

lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. 

b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population sezi 

independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan 

seharusnya tidak berubah. Jika kondisi lain tetap (ceteris 

paribus). 
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c. Simetris. Jika antara penduduk bertukar tempat tingkat 

pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam 

ukuran ketimpangan. 

d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, 

transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan 

menurunkan ketimpangan. 

d) Menurut Bank Dunia 

Menurut Bank dunia, ketimpangan distribusi pendapatan 

diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat 

dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total 

pendapatan penduduk. 

Tabel 2.3 

Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia 

(world Bank) 

Klasifikasi Ketimpangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ketimpangan Tinggi 40% penduduk berpendapatan rendah 

dan menerima < 12% dari total 

pendapatan 

Ketimpangan Sedang 40% penduduk berpendapatan rendah 

dan menerima 12% - 17% dari total 

pendapatan 

Ketimpangan Rendah 40% penduduk berpendapatan rendah 

dan menerima > 17% dari total 

pendapatan 

  Sumber : World Bank 
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6. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan 

Menurut Aldeman & Moris (dalam Lincolin, 2010) 

mengemukakan 8 penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di 

Negara Sedang Berkembang (NSB) yaitu: 

a) Tingginya pertambahan penduduk yang akan memicu penurunan 

pendapatan per-kapita. 

b) Inflasi yang tidak diikuti oleh pertambahan produksi barang-barang 

secara proporsional. 

c) Ketimpangan pembangunan antar daerah. 

d) Investasi yang besar pada proyek padat modal (capital intensive). 

e) Rendahnya mobilitas sosial. 

f) Kebijakan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan 

pada harga barang-barang hasil industri. 

g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) akibat adanya ketidak-

elastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor. 

h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, 

industri rumah tangga dll. 
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B. Penelitian Terdahulu 

No Penulis, Tahun dan 

Judul 

Variabel Model 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Lintantia Fajar 

Apriesa (2013), 

Pengaruh 

desentralisasi fiskal 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

ketimpangan 

distribusi 

Pendapatan. 

 Pajak daerah 

 Tenaga kerja 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

 Jumlah 

penduduk 

Analisis 

Regresi Data 

Panel. 

 Variabel Pajak daerah dan tenaga 

kerja secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap 

ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

 Variabel pertumbuhan ekonomi 

dan jumlah penduduk tidak 

berpengaruh meskipun kedua 

variabel dipercaya memberikan 

kontribusi terhadap ketimpangan. 

2. Harun (2013), 

Analisis pengaruh 

pengeluaran 

pemerintah daerah 

dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

wilayah. 

 Pengeluaran 

pemerintah 

daerah 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

Indeks 

Williamson, 

Analisis 

Regresi Data 

Panel. 

 Varabel pengeluaran pemerintah 

daerah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan wilayah. 

 Variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

pembangunan wilayah. 

3. Hutabarat (2015), 

Analisis faktor yang 

mempengaruhi 

kesenjangan 

pendapatan di 

Provinsi Sumatera 

Utara. 

 Laju 

pertumbuhan 

ekonomi 

 Inflasi 

 Tingkat 

pengangguran 

terbuka 

 IPM 

 Jumlah 

penduduk 

miskin 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 Variabel laju pertumbuhan 

ekonomi, tingkat pengangguran 

terbuka, IPM berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kesenjangan pendapatan di Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Variabel Inflasi, jumlah penduduk 

miskin berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kesenjangan 

pendapatan di Provinsi Sumatera 

Utara. 

4. Yosi Eka Putri dkk 

(2015), Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

ketimpangan 

pendapatan di 

Indonesia. 

 Derajat 

desentralisasi 

fiskal daerah 

 Rasio pajak 

 Produktifitas 

tenaga kerja 

 Investasi 

 IPM 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

Analisis 

Regresi Data 

Panel. 

 Variabel Derajat desentralisasi 

fiskal daerah dan Investasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Variabel rasio pajak berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Variabel Pertumbuhan ekonomi, 

Produktifitas tenaga kerja, Investasi 

dan IPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan. 

5. Nita Tri Hartini 

(2017), Pengaruh 

PDRB per kapita, 

Investasi dan IPM 

thp ketimpangan 

pendapatan antar 

daerah di Proviinsi 

DIY 

 PDRB  

per kapita 

 Investasi 

 IPM 

Analisis 

Regresi Data 

Panel. 

 Variabel PDRB per kapita 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

 Variabel investasi dan IPM 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan 

sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan 

perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan 

jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai ekonomi di suatu daerah 

dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu 

daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu 

besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat 

bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah 

tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut 

menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah, hal ini yang 

mengakibatkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. 

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan 

dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah (Sukmaraga, 2011). 

Kuznet (dalam Lincolin, 2010) menjelaskan bahwa 

pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu 

timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya. Dalam analisanya 

Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan 

tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan 

bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau 

kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap berikutnya, 
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distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan 

per-kapita. Menurut Lintantia (2013), mengatakan bahwa pertumbuhan 

perekonomian di suatu negara yang pesat dapat terjadi ketimpangan 

pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan 

pengangguran belum teratasi. 

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Pengangguran menurut World Bank mengacu pada bagian dari 

angkatan kerja yang tidak bekerja dan tersedia untuk dan mencari 

pekerjaan. Case dan Fair (2007) membagi pengangguran menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi 

karena mekanisme normal pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran 

ini tidak pernah sama dengan nol, dan mungkin berubah dari waktu 

ke waktu. Pengangguran ini menunjukkan masalah penyesuaian 

kerja atau keahlian jangka pendek. 

b. Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur 

perekonomian yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan secara 

signifikan dalam industri tertentu. 
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c. Pengangguran Siklis 

Pengangguran siklis terjadi selama adanya resesi dan depresi. 

Hal ini dikarenakan perusahaan berproduksi lebih sedikit. 

Menurut Sjafrizal (2014) menjelaskan bahwa Tingkat 

pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang 

tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih 

rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang besar sehingga 

penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama 

pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan 

meningkat. Hal ini juga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat 

kesenjangan pendapatan di suatu daerah. 

3. Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan 

Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi 

fiskal di era reformasi secara resmi di mulai sejak 1 Januari 2001. 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk 

menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, 
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daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang., 

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan (sumber: 

www.kemenkeu.go.id). 

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong 

perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan 

keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-

kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan 

berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. tujuan akhir 

dari kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat (sumber: 

www.djpk.kemenkeu.go.id). 

Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah 

dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal 

suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan 

melalui analisis rasio. Menurut Smith dan Uppal (dalam Hessel, 2007) 

Derajat desentralisasi fiskal dapat di ukur dengan menghitung: 

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total 

Pendapatan Daerah (TPD). 

b. Rasio sumbangan dan bantuan terhadap Total Pendapatan 

Daerah (TPD). 

c. Rasio Total Pendapatan Daerah terhadap total pendapatan 

negara. 

http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Derajat desentralisasi fiskal, khususnya PAD dibagi dengan 

TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM dengan menggunakan 

skala interval, terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 

 

Sumber: Tim Fisipol UGM (dalam Hessel, 2007) 

Keterangan:  PAD : Pendapatan Asli Daerah 

     TPD : Total Pendapatan Daerah 

Derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat menggambarkan 

peran pemerintahan dalam mengalokasikan investasi ke daerah yang 

berhubungan dengan usaha mengurangi ketimpangan. Investasi yang 

diberikan diharapkan dapat menjadi modal pembangunan untuk 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan per-kapita dan mengurangi 

pengangguran. 

Menurut Barzelay (dalam Hadi, 2009) otonomi daerah melalui 

desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, antara lain: 

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

daya daerah. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat. 

PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah 

0-10.00 Sangat Kurang 

10.01-20.00 Kurang 

20.01-30.00 Cukup 

30.01-40.00 Sedang 

40.01-50.00 Baik 

>50.00 Sangat Baik 
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c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat 

untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Menurut Gunar Mirdal (dalam Roy, 2013) mengemukakan 

bahwa ketimpangan antar daerah dapat disebabkan sebagai akibat dari 

pengaruh Backwash Effect yang lebih besar dari Spread Effect. 

Pindahnya tenaga kerja atau migrasi dari suatu daerah ke daerah lainnya 

karena perbedaan pelayanan publik ataupun karena perbedaan 

infrastruktur (daerah kaya dan daerah miskin) yang diberikan oleh 

pemerintah daerah menimbulkan Backwash Effect. Sementara jika 

terjadinya peningkatan market Share sebagai akibat dari peningkatan 

produksi sektor tertentu yang akan mendorong penggunaan teknologi 

yang lebih maju menyebabkan terjadinya Spread Effect. 

Wiliamson (dalam Roy 2013) menyatakan bahwa disparitas antar 

wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan 

awal terjadinya suatu proses pembangunan. Lebih jauh dikatakan bahwa 

secara umum beberapa faktor diduga sebagai penyebab terjadinya 

peningkatan disparitas antara wilayah, yaitu: 

a. Migrasi penduduk produktif (usia kerja) dan memiliki 

keahlian dari daerah kurang berkembang ke daerah yang telah 

berkembang karena faktor upah/gaji yang lebih besar. 

b. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah 

berkembang karena faktor pasar dimana keuntungan relatif 
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besar, demikian pula resiko kerugian pengalihan modal dari 

daerah miskin ke daerah yang berkembang. 

c. Kebijakan pemerintah disadari maupun tanpa disadari 

cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan 

prasarana kegiatan sosial ekonomi di daerah yang telah 

berkembang karena adanya kebutuhan yang lebih besar. 

d. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang di 

dominasi oleh industri-industri di daerah yang telah 

berkembang. 

e. Tidak adanya keterkaitan antara pasar daerah (Region 

Market) telah menyebabkan rintangan untuk pemerataan 

pendapatan. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan gambaran suatu arah penelitian, dan 

dibuat guna memudahkan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya 

indikator acuan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional pada 

kenyataannya tidak merata di seluruh provinsi, khususnya di Sulawesi. 

PDRB per-kapita yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat 

belum terdistribusi secara merata. Ketidakmerataan distribusi pendapatan 
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inilah yang menjadi penyebab munculnya ketimpangan distribusi 

pendapatan di Sulawesi. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga variabel bebas yang 

akan diujikan pengaruhnya terhadap satu variabel terikat yaitu ketimpangan 

pendapatan. Variabel bebas tersebut antara lain PDRB per-kapita, tingkat 

pengangguran terbuka, dan derajat desentralisasi fiskal. 

 Berdasarkan uraian di atas, gambaran kerangka berpikir dalam 

penelitian ini di jelaskan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

Ketimpangan Pendapatan 

(Indeks Gini) 

(Y) 

PDRB per Kapita 

(X1) 

Tingkat 

pengangguran 

Terbuka 

(X2) 

Derajat 

Desentralisasi 

Fiskal 

(X3) 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan penelitian yang 

relevan, maka dapat dirumuskan dugaan atau jawaban sementara (hipotesis) 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa PDRB per kapita berpengaruh terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Pulau  

Sulawesi Tahun 2010-2017. 

2. Diduga bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di 

Pulau Sulawesi Tahun 2010-2017. 

3. Diduga bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di 

Pulau  Sulawesi Tahun 2010-2017. 


