
 
 

ANALISIS  KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  

DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI 

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 1990-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan  

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Di susun oleh: 

AGUNG WIDIANARKO EKA NANDA 

B300 080 033 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



 

ANALISIS  KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KABUPATEN 

BANJARNEGARA TAHUN 1990-2010 

 

Agung Widianarko Eka Nanda(B300080033) 

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini berjudul “ Analisis Ketimpangan Distribusi P Pendapatan 

dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarengara Tahun 1990-

2010 “. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Banjarnegara dan menganalisis pengaruh 

sumbangan masing – masing sektor ekonomi  terhadap PDRB perkapita di 

Kabupaten Banjarnegara,Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Indeks 

williamsons dan juga regresi linier berganda dengan metode Ordinary least 

Square (OLS).  

Berdasarkan hasil penghirungan dengan rumus Indeks williamsons selama 

tahun penelitian di kabupaten banjarnegara diketahui tingkat ketimpangan 

tergolong memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi yaitu 0.52374. kemudian 

hasil estimasi dengan metode OLS diketemukan bahwa Perubahan PDRB 

perkapita secara nyata dipengaruhi oleh Perubahan dalam sektor pertanian ,sektor 

industri, sektor bangunan, sektor perdagangan restoran dan hotel, sektor bank dan 

lembaga keuangan dan sektor jasa –jasa. Pengaruh terbesar  terdapat pada 

sumbangan sektor pertanian. 

Dari hasil tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pembangunan ekonomi yang lebih 

merata. Yang mengacu pada kondisi dan potensi daerah Kabupaten 

Banjarnegara.dan memprioritaskan kepada sektor- sektor yang terbukti memiliki 

pengaruh terhadap PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara dari pada sektor- 

sektor yang lain. 

 

Kata kunci : Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Indeks Williamsons,PDRB 

Perkapita.



 



 

 
 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi daerah 

ialah suatu proses yang mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, 

pembangunan industri-industri 

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga 

kerja yang ada untuk menghasilkan 

produk dan jasa yang lebih baik, 

identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan dan pengembangan 

perusahaan-perusahan baru. (Arsyad, 

2010).  

Pelaksanaan pembangunan 

daerah dalam rangka mewujudkan 

kemajuan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat melalui implementasi 

berbagai kebijakan, program dan 

kegiatan, sangat terbuka lebar untuk 

terus ditingkatkan dengan diberikannya 

otonomi daerah yang luas pada daerah. 

Kebijakan otonomi daerah memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada 

daerah untuk merumuskan dan 

memenuhi tujuan pembangunan daerah 

yang dirumuskan bersama dengan tetap 

menjaga makna keberadaannya dalam 

sebuah sistem pemerintahan dan 

pembangunan nasional. 

Salah satu realitas pembangunan 

adalah terciptanya kesenjangan 

pembangunan yaitu terjadinya 

perbedaan laju pertumbuhan antar 

daerah dan antar kawasan yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan 

kemakmuran dan kemajuan antar daerah 

(Mudrajat Kuncoro,2003).  

Dua masalah besar yang 

umumnya dihadapi oleh negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia adalah 

kesenjangan ekonomi atau ketimpangan 

dalam distribusi pandapatan antara 

kelompok masyarakat berpendapatan 

tinggi dan kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah serta tingkat 

kemiskinan atau jumlah orang berada di 

bawah garis kemiskinan (poverty line) 

(Tambunan, 2001).  

Perkembangan perekonomian 

daerah selama ini mengacu pada 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pertumbuhan ekonomi daerah yang 

diukur melalui peningkatan produksi 

barang dan jasa (PDRB), 

mengindikasikan adanya ekspansi 

kapasitas produksi dan aktivitas 

perekonomian daerah. Meningkatnya 

aktivitas perekonomian daerah 

memberikan implikasi pada 

peningkatan kesempatan kerja dan 

pendapatan masyarakat.(badriah dkk, 

2006) 

Selama proses awal 

pembangunan terjadi suatu dilema yaitu 

antara pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dengan distribusi pendapatan, ini 

menjadi masalah yang telah lama dan 

harus dihadapi oleh negara-negara 

miskin dan berkembang. Trade off atau 

pertukaran antara pertumbuhan 

ekonomi dengan distribusi pendapatan 

dimasing-masing daerah selalu terjadi. 

Professor Kuznet telah mengemukakan 

bahwa pada tahap-tahap awal 

pertumbuhan ekonomi, distribusi 

pendapatan cenderung memburuk, 

dengan kata lain ketimpangan yang 

tinggi. Namun, pada tahap-tahap 

berikutnya hal tersebut akan membaik. 

Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis 

“U-Terbalik” Kuznet. (Todaro, 2000). 

Kabupaten Banjarnegara sebagai 

salah satu kabupaten di  provinsi Jawa 

Tengah merupakan daerah dengan pola 

perekonomian agraris,perkembangan 

perekonomian Kabupaten Banjarnegara 

kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan perbaikan dari waktu ke 

waktu, dimana pertumbuhan selama 

kurun waktu tersebut masih berada pada 

posisi positif dengan perbesaran 



 

 
 

 

angkanya antara 3 sampai dengan 5 

persen. (BPS Banjarnegara, 2010) 

Untuk mengukur kemajuan 

ekonomi di Kabupaten Banjarnegara 

salah satu indiator yang digunakan 

adalah pendapatan per kapita, yang 

secara agregat dapat menjelaskan 

tentang tingkat ekonomi yang dicapai 

daerah tersebut  

Dari data PDRB perkapita yang 

diambil dari BPS Jawa Tengah tahun 

2010 yang diolah kembali dapat 

diketahui bahwa Kabupaten 

Banjarnegara berada pada posisi ke 24 

dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah 

provinsi Jawa Tengah hal ini 

berbanding terbalik dengan beberapa 

kabupaten yang berbatasan dengan 

Kabupaten Banjarnegara. Misalkan 

Kabupaten Pekalongan berada pada 

posisi ke 18, kabupaten batang yang 

berada di posisi ke 23, Kota Pekalongan 

yang berada pada posisi ke 6,Kabupaten 

Cilacap yang berada di Posisi ke 5. 

Melihat fenomena diatas, 

tampak bahwa terdapat perbedaan 

dalam pencapaian hasil pembangunan 

antar daerah. Kektidakmerataan yang 

menyebabkan ketimpangan ini 

merupakan masalah yang harus 

dicarikan penyelesaiannya. Masalah 

yang timbul apabila ketimpangan 

semakin besar yaitu menimbulkan 

terjadinya konflik dan meningkatkan 

angka kriminalitas, sehingga apabila hal 

tersebut dibiarkan terus menerus bisa 

menyebabkan ketidakstabilan didalam 

suatu perekonomian. Oleh karena itu 

penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui seberapa besar ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten 

Banjarnegara. Kemudian menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya  

agar pertumbuhan ekonomi dapat 

tercapai secara optimal dan 

meningkatkan pendapatan penduduk, 

sehingga menjadikan ketimpangan lebih 

rendah. Dengan demikian perlu 

dianalisis labih jauh mengenai hal 

tersebut, sehingga skripsi ini mengambil 

judul “Analisis Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhinya di 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 

1990-2010”. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis tingkat 

ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten 

Banjarnegara. 

2. Menganalisis pengaruh 

sumbangan masing-masing 

sektor ekonomi terhadap PDRB 

per kapita di Kabupaten 

Banjarnegara. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya 

pertambahan perubahan pendapatan 

nasional (produksi nasional/GDP/GNP) 

dalam satu tahun tertentu, tanpa 

memperhatikan pertumbuhan penduduk 

dan aspek lainnya.(Mahyadi,2004). 

 

2. Pembangunan Ekonomi  

Secara filosofis suatu proses 

pembangunan dapat diartikan sebagai 

upaya yang sistematik dan 

berkesinambungan untuk menciptakan 

keadaan yang dapat menyediakan 

berbagai alternatif yang sah bagi 

pencapaian aspirasi setiap warga yang 

paling humanistik. Dengan perkataan 

lain proses pembangunan merupakan 



 

 
 

 

proses memanusiakan manusia. 

(Rustiadi  dkk,2011).  

Menurut Meier(1995) 

pembangunan ekonomi adalah suatu 

proses dimana pendapatan per kapita 

suatu Negara meningkat selama kurun 

waktu yang panjang dengan catatan 

bahwa jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan yang absolut  

tidak meningkat dan distribusi 

pendapatan tidak semakin timpang 

(Kuncoro,2010). 

Menurut Lincolin Arsyad (2010) 

pembangunan ekonomi adalah suatu 

proses yang menyebabkan kenaikan 

pendapatan riil per kapita penduduk 

suatu Negara dalam jangka panjang 

yang disertai oleh perbaikan sistem 

kelembagaan.  

Todaro dan Smith(2010) 

menyatakan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu Negara 

ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: 

(1) Berkembangnya kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya (sustenance), (2) 

Meningkatnya rasa harga diri (self-

esteem) masyarakat sebagai manusia, 

(3) Meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk memilih (freedom 

from  servitude) yang merupakan salah 

satu dari hak asasi manusia. 

 

3. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Menurut Lincolin Arsyad (2010) 

Pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakatnya mengelola setiap 

sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru 

dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut. 

Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses yang mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, 

pembangunan industri-industri 

alternatif, perbaikan kapasitas kerja 

yang ada untuk menghasilkan produk 

dan jasa yang lebih baik, identifikasi 

pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan 

dan pengembangan perusahaan-

perusahaan baru. Dimana, kesemuanya 

ini mempunyai tujuan utama yaitu 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis 

peluang kerja untuk masyarakat daerah 

(Arsyad, 1999). 

 

4. Teori Pembangunan Ekonomi 

Menurut Michael P. Todaro 

teori pembangunan dibagi menjadi 4 

aliran yaitu: 

 

Teori Linier Tahapan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Adalah aliran pemikiran yang 

memandang proses pembangunan 

sebagai suatu seri urutan tahap-tahap 

yang harus dilalui oleh suatu Negara. 

Aliran ini mensyaratkan suatu 

kombinasi yang tepat antara tabungan, 

penanaman modal dan bantuan asing, 

agar Negara-negara yang sedang 

membangun dapat berjalan menelusuri 

pertumbuhan ekonomi yang menurut 

sejarahnya telah dilalui oleh Negara 

maju. Teori-teori pembangunan yang 

termasuk dalam aliran ini diantaranya 

teori Rostow dan Harrod-

Domar(wiratmo,1992) 

 

Teori Perubahan Struktural 

Memusatkan perhatiannya 

kepada suatu mekanisme yang 

memungkinkan perekonomian Negara 

sedang berkembang 

mentransformasikan struktur 

perekonomiannya yang cenderung ke 

pertanian tradisional dan subsisten 



 

 
 

 

menjadi sesuatu perekonomian yang 

lebih modern dan lebih beraneka di 

bidang industri dan jasa. Aliran 

pemikiran ini mengunakan alat teori 

neo-klasik  tentang harga dan alokasi 

sumber daya, serta ekonometri untuk 

menjelaskan proses transformasi. 

Teori pembangunan dari W. 

Artur Lewis dan Hollis Chenery 

termasuk ke dalam aliran pemikiran ini. 

Lewis terkenal dengan model 

teoritisnya tentang sektor kelebihan 

buruh (two sector surplus labour) 

sedang Chenery terkenal dengan 

analisis empiriknya tentang pola-pola 

pembangunan ( patterns of 

development)(Wiratmo,1992). 

 

Paradigma Ketergantungan 

Internasional 

Adalah aliran pemikiran yang 

memandang Negara-negara dunia ketiga 

sebagai suatu yang dikelilingi oleh 

kekakuan kelembagaan,politik dan 

ekonomi didalam Negeri maupun di 

dunia internasional, serta terperangkap 

dalam suatu hubungan ketergantungan 

dan dominasi . 

Di dalam aliran pemikiran ini 

terdapat dua teori utama yaitu: (i) model 

ketergantungan neo kolonial dan (ii) 

model paradigma palsu (wiratmo,1992). 

 

Kontrarevolusi Neoklasik:   

Fundamentalisme Pasar 

Menurut Negara maju kontrarevolusi 

merupakan aliran kebijakan 

makroekonomi yang lebih 

mementingkan sisi penawaran (supply-

side macroeconomics), teori ekspektasi 

rasional, dan gelombang swastanisasi 

perusahaan-perusahaan milik Negara. 

Sedangkan untuk Negara berkembang, 

kontrarevolusi berarti pasar yang lebih 

bebas dan ditinggalkannya berbagai 

bentuk campur tangan pemerintah 

dalam perekonomian nasional yang 

berupa kepemilikan perusahaan-

perusahaan oleh pihak pemerintah, 

perencanaan secara statis perekonomian 

nasional, dan regulasi pemerintah 

terhadap aneka kegiatan 

ekonomi.(Todaro dan Smith,2010) 

Inti dari aliran ini adalah bahwa 

kondisi keterbelakangan Negara-negara 

bersumber dari buruknya keseluruhan 

alokasi sumber daya yang selama ini 

bertumpu pada kebijakan-kebijakan 

pengaturan harga yang tidak tepat dan 

adanya campur tangan pemerintah yang 

berlebihan.diantara para tokohnya 

adalah Lord Peter Bauer, Deepak Lal, 

Ian Little, Harry Johnson,Bela Balassa, 

Jagdish Bhagwati, dan anne Krueger 

(Todaro dan Smith,2010). 

 

5. Ketimpangan  Distribusi 

Pendapatan 

pendapatan nasional adalah 

mencerminkan merata atau timpangnya 

pembagian hasil pembangunan suatu 

Negara di kalangan penduduknya 

(Dumairy, 1999). 

Distribusi pendapatan dibedakan 

menjadi dua ukuran pokok yaitu: 

distribusi ukuran, adalah besar atau 

kecilnya bagian pendapatan yang 

diterima masing-masing orang dan 

distribusi fungsional atau distribusi 

kepemilikan Faktor-faktor produksi 

(Todaro, 2010). 

Dari dua definisi diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

distribusi pendapatan mencerminkan 

ketimpangan atau meratanya hasil 

pembangunan suatu daerah atau Negara 

baik yang diterima masing-masing 

orang ataupun dari kepemilikan faktor-

faktor produksi dikalangan 

penduduknya. 

 



 

 
 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Untuk mendiskripsikan secara 

kuantitatif ketimpangan distribusi 

pendapatan di kabupaten 

banjarnegara dihitung dengan 

menggunakan indeks Williamsons( 

arsyad,2010) 

𝑉𝑤 =
  (𝑌𝑖 − 𝑌)

2
 𝑓𝑖/𝑛

𝑌
 

Keterangan : 

Vw :Koefisiensi variasi/ ketimpangan 

williamsons 

Yi   :Pendapatan Perkapita Kabupaten I 

(Banjarnegara) 

Y :Pendapatan Perkapita Propinsi 

Fi :Penduduk Pertengahan tahun 

Kabupaten I ( Banjarnegara) 

n  :Penduduk Pertengahan tahun 

Propinsi 

Kriteria ketimpangan adalah sebagai 

berikut: 

 Jika  0,1 <  Vw  <0,35, maka 

tingkat ketimpangan termasuk 

ringan 

 Jika  0,35 <  Vw  <0,5, maka 

tingkat ketimpangan termasuk 

sedang 

 Jika  Vw   >0,5, maka tingkat 

ketimpangan termasuk berat 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari 

Jumlah penduduk, sumbangan 

sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan galian, sektor 

industri, sektor listrik gas dan air 

minum, sektor bangunan, sektor 

perdagangan, sektor angkutan, 

sektor bank dan lembaga keuangan 

dan sektor jasa-jasa terhadap PDRB 

perkapita di kabupaten 

Banjarnegara, digunakan model 

estimasi regresi linier berganda. 

Hubungan variable-variabel dalam 

penelitian ini, dapat dirumuskan 

dalam model fungsional sebagai 

berikut : 

Ykap= f(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 

𝑥8, 𝑥9t-1) 
Keterangan : 

Ykap: Pendapatan Perkapita Kabupaten 

𝑥1 :Sumbangan sektor pertanian 

Dalam PDRB Kabupaten 

𝑥2   :Sumbangan Sektor pertambangan 

dan galian Dalam PDRB 

Kabupaten 

𝑥3   :Sumbangan sektor industri Dalam 

PDRB Kabupaten 

𝑥4 :Sumbangan sektor listrik gas dan 

air minum Dalam PDRB 

Kabupaten 

𝑥5 :Sumbangan sektor bangunan 

Dalam PDRB Kabupaten 

𝑥6 :Sumbangan sektor perdagangan 

Dalam PDRB Kabupaten 

𝑥7 :Sumbangan sektor angkutan 

Dalam PDRB Kabupaten\ 

𝑥8 :Sumbangan sektor bank dan 

lembaga keuangan Dalam PDRB 

Kabupaten 

𝑥9 :Sumbangan sektor jasa-jasa 

Dalam PDRB Kabupaten  

t-1 : tenggang waktu ( time lag) 

 

untuk estimasi, model fungsional 

diatas  dimodifikasi dalam bentuk 

logaritma natural, untuk dapat langsung 

mengetahui elastisitas pendapatan 

perkapita terhadap elastisitas 

sumbangan sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan galian, sektor 

industri, sektor listrik gas dan air 

minum, sektor bangunan, sektor 

perdagangan, sektor angkutan, sektor 

bank dan lembaga keuangan dan sektor 

jasa-jasa, sehingga model statistiknya 

menjadi sebagai berikut: 



 

 
 

 

𝑙𝑛𝑌𝑘𝑎𝑝 = 𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛 𝑥1 +  𝛽2𝑙𝑛 𝑥2 +

 𝛽3𝑙𝑛 𝑥3 +  𝛽4𝑙𝑛 𝑥4 +
 𝛽5𝑙𝑛 𝑥5 +  𝛽6𝑙𝑛 𝑥6 +
 𝛽7𝑙𝑛 𝑥7 +  𝛽8𝑙𝑛 𝑥8 +
 𝛽9𝑙𝑛 𝑥9 𝑡−1 +et 

Keterangan : 

𝛽0:  Konstanta 

𝛽1: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap Sumbangan sektor 

Pertanian (𝑥1) 
𝛽2: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan Sektor 

pertambangan (𝑥2) 

𝛽3: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor industri 

(𝑥3) 

𝛽4: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor listrik 

gas dan air minum (𝑥4) 

𝛽5: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor 

bangunan (𝑥5) 

𝛽6: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap SSpe sumbangan sektor 

perdagangan (𝑥6) 

𝛽7: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor 

angkutan (𝑥7) 

𝛽8: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor bank 

dan lembaga keuangan (𝑥8) 

𝛽9: elastisitas pendapatan per kapita 

terhadap sumbangan sektor jasa-

jasa (𝑥9) 

𝑒𝑡  : Faktor Pengganggu (error trem) 

 

Untuk menaksir koefisien regresi 

dari model yang diuji, maka proses 

estimasi parameter dilakukan dengan 

metode ordinary least square (OLS). 

Dengan mempertimbangkan kelenturan 

(fleksibilitas), kecepatan, dan ketepatan 

(akurasi).estimasi parameter dihitung 

dengan menggunakan program 

komputer ( Eviews). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

a. Indeks Williamsons 

Berdasarkan hasil penghitungan 

dengan menggunakan rumus indeks 

Williamsons di Kabupaten 

Banjarnegara selama tahun 1990-2010 

masuk dalam kategori ketimpangan 

yang tinggi. Hal ini bisa kita kita lihat 

dengan rata-rata indeks Williamsons 

dari tahun 1990-2010 dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.1 

Indeks Williamsons  

Kabupaten Banjarnegara  

Tahun 1990-2010  
TAHUN VW   TAHUN VW 

1990 0.90914   2001 0.42914 

1991 0.57623   2002 0.54631 

1992 0.49142   2003 0.54769 

1993 0.47045   2004 0.61803 

1994 0.52346   2005 0.58746 

1995 0.3604   2006 0.58542 

1996 0.38481   2007 0.51849 

1997 0.57039   2008 0.49228 

1998 0.48854   2009 0.49126 

1999 0.40711   2010 0.53386 

2000 0.44356   

Rata-

rata  0.52374 
Sumber: BPS Banjarnegara diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan rumus indeks Williamsons, 

dapat diketahui tingkat ketimpangan di 

Kabupaten Banjarnegara selama tahun 

1990-2010 cenderung naik dan turun, 

hal ini menandakan ketimpangan 

pembangunan ekonomi antar 

kecamatan  yang  kurang stabil. 

Sebaliknya bila indeks Williamson 

menurun berarti ketimpangan 

pembangunan ekonomi antar daerah 

juga menurun dan bila indeks 

Williamsons naik maka berarti tingkat 

ketimpangan pembangunan ekonomi 

antar daerah juga naik. Berdasarkan 

tabel 4.4 selama 21 tahun pengamatan 

indeks Williamson yang paling rendah 

pada tahun 1995 sebesar 0,3604 yang 



 

 
 

 

berarti tingkat pemerataannya 

mencapai 64 %. Sedangkan tingkat 

ketimpangan paling tinggi pada tahun 

1990 yakni 0,90914 yang berarti 

tingkat pemerataan pembangunan 

hanya sekitar 9 %. 

 

 

b. Regresi linier berganda 

Untuk mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi mengggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan 

metode Ordinary Least Square. Ini 

digunakan untuk melihat pengaruh 

sumbangan masing-masing sektor 

ekonomi terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Perkapita. Sehingga 

mampu mempengaruhi ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten 

Banjarnegara. 

Perubahan PDRB perkapita di 

Kabupaten Banjarnegara secara nyata 

dipengaruhi oleh perubahan  dalam 

sektor pertanian, sektor industri, sektor 

bangunan, sektor perdagangan restoran 

dan hotel, sektor bank dan lembaga 

keuangan  dan sektor jasa-jasa. 

Pengaruh terbesar terdapat pada 

sumbangan sektor pertanian.  

Dengan menganggap variabel yang 

lain tetap, untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat  maka hasil tersebut 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut 

:  

Hasil analisis variabel sektor 

pertanian diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.419568 dengan arah 

positif yang berarti setiap kenaikan 1 

rupiah  pada Sektor Pertanian  

Kabupaten Bajarnegara mengakibatkan 

naiknya PDRB Perkapita Kabupaten 

Banjarnegara sebesar 419,568  rupiah. 

Hasil analisis variabel Sektor Industri 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0.066292 dengan arah positif yang 

berarti setiap kenaikan 1 rupiah  pada 

Sektor industri  Kabupaten Bajarnegara 

mengakibatkan naiknya PDRB 

Perkapita Kabupaten Banjarnegara 

sebesar 66,292  rupiah.Hasil analisis 

variabel sektor Bangunan diperoleh 

nilai koefisien regresi sebesar 0.062714 

dengan arah positif yang berarti setiap 

kenaikan 1 rupiah  pada Sektor 

Bangunan Kabupaten Bajarnegara 

mengakibatkan naiknya PDRB 

Perkapita Kabupaten Banjarnegara 

sebesar 62.714 rupiah.Hasil analisis 

variabel Sektor Perdagangan , Restoran 

dan Hotel diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.211142 dengan arah 

positif yang berarti setiap kenaikan 1 

rupiah  pada Sektor Perdagangan, 

Restoran dan Hotel   Kabupaten 

Bajarnegara mengakibatkan naiknya 

PDRB Perkapita Kabupaten 

Banjarnegara sebesar 211.142  rupiah. 

Hasil analisis variabel sektor Bank dan 

Lembaga Keuangan diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar 0.079608 

dengan arah positif yang berarti setiap 

kenaikan 1 rupiah  pada Sektor Bank 

dan Lembaga Keuangan Kabupaten 

Bajarnegara mengakibatkan naiknya 

PDRB perkapita Kabupaten 

Banjarnegara sebesar 79.608 rupiah. 

Hasil analisis variabel sektor Jasa-jasa  

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  

0.101699 dengan arah positif yang 

berarti setiap kenaikan 1 rupiah  pada 

Sektor Jasa - Jasa Kabupaten 

Bajarnegara mengakibatkan naiknya 

PDRB Perkapita Kabupaten 

Banjarnegara sebesar 101.699 rupiah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah diuraikan pada BAB 

sebelumnya maka hasil penelitian ini 



 

 
 

 

dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ketimpangan distribusi 

Pendapatan di Kabupaten 

Banjarnegara selama periode 

1990-2010 termasuk dalam 

kategori ketimpangan yang 

berat. 

2. Perubahan PDRB perkapita di 

Kabupaten Banjarnegara secara 

nyata dipengaruhi oleh 

perubahan  dalam sektor 

pertanian, sektor industri, sektor 

bangunan, sektor perdagangan 

restoran dan hotel, sektor bank 

dan lembaga keuangan  dan 

sektor jasa-jasa. Pengaruh 

terbesar terdapat pada 

sumbangan sektor pertanian.  

 

 

SARAN 

1. Bagi pemerintah pembangunan 

ekonomi yang merata 

merupakan tujuan dari 

pemerintah. Untuk itu mengacu 

pada kondisi dan potensi daerah 

Banjarnegara. Meningkatkan 

dan mengelola PDRB per kapita 

daerah merupakan tolak ukur 

daerah untuk dapat mengelola 

sumber daya  yang ada yang 

ada sehingga menjadikan 

faktor-faktor tersebut menjadi 

program unggulan daerah. 

mengembangkan sektor-sektor 

ekonomi menjadi hal yang 

sangat penting bagi 

pertumbuhan PDRB perkapita. 

Untuk itu pemetaan sektor 

unggulan dan mengelolanya 

dengan baik merupakan hal 

yang perlu dilakukan untuk 

dapat mengurangi tingkat 

ketimpangan di daerah 

Banjarnegara. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

perlu menggunakan metode dan 

alat analisis lain yang agar 

terjadi kesimpulan yang 

berbeda sehingga bisa 

menambah atau mengevaluasi 

teori-teori yang ada. 

3. Bagi penulis, menambah 

pengalaman dalam menerapkan 

teori-teori yang didapat dalam 

pembelajaran dikampus 

sehingga bisa dipraktekkan 

dalam dunia kerja atau 

masyarakat. 
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