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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Disparitas pembangunan ekonomi antar daerah merupakan fenomena 

universal, disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat 

pembangunannya. Disparitas pembangunan merupakan masalah kesenjangan 

yang serius untuk ditanggulangi baik pada sistem perekonomian pasar maupun 

ekonomi terencana. 

Proses pembangunan dalam  skala nasional yang dilaksanakan selama ini 

ternyata telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup besar dan 

kompleks karena pendekatan pembangunan sangat menekankan pada 

pertumbuhan ekonomi makro dan cenderung mengabaikan terjadinya 

kesenjangan-kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah. 

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Dyatmika dan Atmanti (2013),  terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan 

sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi 

dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi 

swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan  mobilitas barang dan jasa. 

Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada 
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terbelakang (Underdeveloped Region). 
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Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 

menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya 

yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini 

disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang 

dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak 

barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan 

meningkat (Mirza, 2012). 

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga 

tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai 

barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan  

perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Selain menciptakan 

pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha 

pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, 

ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. 

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian intergral dari 

pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus 

seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan 

potensi disintergrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Repuplik Indonesia. 
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Isu dan kekwatiaran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya 

memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasan kepada daerah 

dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai 

kondisi dan potensi wilayahnya. 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah 

dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali 

pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan 

prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi 

fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah 

untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Sasana, 

2012). 

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan 

pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung 

terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil 

telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan 

melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 

32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 

1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kuncoro, 2004). 
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Di negara yang sedang berkembang, campur tangan pemerintah sangat 

diperlukan dalam pembangunan wilayah. Campur tangan tersebut adalah 

pemerintah sebagai bentuk institusi merupakan sistem pengambil keputusan 

dan melahirkan aturan-aturan yang menyangkut alokasi sumber daya serta 

pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 1.1 
Produk Domestik Regional Bruto ditiga Kota Jawa Tengah (Surakarta Salatiga 

Semarang) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (jutaan Rp) 
Tahun 2004-2012 

Tahun Surakarta Salatiga Semarang 
2004 3.669.373,45 693.286,63 15.402.671,37 
2005 3.858.169,67 722.063,94 16.194.264,63 
2006 4.067.529,95 752.149,22 17.118.705,28 
2007 4.304.287,37 792.680,44 18.142.639,96 
2008 4.549.342,95 832.154,88 19.156.814,29 
2009 4.817.877,63 869.452,99 20.180.577,95 
2010 5.103.886,25 913.020,05 21.365.817,80 
2011 5.411.912,32 963.457,34 22.736.136,19 
2012 5.742.861,31 1.003.839,96 24.196.487,78 

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2004-2012 

Seperti yang terlihat pada tabel 1 diatas bahwa dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2012 menunjukkan peningkatan jumlah PDRB dari masing-

masing kota. Dari tiga kota tersebut ternyata Kota Salatiga memiliki PDRB 

yang rendah bila dibanding dengan PDRB Kota Surakarta dan Kota Semarang. 

Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-

masing kota berbeda. Kenyataan inilah yang menarik untuk dikaji, sehingga 

peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan 

perbedaan pertumbuhan PDRB dan disparitas pembangunan dimasing-masing 

kota tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 

menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara atau daerah. 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan masing-masing daerah tidak dapat 

lepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar 

wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain. Menurut Shinta dan Maruto 

(2010) dalam Dhyatmika, dan Atmanti (2013), disparitas pertumbuhan regional 

dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak 

perbedaan tingkat kesenjangan-kesenjangan antar daerah. 

Adanya kondisi tiap daerah berbeda-beda menyebabkan strategi 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda. Perbedaan 

tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan 

aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki masing-masing 

wilayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini hanya 

terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah 

pendukung. 

Menurut Irawan dan Suparmoko (2008), pembangunan ekonomi 

merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang 

sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita, untuk 

menaikan pendapatan per kapitanasional riil juga untuk meningkatkan 

produktifitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bahwa tingkat output 
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pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakan baik 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan 

pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari 

output itu sendiri. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau 

kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, hal tersebut 

akan menambah kebahagiaan masyarakat. 

Tujuan  negara  Indonesia  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  

dan  kemakmuran  masyarakatnya.  Secara  teoritis,  masalah  kemiskinan,  

pengangguran  atau kesempatan  kerja  akan  dapat  di  atasi  dengan  

memaksimalkan  investasi  yang  produktif  di  berbagai  sektor ekonomi. 

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya 

investasi. 

Pemerintah dewasa ini memiliki peran yang besar dalam alokasi, 

distribusi dan stabilisasi. Pemerintah daerah dengan kewenangannya yang 

besar di era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah 

daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 

diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pembangunan daerah di tiga kota Jawa Tengah 

(Surakarta, Salatiga, Semarang)? 
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2. Apakah faktor belanja pemerintah daerah, dan tingkat pengangguran 

berpengaruh terhadap tingkat disparitas pembangunan daerah di tiga kota 

Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang)? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelititan ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat pembangunan daerah di tiga kota Jawa Tengah 

(Surakarta, Salatiga, Semarang). 

2. Mengetahui faktor belanja pemerintah daerah, dan tingkat pengangguran 

berpengaruh terhadap tingkat disparitas pembangunan daerah di tiga kota 

Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumber informasi kepada para pengambil keputusan yaitu 

pemerintah kota Surakarta, Salatiga, dan Semarang. 

2. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang cara menganalisis 

tingkat disparitas pembangunan daerah suatu wilayah dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

E. Metode Analisis 

1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. 

Kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian 
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teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data diambil dari 

tahun 1993 sampai dengan tahun 2013. 

2. Metode Analisis Data 

a. Indeks Williamson, (sebagaimana penelitian yang dilakukan 

Soebagyo, 2000): 

 

 

Di mana:  

IDW   = Indeks Williamson 

iy   = PDRB per kapita di kabupaten/kota i 

y   = PDRB perkapita rata-rata di Provinsi 

if    = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota i 

N   = Jumlah penduduk di Provinsi 

Nilai IDW terletak antara 0 dan 1, apabila IDW mendekati 0 

(nol), maka suatu wilayah dikatakan sangat merata dan IDW 

mendekati 1 (satu) berarti suatu wialayah dikatakan timpang. 

b. Ordinary Least Square (OLS), (sebagaimana penelitian yang 

dilakukan Suyatno, 2011): 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan 

y
N
fyy

IDW

n

i

i
i∑

=

−
= 1

2)(



9 
 

digunakan analisis regersi berganda Ordinary Least Square (OLS). 

Persamaan estimasi yang digunakan: 

 

Di mana:  

tIDW   = Indeks Williamson (%) 

tBD   = Belanja Daerah (Ribu Rupiah) 

tTP   = Tingkat Pengangguran (%) 

0β   = Konstanta 

21 ββ −   = Koofesien Regresi 

tU   = Variabel Pengganggu 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan 

  Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

analisis data, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini merupakan penjabaran dari teoristik yang terdapat 

pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai 

sebagai bahan acuan pembahasan atas topik permasalahan. 

BAB III Metodologi Penelitian 

tttt UTPBDIDW +++= 210 βββ
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Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai variabel 

penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, 

berdasarkan nilai Indeks Williamson dan hasil analisis keterkaitan 

variabel berdasarkan Model Ordinary Least Square (OLS). 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan 

skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan. 

Daftar Pustaka 

Lampiran




