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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

didalam wilayah tersebut (Arsyad,1999). 

Todaro (2000) mengatakan, meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak 

secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan 

kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program 

pembangunan realistis yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. 

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data statistik, akan terlihat bahwa meskipun 

pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang 

pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya 

ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. 

Sejak tahun 2001, Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah yaitu 

kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi daerah 

yang leluasa sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam 

menentukan arah kebijakan pembangunannya. Indikator yang digunakan untuk 
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mengukur pembangunan negara salah satunya dengan PDRB kemudian 

ditunjukkan dengan mengukur laju pertumbuhan ekonomi.  

Laju pertumbuhan ekonomi  antar provinsi berbeda-beda setiap tahunnya. 

Menurut Kuznets dalam Tambunan (2001) terdapat korelasi positif antara laju 

pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi atau semakin besar pendapatan per kapita maka semakin 

besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Pada tahap awal 

pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita diiringi oleh peningkatan nilai 

Indeks Gini distribusi pendapatan.  

Sulawesi memliki enam provinsi. Masing-masing provinsi terdiri dari 

kabupaten/kota yang mempunyai daerah pemekaran baru. Hal itulah yang 

memunculkan berbagai masalah yang harus segera diatasi, seperti masalah 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dua aspek ini penting untuk 

diperhatikan agar tujuan pemekaran wilayah dapat tercapai sebagai salah satu 

tujuan pembangunan nasional. 

Tabel 1.1 

Indeks Gini Rasio Menurut Provinsi di Sulawesi   

Tahun 2011-2015 

Provinsi  

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

SULAWESI UTARA 0,372 0,428 0,434 0,430 0,367 

SULAWESI TENGAH 0,382 0,393 0,399 0,362 0,372 

SULAWESI SELATAN 0,416 0,414 0,430 0,436 0,414 

SULAWESI TENGGARA 0,401 0,403 0,408 0,404 0,390 

GORONTALO 0,429 0,425 0,441 0,432 0,410 

SULAWESI BARAT 0,356 0,325 0,336 0,365 0,362 

INDONESIA 0,802 0,411 0,409 0,410 0,405 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 
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Pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan nilai indeks gini rasio  masing-masing 

provinsi di Sulawesi . Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi 

Gorontalo  memiliki nilai  indeks gini rasio lebih tinggi dibandingkan dengan 

provinsi lain. Sedangkan, provinsi dengan nilai  indeks gini rasio terendah adalah 

Provinsi Sulawesi Barat.  

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi 

suatu masalah, justru pertumbuhan penduduk dapat memacu pembangunan 

ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan 

potensi pasar domestiknya (Arsyad,2010). 

Sebagai provinsi yang memiliki banyak daerah otonomi baru, maka 

perkembangan jumlah penduduk antar provinsi pun selalu mengalami 

peningkatan, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui 

apakah pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan 

di Sulawesi. Berikut adalah data mengenai Jumlah Penduduk di Sulawesi menurut 

provinsi 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Sulawesi 

Tahun 2011-2015 

Provinsi 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

GORONTALO 1062561 1080287 1097990 1115633 1133237 

SULAWESI BARAT 1189203 1218005 1234251 1258090 1282180 

SULAWESI SELATAN 8115638 8190222 8342047 8432163 8520304 

SULAWESI TENGAH 2692.82 2739.32 2785.49 2831.28 2876.69 

SULAWESI TENGGARA 2294392 2345465 2396713 2448081 2499540 

SULAWESI UTARA 2296666 2319916 2343527 2386604 2412118 

Jumlah 14958460 15153895 15414528 15640571 15847379 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 
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Selain pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan yang terjadi di 

Sulawesi juga diduga dipengaruhi oleh pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Data mengenai Indeks Pembangunan provinsi di Sulawesi dapat dilihat 

pada Tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Sulawesi 

Tahun 2011-2015 

Provinsi 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

SULAWESI UTARA 68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 

SULAWESI TENGAH 64.27 65 65.79 66.43 66.76 

SULAWESI SELATAN 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 

SULAWESI TENGGARA 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 

GORONTALO 63.48 64.16 64.70 65.17 65.86 

SULAWESI BARAT 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 

INDONESIA 67.09 67.70 68.31 68.90 69.55 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017  

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi 

di Sulawesi berbeda-beda. Rata-rata daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi juga diikuti dengan nilai IPM yang tinggi pula. Dalam hal ini 

angka Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi dimiliki oleh Provinsi 

Sulawesi Utara.  

Kemudian, selain pertumbuhan penduduk dan Indeks Pembangunan 

Manusia, faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah 

investasi. Pada tahun 2011/2012 di Kalimantan terjadi peningkatan investasi, akan 

tetapi ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa 

diikuti peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan 

pendapatan (Barro,2000).   
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Tabel 1.4 

Investasi Menurut Provinsi di Sulawesi Tahun 2011/2015 

Provinsi 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

SULAWESI UTARA 331,6 678,5 66,8 83 270,6336 

SULAWESI TENGAH 2620,2 602,8 605,3 95,8 968,4476 

SULAWESI SELATAN 3986,3 r 2318,9 921 4949,6 9215,327 

SULAWESI TENGGARA 59,0 r 907,3 1261,6 1249,9 2015,402 

GORONTALO 11,8 164,9 84,4 45,1 94,306 

SULAWESI BARAT 218,6 r 228,6 685,1 690,1 1103,796 

INDONESIA 76 000,7 r 92182 128150,6 156126,3 179465,9 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017 

Pada Tabel 1.4 diatas investasi terbesar berada di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sedangkan, Provinsi yang memiliki angka investasi terendah adalah Provinsi 

Gorontalo.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 

Pendapatan di Sulawesi Tahun 2011-2015”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengaruh  jumlah penduduk terhadap ketimpangan 

pendapatan antar provinsi di Sulawesi tahun 2011-2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

ketimpangan pendapatan antar provinsi di Sulawesi tahun 2011-2015? 

3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar 

provinsi di Sulawesi tahun 2011-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan 

pendapatan antar provinsi di Sulawesi tahun 2011-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

ketimpangan pendapatan antar provinsi di Sulawesi tahun  2011-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan 

pendapatan antar provinsi di Sulawesi tahun 2011-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Provinsi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan ekonomi pada setiap Provinsi di Sulawesi secara 

keseluruhan pada tahun-tahun mendatang.  

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di perguruan tinggi, 

dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Sebagai bahan informasi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut 

dalam aspek yang sama maupun aspek yang terkait. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah penulis 

sampaikan maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2011 – 2015. 

2. Metode Analisis Data 

 Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Indeks Gini Rasio. Adapun tujuan dari analisis ini adalah 

sebagai bahan untuk mengetahui adanya ketimpangan antar provinsi di  

Sulawesi. Sedangkan metode analisis yang digunakan secara keseluruhan 

yaitu menggunakan metode analisis data panel.  

Metode Analisis Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) 

dengan data runtut waktu (time series). Data runtut waktu merupakan data 

yang meliputi satu objek dengan beberapa periode waktu. Sedangkan data 

silang terdiri atas beberapa atau banyak objek dengan beberapa jenis data. 

Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut (Winarno,2009): 

1. Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS) 

𝐼𝐺𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐽𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

2. Metode Fixed Effect ( Fixed Effect Model/FEM) 

Model regresi FEM adalah sebagai berikut: 

𝐼𝐺𝑅 = 𝛽0+ 𝛽1 𝐽𝑃 𝑖𝑡+𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡+𝛽3𝐼 𝑖𝑡+β4d1i + β5d2i +β6d3i +β7d4i +β8d5i +β9d6i +µit 
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3. Metode Random Effect ( Random Effect Model/REM) 

Model regresi REM adalah sebagai berikut: 

𝐼𝐺𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐽𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑖𝑡 + 𝜔𝑖𝑡 

Dimana: 

IGR  : Indeks Gini Rasio wilayah ke-i dan waktu ke-t  

JP  : Jumlah Penduduk  wilayah ke-i dan waktu ke-t 

IPM  : IPM wilayah ke-i dan waktu ke-t 

I  : Investasi wilayah ke-i dan waktu ke-t 

u  : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

i  : Menunjukkan kota/kabupaten 

t  : Menunjukkan deret waktu 2011-2015 

𝛽0,1,2,34 : Koefisien intersep dan slope 

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM, atau REM 

yang paling tepat. Uji yang digunakan antara lain: 

a. Uji Chow 

Pengujian Uji Chow dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0 : model mengikuti Coomon/Pooled 

HA: model mengikuti Fixed Effect  

b. Uji Hausman 

Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0: model mengikuti Random Effect 

HA: model mengikuti Fixed Effect 
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4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

b. Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R2) 

c. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

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 landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional variable, teknik pengumpulan data dan model penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian 

hipotesis, analisis data dan pembahasan. 

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 


