
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi, perubahan struktur ekonomi pendapatan antar penduduk, antar 

daerah dan antar sektor. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat 

akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak 

memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Sukirno,2006:423). 

Pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi akan 

menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan dengan daerah yang memiliki 

pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali. Disparintas pendapatan 

merupakan inti permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan negara berkembang. 

Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan 

memperlebar jurang pemisah antar satu kelompok masyarakat dan kelompok 

lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama 

halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah (Rubiarko,2013). 

Pertumbuhan versus pemerataan terutama mengenai distribusi pendapatan 

menjadi hal yang paling diperhatikan oleh negara–negara berkembang karena 

dirasakan permasalahan ini sangatlah kompleks. Keduanya sama–sama 

penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan dengan waktu yang 
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bersamaan. Pengutamaan suatu hal akan menuntut dikorbankannya hal yang 

lain, begitu pula dengan dilema pertumbuhan dan pemerataan. Namun, pada 

umumnya ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. 

Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai 

kenaikan GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang dicapai dari 

pertumbuhan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setingggi – 

tingginya, harus pula mengurangi atau menghapus tingkat kemiskinan, 

ketimpangan, dan pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan 

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin 

kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar 

sektor. 

Menurut Kuncoro,(2014:203) dalam studi empiris, ada dua jenis 

ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi 

pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat diukur dengan indeks gini. 

Kedua, Ketimpangan antar daerah penting untuk diteliti karena gravitasi 

aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis 

ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama 5 dasawarsa terakhir.Menurut 

Kuznets (2015:72) terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan dengan 

ketimpangan distribusi pendapatan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 

atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara 

kaum miskin dan kaum kaya. Pada tahap awal pembangunan, peningkatan 

pendapatan perkapita diiringi oleh peningkatan nilai Indeks Gini ditribusi 

pendapatan. Artinya, pada tahap awal keberhasilan pemabangunan yang 
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dicirikan peningkatan tingkat pendapatann. Dari dimensi spasial, pulau Jawa 

dan Sumatera  masih menjadi penyumbang terbesar Indonesia. sumbangan 

aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera mencapai 80% terhadap PDB 

Indonesia. Terjadinya trend ketimpangan antarprovinsi dan kabupaten/kota 

yang cenderung meningkatkan pasca otonomi daerah. PDRB per kapita yang 

tinggi terpusat pada daerah provinsi  yang kaya sumberdaya alam serta daerah 

yang padat penduduk. Berikut ini tabel I-1 memperlihatkan Pembentukan 

PDB Nasional (%) 2012 – 2016. 

 

Tabel I-1 

Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (%) 

Tahun 2012 – 2014 

 

Wilayah 2012 2013 
2014 

2015 
2016 Triw I Triw II 

Sumatera  23,74 23,81 23,88 23,83 21,6 22,03 

Jawa  57,65 57,99 57,86 57,78 56,8 58,49 

Bali dan Nusa Tenggara 2,51 2,53 2,49 2,54 5,5 3,13 

Kalimatan 9,3 8,67 8,93 8,52 6,0 7,85 

Sulawesi  2,74 4,82 4,71 4,9 7,3 6,04 

Maluku dan Papua 2,06 2,18 2,13 2,43 2,7 2,46 

Total  100 100 100 100 100 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016 

Menurut tabel I-1 dapat dijelaskan bahwa struktur perekonomian 

Indonesia pada kuartal II/2014  masih didominasi kelompok provinsi di Pulau 

Jawa dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 57,78%. Dominasi 

kedua dipegang Sumatra sebesar 23,83%, diikuti Kalimantan 8,52%, 

Sulawesi 4,9% dan sisanya 2,43% di pulau-pulau lain, berdasarkan data 

Badan Pusat Statitik (BPS). Di Jawa, provinsi-provinsi yang memberikan 

sumbangan terbesar terhadap perekonomian nasional adalah DKI Jakarta 
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16,5%, Jawa Timur 15,21%, Jawa Barat 14,05% dan Jawa Tengah 8,35%. 

Sementara itu, 3 provinsi penyumbang produk domestik regional bruto 

(PDRB) terbesar adalah Riau 6,9%, Sumatra Utara 5,32% dan Sumatra 

Selatan 3,06%.Provinsi penyumbang terbesar di Kalimantan adalah 

Kalimantan Timur sebesar 5,69%, sedangkan provinsi penyumbang terbesar 

di Sulawesi adalah Sulawesi Selatan 2,44%. 

Secara spasial pada 2016 masih didominasi oleh provinsi-provinsi di 

Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi enam 

provinsi di Pulau Jawa terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional  mencapai 58,49 persen pada 2016. Artinya, lebih dari separuh 

perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di PulauJawa.PDB Indonesia 

atas dasar harga berlaku konstan pada 2016 tumbuh 5,01 persen menjadi     

Rp 9.433 triliun dari tahun sebelumnya Rp 8.982,5 triliun. Dimana sektor 

industri pengolahan memberi kontribusi terbesar,yakni Rp 2.017,6 triliun, 

atau sekitar 20,51 persen dari PDB. Diikuti sektor pertanian Rp 1.209,7 triliun 

atau 13,45 persen dan perdagangan besar Rp 1.255,2 triliun atau 13,2 persen 

dari PDB. 

Dengan wilayah yang sangat strategis Indonesia seharusnya menjadi 

contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dilihat IPM 

terendah pada tahun 2016 berada di daerah Papua dan IPM tertinggi yaitu 

daerah DKI Jakarta. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan  

dengan perbaikan kualitas modal manusia dapat mengacu pada pendidilan 
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atau kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan 

yang mendasar di suatu dasar wilayah (Mankiw, 2008). 

Menurut BPS Nasional, jika sebuah daerah mengadopsi IPM sebagai 

ukuran keberhasilan pembangunan maka sektor pendidikan dan kesehatan 

harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Peran penerintah sangat 

diperlukansebagai upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai 

sumber daya, baik aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), 

dan aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan). 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa memiliki pembentukan 

konstribusi terbesar dalam PDB Nasional, yang berpengaruh besar dalam 

mengatasi disparitas pendapatan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang 

tersebutpeneliti bermaksud untuk mengetahui faktor–faktor apa yang 

mempengaruhi disparitas pendapatan di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana kecenderungan disparitas pendapatan di Indonesia? 

2. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparintas di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis Bagaimana kecenderungan disparitas pendapatan di 

Indonesia 

2. Menganalisis faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparintas 

di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian  

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak–pihak terkait 

dalam pengambilan kebijakan khusunya mengenai disparitas pendapatan 

antar provinsi di Indonesia. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dengan menggunakan 

Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan 

menggunakan paket program eviews. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan Data Panel, dengan fungsi sebagai berikut : 

 

Y= α + β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 + εt 

 

 Berikut ini adalah gambaran model analisis dari penelitian secara 

sistematika replika dari Darzal. 2016. “Analisis Disparitas Pendapatan 

dan Faktor– Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi”. Jurnal 

Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah,Vol.4 No.2,2016. 

(Dimodifikasi) 

INEG = β0+ β1Indeks Pembangunan Manusia+ β2Tingkat Pengangguran +β3APK+ εt 
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Dimana : 

Y   : Pertumbuhan Ekonomi 

X1  : Indeks Pembangunan Manusia 

X2  : Pengangguran Terbuka 

X3  :Angka Partisipasi Kasar (APK) 

β1 ,β2 ,β3  : Koefisien variabel bebas  

μ : Proses white noise ( independen) terhadap perilaku  historis PDB 

per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Pengagguan Terbuka, 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk panel data 

dengan periode waktu lima tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 

2016. Data diperoleh dari website, jurnal, atau penelitian terdahulu. 

Bersumber dari Kemenentrian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan 

disparitas pendapatan dan faktor – faktor yang mempengaruhinya, 

penelitian terdahulu dan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan definisi 

operasional variabel. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang diskripsi disparitas pendapatan, 

pembahasan serta hasil penelitian yang meiputi variabel yang 

berpengaruh terhadap disparitas pendapatan dan interpretasi hasil. 

BAB V :PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

 


