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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan 

struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam 

kelembagaan nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat 

pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 

Untuk mencapai sasaran, maka pembangunan suatu  negara dapat diarahkan pada 

tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun 

kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2006). 

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). 

Masalah ketimpangan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 

berpendapatan rendah telah menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di 

negara berkembang. Menurut Kuncoro (2003), perbedaan karakteristik alam, 

sosial, ekonomi dan sumberdaya alam yang penyebarannya berbeda pada setiap 

daerah menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan 
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terkonsentrasinya kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya 

ekonomi di beberapa daerah yang memiliki sumberdaya yang melimpah. 

Kekayaan alam yang dimiliki menjadi nilai tambah dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi dan memberikan dampak menyebar (trickle down effect) 

tetapi tidak semua provinsi di Indonesia secara merata memiliki kekayaan alam 

tersebut. 

Gambar 1.1 

Total PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 

 
Sumber: BPS Indonesia (diolah) 

Wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi yang setiap provinsinya 

mempunyai  potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang tidak 

jauh berbeda dari provinsi lainnya. Pada tabel 1.1 terlihat jelas bahwa setiap 

tahunnya total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi-provinsi di 

Indonesia mengalami peningkatan. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2017 ke tahun 2018 PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp. 550.711.000.- 

mengindikasikan bahwa di Indonesia telah mengalami proses pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat apabila suatu daerah dapat 
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mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dimiliki, kemudian memanfaatkan 

sektor tersebut agar mempunyai nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. 

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). 

Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Banten dan dua wilayah khusus yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. 

Sedangkan Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 3 provinsi yaitu Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tidak terlepas dari masalah 

ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi-provinsi yang ada di pulau 

tersebut. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah dengan menggunakan PDRB per 

kapita, dimana semakin besar PDRB perkapitanya maka semakin baik tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. Dan apabila PDRB perkapita semakin kecil maka 

semakin buruk tingkat kesejahteraannya. 

Tabel 1.1 

PDRB Per Kapita ADHK 2010 di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Rupiah) 

PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018 

DKI JAKARTA 136.505.477,25 143.252.985,58 149.960.997,95 158.039.874,81 166.426.035,92 

JAWA BARAT 24.529.855,97 25.838.153,21 26.959.233,26 28.121.151,28 29.387.788,29 

JAWA TENGAH 22.767.254,50 23.837.971,19 24.958.865,01 26.079.529,47 27.275.680,63 

DI YOGYAKARTA 21.862.376,67 22.699.104,36 23.583.465,56 24.553.402,33 25.786.826,38 

JAWA TIMUR 32.837.538,64 34.587.558,60 36.367.024,24 38.239.434,73 40.177.007,83 

BANTEN 29.866.524,87 30.882.684,69 31.921.599,25 33.150.602,18 34.488.503,15 

BALI 29.667.470,58 31.133.933,73 32.739.934,76 31.930.060,05 35.915.614,37 

NTB 15.512.186,85 18.589.301,75 19.488.734,24 19.272.423,92 18.199.779,92 

NTT 10.752.453,35 11.130.531,45 11.538.356,58 11.978.699,16 12.442.849,03 

Sumber: BPS Indonesia (Diolah) 
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Pada Tabel 1.2 berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita 

masing-masing provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami 

peningkatan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  DKI Jakarta merupakan provinsi di Pulau Jawa yang paling 

tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan provinsi-provinsi 

lain di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan PDRB per kapita pada tahun 

2018 sebesar   Rp. 166.426.035,92. Menurut Lilis, dkk. (2006), perbedaan dalam 

pencapaian hasil PDRB antar daerah umumnya dapat diamati berupa adanya 

perbedaan infrakstruktur yang dimiliki, perbedaan dalam distribusi penduduk 

antar daerah, posisi wilayah, dan perbedaan prioritas sasaran kegiatan ekonomi. 

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan 

masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam 

masyarakat (Todaro, 2003). Dengan kata lain ketimpangan pendapatan adalah 

adanya perbedaan antara jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat satu 

dengan masyarakat lainnya yang mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih 

besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. akibatnya masyarakat yang kaya 

akan semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin.  

Kurang meratanya pendapatan masyarakat di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara dapat diminimalisir dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan 

semaksimal mungkin guna mengurangi ketimpangan yang terjadi. Menurut 

Arsyad (2010), sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah 
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angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut berarti; 1) Semakin 

banyak jumlah angkatan kerja semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan 2) 

semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. 

Tabel 1.2 

Jumlah Total Penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Tahun 2014-2018 (Jiwa) 

PROVINSI 2014 2015 2016 2017 2018 

DKI JAKARTA 21.862.376,67 22.699.104,36 23.583.465,56 24.553.402,33 25.786.826,38 

JAWA BARAT 46.709.569,00 46.709.569,00 47.379.389,00 48.037.827,00 48.683.861,00 

JAWA TENGAH 33.522.663,00 33.774.141,00 34.019.095,00 34.257.865,00 34.490.835,00 

DI YOGYAKARTA 3.637.116,00 3.679.176,00 3.720.912,00 3.762.167,00 3.802.872,00 

JAWA TIMUR 38.610.202,00 38.758.561,00 39.075.152,00 39.292.971,00 39.500.851,00 

BANTEN 11.704.877,00 11.955.243 12.203.148 12.448.160 12.689.736 

BALI 4.104.900,00 4.152.800,00 4.200.100,00 4.246.500,00 4.292.200,00 

NTB 4.773.795,00 4.835.577,00 4.896.162,00 4.955.578,00 5.013.687,00 

NTT 5.036.897,00 5.120.061,00 5.203.514,00 5.287.302,00 5.371.519,00 

Sumber : BPS Indonesia (Diolah) 

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara tahun 2014-2018 terus mengalami pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan 

penduduk yang terus bertambah seharusnya dapat membantu pembangunan 

apabila diberdayakan dengan baik. Tetapi apabila tidak diberdayakan dengan baik 

maka hanya akan menambah beban pengangguran. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, untuk mengetahui kondisi 

ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi-provinsi yang berada di Pulau 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi”. 

  



6 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat disparitas pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa, 

Bali, dan Nusa Tenggara? 

2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

mempengaruhi disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa 

Tenggara? 

3. Apakah jumlah penduduk mempengaruhi disparitas pendapatan di Pulau 

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? 

4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempengaruhi 

disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? 

5. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) mempengaruhi disparitas 

pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? 

6. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi disparitas 

pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis disparitas pendapatan yang terjadi antar provinsi di 

Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

per kapita terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa 

Tenggara. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas 

pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa 

Tenggara. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap 

disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, penulisan ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya jurusan Ilmu Ekonomi 

Studi Pembangunan. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan tentang masalah disparitas pendapatan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan  

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dalam upaya 
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pengentasan ketimpangan pendapatan khususnya yang terjadi di Pulau 

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran 

untuk meningkatkan kualitas hidup supaya dapat mengatasi kemiskinan 

yang membelenggu masyarakat. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

data panel dengan melakukan uji F-Statistik, uji Hausman untuk menentukkan 

model yang tepat antara common effect, fixed effect dan  random effect. Model 

ekonometrik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

IWit   =  β0 + β1 logPDRBit + β2 logJPit + β3 TPAKit + β4 logUMPit + β5 

logDAUit + eit 

Dimana, 

IW  = Ketimpangan pendapatan diukur dengan Indeks   

   Williamson 

β0  = Konstanta 

β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien variabel independen 

logPDRB  = log PDRB per kapita 

logJPit  = log Jumlah Penduduk 

TPAKit  = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

logUMPit   = log Upah Minimum Provinsi 

logDAUit  = log Dana Alokasi Umum 

eit  = Error 

i   = 1,2,3,..,7 (data cross-section Provinsi  

        di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 

t  = 1,2,3,...,5 (data time-series tahun 2014-2018) 

Sumber: Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif 

Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 4 No. 2, hal 131-142. 
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2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi antara 

data time-series dan cross-section. Jumlah individu yang digunakan yaitu 8 

Provinsi yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara antara lain Provinsi 

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, dan 

NTB dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018), sehingga jumlah observasi ada 40 

buah. Data yang digununakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

diperoleh dari instansi, Badan Pusat Statistik maupun literatur yang terkait dengan 

masalah disparitas pendapatan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada 

penelitian ini Provinsi DKI Jakarta tidak dimasukkan dikarenakan ketimpangan 

pendapatan yang terjadi di provinsi tersebut sangat tinggi yang dapat 

mengakibatkan hasil penelitian ketimpangannya ekstrim. Selain itu, DKI Jakarta 

tidak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) melainkan menggunakan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penulisan ini terdiri 

dari 5 bagian yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang tinjauan pustaka yang berisi tentang 

kajian pustaka yaitu pengkajian hasil dari penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya dan landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian penulis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan secara detail metode 

penelitian yang digunakan yaitu variabel penelitian, definisi operasional, 

jenis dan cara pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan hasil dan pembahasan dari 

semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian beserta 

analisisnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan serta saran yang sesuai dari permasalahan yang 

terjadi. 


