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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur serta berkeadilan secara materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam perencanaan pembangunan, Undang-

Undang yang digunakan sebagai landasan adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan 

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 berisi tentang pemerintah daerah yang memiliki wewenang 

untuk mengatur urusan-urusan pemerintah selain urusan pemerintah pusat 

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan 

berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, 

dan institusi sosial, selain percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Stephen C. Smith, 2011). 

Pengembangan wilayah yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan berkelanjutan. Menurut 

Sjafrizal dalam  Wahyuntari & Pujiati (2018), perbedaan tingkat pembangunan dan 

kesejahteraan menciptakan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan dengan 

cepat dan beberapa wilayah lainnya mengalami pertumbuhan dengan lambat, hal 

ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, setiap daerah 
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biasanya terdapat wilayah maju (developed region) dan wilayah terbelakang 

(undeveloped region). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tetapi 

tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan suatu permasalahan baru 

yaitu ketimpangan wilayah. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

merupakan unsur penting dari ekonomi yang sehat. PDRB per kapita yang semakin 

besar menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, sementara itu 

PDRB per kapita yang semakin kecil menunjukkan kesejahteraan masyarakat 

semakin buruk. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan data perbandingan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita antara Kawasan Barat 

Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa PDRB per kapita pada tahun 2015-2018 

mengalami peningkatan baik di Kawasan Barat Indonesia maupun Kawasan Timur 

Indonesia. Namun, masih terjadi perbedaan PDRB yang signifikan antara Kawasan 

Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa 

pembangunan di Indonesia lebih berfokus pada kawasan barat dibandingkan 

dengan kawasan timur, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan 

pembangunan antar wilayah. Terdapat pembentukan dewan pembangunan kawasan 

timur berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2000. 
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Gambar 1. 1  

Rata-Rata PDRB Per Kapita 

 

Sumber: BPS, 2020 (diolah) 

Indikator kesejahteraan merupakan tujuan utama dari suatu pembangunan. 

Menurut United Nation Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator dikomposit pengukur kesejahteraan. 

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh empat indikator yaitu angka harapan 

hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli.  

Kualitas IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, 

semakin rendah IPM, maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah, hal 

ini dapat berpengaruh juga terhadap rendahnya pendapatan yang diperoleh. Begitu 

pun sebaliknya, semakin tinggi IPM, maka tingkat produktivitas penduduk juga 

tinggi, hal ini akan mendorong tingginya tingkat pendapatan yang diperoleh. 

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan data perbandingan Indeks 
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Pembangunan Manusia antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur 

Indonesia. 

Gambar 1. 2  

Rata-Rata IPM Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia 

 

Sumber: BPS, 2020 (diolah) 

Gambar 1.2 menggambarkan keadaan IPM pada kedua kawasan mengalami 

peningkatan dari tahun 2015-2018. Akan tetapi, rata-rata IPM pada kawasan barat 

memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kawasan timur maupun Indonesia. Hal 

tersebut menunjukkan terjadinya ketimpangan produktivitas yang terjadi antara 

kedua kawasan tersebut. 

Berbagai wilayah di dunia, industrialisasi menjadi salah satu kekuatan 

utama dalam pembangunan ekonomi. Industri cenderung beraglomerasi pada 

daerah-daerah dimana potensi dan kemampuan daerah tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan memberikan manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling 
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berdekatan. Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi ini mendorong 

proses pembangunan daerah dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan 

meningkatnya pendapatan masyarakat, akan tetapi bagi daerah yang memiliki 

tingkat aglomerasi yang rendah akan membuat daerah tersebut semakin 

terbelakang. 

Indonesia merupakan satu diantara negara yang memiliki sumber daya alam 

yang melimpah, sumber daya alam yang dimiliki dapat dijadikan sebagai 

pendorong dalam kemajuan suatu industri, tetapi ada wilayah yang tidak memiliki 

potensi sumber daya alam yang sama dengan wilayah lain. Persebaran sumber daya 

yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam hal pertumbuhan 

ekonomi antar daerah. Tidak meratanya sumber daya ini tercermin pada konsentrasi 

kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tertentu saja. Daerah-daerah dimana 

terjadi suatu pengkonsentrasian kegiatan ekonomi akan memperoleh manfaat yang 

disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration economies). 

Suatu negara menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain disebabkan 

karena kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, iklim dan teknologi 

yang dimiliki berbeda. Selain itu, globalisasi juga merupakan tantangan bagi 

hampir semua negara dengan menuntut adanya keterbukaan ekonomi yang semakin 

luas. Negara dengan perekonomian terbuka adalah negara yang melakukan kegiatan 

ekspor-impor barang atau jasa serta meminjam atau memberikan pinjaman di pasar 

modal dunia (Mankiw, 2005). Aktivitas perdagangan dan investasi diyakini sangat 
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berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Multiplier effect 

yang diperoleh sangat besar melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan 

pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Hal tersebut berarti 

perdagangan dan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan. 

Keterbukaan ekonomi memberikan peluang untuk mengekspor barang 

menggunakan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang langka 

atau bernilai mahal apabila diproduksi di dalam negeri. Keuntungan dari adanya 

keterbukaan ekonomi adalah meningkatkan hasil dari faktor produksi yang 

melimpah dan mengurangi kembalinya faktor produksi yang langka (Fajri et al., 

2016). 

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisis dan 

mengidentifikasi pengaruh aglomerasi, IPM, keterbukaan ekonomi yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah, di mana penulis akan terkonsentrasi 

pada kondisi ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan regional di Kawasan 

Timur Indonesia pada tahun 2015-2018? 

b. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan regional di Kawasan Timur 

Indonesia pada tahun 2015-2018? 
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c. Bagaimana pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan regional di 

Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2015-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan regional di 

Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2015-2018. 

b. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan regional di Kawasan 

Timur Indonesia pada tahun 2015-2018. 

c. Untuk mengetahui pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan 

regional di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2015-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan guna untuk mengurangi 

terjadinya ketimpangan. 

b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi maupun tambahan pengetahuan bagi 

penelitian pada bidang yang sama. 
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E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh aglomerasi, IPM, dan keterbukaan ekonomi 

terhadap ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018, 

menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan data panel atau analisis 

data panel, dengan alat analisis eviews.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian (Wahyuntari & Pujiati, 2018) yang 

merumuskan model antara aglomerasi, IPM dan ketimpangan pembangunan serta 

penelitian dari (Fajri et al., 2016) yang merumuskan model keterbukaan daerah dan 

ketimpangan pembangunan. Sehingga model persamaan regresi data panel dalam 

penelitian ini:  

𝐼𝑊𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐺𝐿𝑖𝑡 +  𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 +  𝛽3𝐾𝐸𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

di mana: 

IW = Indeks Williamson 

AGL  = Aglomerasi 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

KE  = Keterbukaan Ekonomi 

𝜀 = Error term (faktor kesalahan) 

𝛽0 = Konstanta 

𝛽1…𝛽3 = Koefisien regresi variabel independen 

2. Data dan Sumber Data 

  Penelitian ini dilakukan di Kawasan Timur Indonesia, di mana data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (cross section) 
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dan data deret waktu (time series) pada tahun 2015-2018. Dimana terdapat 4 

variabel yang akan diteliti, yaitu variabel aglomerasi (X1) variabel IPM (X2) dan 

keterbukaan ekonomi (X3) sebagai variabel bebas, serta variabel ketimpangan 

wilayah (Y) sebagai variabel terikat. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik 

yang menyajikan data PDRB, jumlah penduduk, tenaga kerja, IPM dan Kemendag 

yang menyajikan data Ekspor dan Impor di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-

2018. 

F. Sistematika Pembahasan 

  Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab  yang disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung masalah yang 

sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan 

dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian serta definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang 

obyek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas. Penulis juga melakukan analisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berupa 

masukan yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya. 

  


