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BAB V 

PENUTUP 

 

  

5.1 Kesimpulan   

 Ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota yang terjadi di provinsi Jawa 

Timur menggambarkan kualitas pemerataan pembangunan yang dapat dinikmati 

baik oleh golongan kaya maupun golongan miskin. Semakin buruk ketimpangan 

pendapatan yang diukur dengan gini rasio menunjukkan hasil dari pembangunan 

belum merata dan hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu saja. Tinggi atau 

rendahnya ketimpangan pendapatan di Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa 

faktor:  

1. Aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi 

dalam periode penelitian kecenderungan mengalami peningkatan 

sedangkan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga 

mengalami peningkatan, sehingga memiliki hubungan yang searah atau 

positif. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembangunan yang terjadi di Jawa 

Timur masih belum merata seperti aksesbilitas pendidikan maupun 

kesehatan serta mobilitas sarana dan prasarana yang kurang baik 

sehingga hanya bisa dinikmati golongan kaya saja yang memiliki peluang 

lebih besar dalam aksesbilitas ekonomi seperti kualitas pendidikan, 

kesehatan dan modal yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 

masyarakat golongan miskin. Oleh sebab itu ketimpangan pendapatan 

antara golongan kaya dan miskin akan semakin tinggi. 

2. Kualitas manusia yang digambarkan dengan IPM memiliki hubungan yang 

berlawanan arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi 

dikarenakan saat terjadinya peningkatan aksesbilitas pendidikan dan 
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kesehatan akan membuat kualitas dari manusia jauh lebih baik terutama 

pada golongan miskin, sehingga produktivitas masyarakatnya bisa lebih 

baik dan ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin jauh 

lebih rendah. 

3. Pendapatan yang diterima masyarakat miskin yang digambarkan dengan 

peningkatan produktivitas pertanian memiliki hubungan yang berlawanan 

arah dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan 

mayoritas yang bekerja di sektor pertanian adalah golongan masyarakat 

miskin. Dengan adanya peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan 

aksesbilitas di sektor pertanian akan membuat pendapatan masyarakat 

golongan miskin meningkat, sehigga ketimpangan pendapatan antara 

golongan kaya dan miskin bisa lebih rendah. 

4. Perbaikan dari mobilitas dan aksesbilitas infrastruktur yang digambarkan 

dengan kondisi jalan baik, memiliki hubungan yang berlawanan arah 

dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan semakin 

lancarnya mobilitas jalan akan membuat masyarakat golongan miskin lebih 

mudah dalam mengakses mobilitas barang dan jasa seperti semakin 

murahnya biaya transportasi karena mobilitas jalan jauh lebih baik sehigga 

ketimpangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin bisa lebih 

rendah. 

5.2 Saran 

 Dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, 

beberapa saran yang bisa diberikan penulis diantaranya : 

1. Mengarahkan aktivitas perekonomian/pertumbuhan ekonomi yang lebih 

inklusif, melalui percepatan dan perbaikan sumber daya. Dengan 
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pertumbuhan yang lebih inklusif akan lebih mudah dalam mengurangi 

ketimpangan pendapatan. 

2. Dalam penelitian ini kualitas dari IPM memiliki pengaruh terbesar dalam 

pengurangan ketimpangan pendapatan. Oleh karenanya diharapkan 

pemerintah Lebih mefokuskan pemerataan dan peningkatan aksesbilitas 

pendidikan dan kesehatan dasar. Seperti pembangunan sekolah dan 

rumah sakit yang dapat dengan mudah diakses oleh golongan masyarakat 

miskin.  

3. Sektor pertanian memiliki pengaruh terbesar kedua setelah IPM. Oleh 

karenanya pemerintah harus memperhatikan pembangunan di sektor 

petanian, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang 

dapat meningkatkan efisiensi dan perlu adanya revitalisasi sektor 

pertanian, sehingga pendapatan masyarakat terutama golongan miskin 

yang bekerja di sektor pertanian bisa meningkat 

4. Infrastruktur kondisi jalan memiliki pengaruh terkecil dalam pengurangan 

ketimpangan pendapatan, hal tersebut bukan berarti harus ditinggalkan 

dan biarkan begitu saja. Tetapi dengan memperkuat konektivitas dan 

mobilitas infrastruktur jalan akan lebih mudah dalam mobilitas barang dan 

jasa antara golongan kaya dan misin sehingga akses baik itu pendidikan, 

kesehatan, maupun lapangan pekerjaan jauh lebih terbuka. 

 


