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ABSTRAKSI 
 

 Ketimpangan pendapatan identik menjadi masalah yang sering di hadapi oleh 

negara berkembang. Ketimpangan pendapatan yang cenderung tinggi dan ekstrim 

jika tidak segera diatasi akan menimbulkan terjadinya gejolak sosial di masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

ketimpangan pendapatan kab/kota di Jawa Timur dengan periode penelitian antara 

tahun 2010 hingga tahun 2015. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logit. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari ipm, produktivitas pertanian, dan 

kualitas jalan baik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan.  

 

Keyword : Ketimpangan Pendapatan, Gini Rasio, Pertumbuhan Ekonomi, Regesi 
Logistik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang sering di hadapi 

negara berkembang. Menurut Tambunan (2001a) permasalah seperti 

ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan dua masalah besar yang 

sering dialami oleh negara berkembang, dengan adanya ketimpangan distribusi 

pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok 

masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan ini muncul salah 

satunya sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tidak 

diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi di suatu wilayah sehingga 

mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan 

masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi masih belum 

berkualitas. Pembangunan dikatakan berkualitas jika pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi mendorong ketimpangan pendapatan yang semakin merata dan tingkat 

kemiskinan yang semakin rendah (Sukirno, 2007).  

 Todaro (2000) menjelaskan pembangunan ekonomi memiliki peran penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya perubahan-

perubahan dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-

lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. 

Pembangunan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dapat 

dinikmati seluruh masyarakat secara adil dan merata.  
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 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap pembangunan memang 

dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, 

kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan 

ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Di Provinsi Jawa Timur sendiri 

seringkali terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

pendapatan. Hal ini menujukkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih 

belum inklusif. Dimana petumbuhan yang inklusif ini tidak bertumpu pada aspek 

pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan 

dan efektivitas hasil pembangunan.  

 Menurut Ali dan Zhuan dalam Klasen (2010)  pertumbuhan inklusif 

merupakan pertumbuhan yang dapat memperbaiki peluang dan aksesibilitas yang 

sama pada seluruh masyarakat. Serta pertumbuhan yang inklusif mencerminkan 

pertumbuhan yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (Rauniyar 

dan Kanbur, 2010). Sehingga nantinya pertumbuhan yang inklusif ini diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan pembangunan dengan prinsip meningkatkan 

pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan pekrjaan (pro-job) serta 

pemerataan ketimpangan dan kemiskinan (pro-poor). Supriyantoro (2005) 

mengatakan ketimpangan tidak dapat dihilangkan melainkan hanya bisa dikurangi 

sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar 

keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. 

 Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan 

yang tinggi di indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur 

tergolong jauh lebih bagus jika dibandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada 

di pulau Jawa. Gambar 1.1 di bawah ini merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi 

provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa.  
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Gambar 1.1  Pertumbuhan Ekonomi Prvovinsi Di Pulau Jawa Dalam Persen 
Tahun 2010-2015 

   

Sumber: BPS, data diolah  (2017) 

 Bedasarkan gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selalu 

berada di atas nasional. Hal ini menunjukkan provinsi Jawa Timur mampu bersaing 

dalam pertumbuhan ekonominya dengan provinsi lain meskipun pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi masih dibawah DKI Jakarta. Hal ini meunjukkan bahwa Jawa 

Timur masih merupakan provinsi yang diandalkan sebagai wilayah pusat 

perekonomian diluar DKI Jakarta. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

mengindikasikan aktivitas ekonomi yang terjadi di Jawa Timur berjalan dengan 

baik. Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis sehingga memilih Jawa 

Timur sebagai objek penelitian. Pertama, pembangunan ekonomi Jawa Timur 

yang tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan Nasional dan berada di peringkat ke dua setelah DKI jakarta. Kedua, hal 

yang membuat ketertarikan penulis memilih Jawa Timur sebagai obyek penelitian 

adalah laju pertumbuhan ekonomi jawa timur. Provinsi Jawa Timur juga memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan Nasional. Namun 

meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas Nasional tetapi 

tidak dimbangi dengan trend dari gini rasionya. Hal ini bisa dikatakan Provinsi Jawa 
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Timur belum berhasil dalam proses pembangunannya dalam meningkatkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya atau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum 

mengarah ke pertumbuhan yang inklusif. 

 Menurut Ali dan Son dalam Klasen (2010) pertumbuhan yang inklusif dapat 

meningkatkan fungsi peluang sosial terutama dalam memperbaiki peluang 

masyarakat miskin atau sering disebut pro-poor. Menurut Kuznet dalam Todaro 

(2000) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan 

kondisi yang diperlukan bagi tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 

tahap awal pembangunan. Ini berarti bahwa semakin tidak meratanya distribusi 

pendapatan suatu negara semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonominya.  

 Hal ini mengakibatkan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan juga tinggi. Ketiga, hal yang 

menarik perhatian penulis adalah trend gini rasio Jawa Timur yang cenderung 

meningkat sedangkan provinsi lain yang ada di pulau Jawa gini rasio cenderung 

relatif konstan setiap tahunnya. Seperti pada gambar 1.2 dibawah ini: 

Gambar 1.2 Perbandingan Gini Rasio Provinsi di Pulau Jawa 

 

Sumber : BPS, data diolah (2017) 

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan 

yaitu menggunakan rasio gini atau indeks gini rasio yang memiliki nilai antara 0 
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0,37
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sampai 1. Rasio gini (Gini Ratio) itu sendiri merupakan satu ukuran yang paling 

sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara 

menyeluruh. Bedasarkan gambar 1.2 di atas ketimpangan pendapatan yang diukur 

dengan gini rasio yang terjadi di Jawa Timur memliki trend yang cenderung 

meningkat setiap tahunnya bahkan di tahun 2015 gini rasio Jawa Timur berada di 

atas Nasional. Sedangkan provinsi lain yang ada di pulau jawa gini rasionya 

cenderung stabil setiap tahunnya.  

Hal ini juga di tunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota 

hanya berfokus pada kota-kota besar yang ada di Jawa Timur salah satunya 

adalah Kota Surabaya, sebagai ibukota provinsi yang memiliki infrastrukutur 

penunjang perekonomian seperti pelabuhan internasional, bandara internasional 

dan fasilitas penunjang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Surabaya selalu berada di 

atas Jatim dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi jika dibandingkan 

dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Timur bahkan jika dibandingkan 

dengan Kabupaten Bangkalan dan Sampang memliki gap pertumbuhan ekonomi 

yang relatif jauh, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum 

merata seperti pada gambar 1.3 dibawah ini: 
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Gambar 1.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur 

 
Sumber : BPS, data diolah (2017) 

 Bedasarkan gambar 1.3 kecenderungan pertumbuhan ekonomi berfokus 

pada kota-kota besar seperti Kota Surabaya, Malang, Blitar dan madiun. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten relatif lebih rendah jika 

dibandingkan dengan daerah perkotaan bahkan pertumbuhan ekonominya 

dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur seperti Kabupaten bangkalan dan 

Kabupaten Sampang. 

 Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

belum inklusif. Dimana pertumbuhannya belum mengarah pada kesetaraan atau 

equality (UNDP, 2004). Oleh karenanya dengan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota yang belum inklusif mendorong terjadinya ketimpangan 

pendapatan antar golongan masyarakat di Kab/Kota di Jawa Timur. 

Ketimpangan pendapatan yang terjadi dikarenakan kemampuan yang 

dimiliki setiap wilayah maupun individu untuk membangun daerahnya berbeda-

beda dan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki daerah 

tersebut, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan 

(modal dan infrastruktur), sumber daya sosial yang meliputi ekonomi, budaya, adat 

istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, letak geografis, sarana dan prasarana 

yang tersedia serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan 

pembangunan dan mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

2
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kesejahteraan yang dicapai masyarakat di setiap daerah berbeda. Seperti pada 

gambar 1.4 di bawah ini dimana ketimpangan pendapatan yang terjadi cenderung 

lebih tinggi pada masyarakat yang pertumbuhan ekonominya tinggi.  

Gambar 1.4 Perbandingan Gini Rasio Kab/Kota di  Jawa Timur 

 

Sumber: BPS, data diolah (2017) 

Pada gambar 1.4 di atas menunjukkan ketimpangan pendapatan tertinggi 

terjadi pada Kota Surabaya. Sedangkan ketimpangan terendah berada pada 

Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan perbandingan bahwa semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi maka semakin tinggi pula ketimpangan 

pendapatan, begitu juga sebaliknya. Menurut Tambunan (2001b) pertumbuhan 

yang tinggi tidak selalu di imbangi dengan ketimpangan pendapatan yang rendah. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi Jawa 

Timur belum mengarah ke pertumbuhan yang inklusif, dimana pertumbuhan yang 

inklusif ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan 

kemiskinan dan pemerataan ketimpangan pendapatan. 

Mopanga (2010), melakukan penelitian Ketimpangan Pembangunan dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, mengatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan 

0,22

0,27

0,32

0,37

0,42

0,47
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(Indeks Gini). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2010), 

dimana pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan 

ketimpangan pendapatan. 

 Waluyo, (2006) melakukan studi Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan 

Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari penelitian ini bahwa 

hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan adalah 

negatif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabdi (2013), 

Bantika (2015), dimana pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif 

dengan ketimapangan pendapatan (gini rasio). 

Ketimpangan pendapatan yang cederung tinggi dan ekstrim jika dibiarkan 

terus menerus akan menimbulkan permasalahan baru. Menurut boediono (2012), 

Todaro (2011), dan Adelman (1973) masalah yang timbul dari ketimpangan 

pendapatan yang tinggi dan ekstrem adalah: 

1. Keparahan tingkat kemiskinan 

2. Penanganan dan perbaikan semakin sulit 

3. Tingkat pengangguran 

4. Kesenjangan sosial 

5. GejolakSosial  

Oleh karenanya Jika ketimpangan pendapatan terus dibiarkan tinggi dan 

tidak segera diatasi akan menimbulkan berbagai potensi masalah seperti 

kemiskinan yang semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah. 

Dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat akan 

lebih sulit mengatasi kemiskinan dengan gini rasio yang tinggi. Sehingga 

permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Timur cukup serius 

untuk diperhatikan. Jika tidak diperhatikan akan menimbulkan potensi dampak 

akibat  ketimpangan pendapatan yang tidak segera diperbaiki. Sehingga 
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bagaimana cara untuk  mengatasi ketimpangan tersebut dengan melihat faktor 

apa saja yang  mempengaruhi ketimpangan pendapatan.  

Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya research gap dengan 

memilih beberapa variabel yang menyebabkan adanya gap antara beberapa 

penelitian terdahulu dengan waktu dan daerah penelitian yang berbeda dengan 

penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang 

MempengaruhiKetimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasaran pemaparan latar belakang di atas dimana dampak yang akan 

ditimbukan jika ketimpangan terus dibiarkan tinggi akan menyebabkan timbulnya 

gejolak sosial. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor apa 

saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Jawa 

Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

yaitu: Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan 

kabupaten/kota di Jawa Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tulisan ini diharapkan mampu memberi beberapa manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Akademis  

Sebagai penerapan dari ilmu yang di dapat semasa di bangku perkuliahan dan 

sebagai pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang berhubungan.  

2. Manfaat Dalam Implementasi dan  Praktek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bagi penambil kebijakan  pemerintah daerah Jawa Timur 

maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan  dalam strategi perencanaan 

pembangunan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini, di jelaskan teori-teori yang mendukung penelitian 

ini serta hubungan antar setiap variabel yang digunakan oleh peneliti antara 

variabel independent dengan variabel dependent. Oleh karenanya  landasan teori 

diambil dari beberapa penelitian terdahulu maupun pendapat para ahli yang 

memiliki pembahasan yang menggambarkan beberapa sudut pandang.  

Pada landasan teori ini juga akan menjelaskan lebih dalam variabel-

variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan 

manusia, produktivitas pertanian, kondisi jalan baik sebagai variabel independent 

dengan gini rasio sebagai variabel dependent dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun hipotesis dalam penelitian 

ini, sehingga dapat terbentuk kerangka pemikiran teoritis dalam pengumpulan data 

dan analisis. 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.  

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 
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menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas 

itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 

keadaan yang ada. 

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. 

Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan 

ekonomi, namun dalam penelitian ini digunakan teori dari Robert Solow yang 

menjadi acuan bagi penulis. secara umum teori tersebut sebagai berikut. 

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Robert Solow 

Teori pertumbuhan ekonomi Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi akan ada bila terjadi pertumbuhan output. Pertumbuhan output sendiri 

bergantung pada pertumbuhan produk (tenaga kerja), pertumbuhan modal dan 

kemajuan teknologi. Teori Robert Solow menyatakan bahwa produksi merupakan 

kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Teori model Robert Solow menyatakan 

pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling 

berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Mankiew, 2006).  

 Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penyediaan 

faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta 

tingkat kemajuan teknologi. Solow juga menggambarkan pengaruh tabungan, 

populasi, dan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi. Kemudian dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat 

menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat 

tabungan, semakin tinggi juga modal dan output yang dihasilkan. Menurut teori 

Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan 
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mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang 

sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. 

 Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital output rasio = 

COR) bisa berubah (bersifat dinamis). Dengan kata lain untuk menciptakan 

sejumlah output tertentu bisa digunakan sejumlah modal yang berbeda-beda 

dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja 

yang dibutuhkan lebih sedikit, begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan 

lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan atau digunakan. 

Misalnya untuk meciptakan output sebesar I kombinasi modal dan tenaga kerja 

yang digunakan antara lain (a)  K1 dengan L1  (b) K2 dengan L2  (c) K3 dengan 

L3. Dengan demikian walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat 

kemungkinan jumlah output yang dihasilkan tidak mengalami perubahan. Seperti 

pada gambar 2.1 di bawah ini: 

Gambar 2.1 Fungsi Produksi Solow 

Modal 

 

                             K3 

 

                             K2                          I2 

 

                             K1 I1 

 Tenaga Kerja 

 L3 L4 L2 L1 
Sumber : Sun’an (2015)  

 Bedasarkan gambar 2.1 jumlah output dapat mengalami perubahan 

walaupun jumlah moda l tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar K3 
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jumlah ouput dapat diperbesar menjadi I2 jika tenaga kerja yang digunakan 

ditambah dari L3 menjadi L4. Menurut Solow keseimbangan tersebut timbul dari 

asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, dimana suatu 

keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal.  

 Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan 

masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh 

melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang 

dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan 

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk 

Domestik Bruto (Sukirno, 2007). 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Proses pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya 

alamnya (SDA), sumber daya manusia (SDM), modal usaha teknologi dan lain-

lain. Disisi lain pertumbuhan ekonomi tidak akan terlaksana tanpa di tunjang oleh 

lembaga-lembaga sosial, sikap masyarakat, kelembagaan politik dan lain-lain. 

Menurut Todaro (2003) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai 

berikut: 

1 Sumber Daya Alam (SDA) 

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian 

adalah sumber daya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi 

berbagai aspek seperti kesuburan tanah, letak, iklim, sumber air, kekayaan 

hutan, mineral dan lainnya. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah 

saja belum cukup masih harus dilengkapi dengan fasilitas sarana dan 

prasarana, transportasi, pemasaran, fasilitas pengolahan yang cukup dan 
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memadai.diharapkan akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan  

ekonomi yang maju. 

2 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan 

ekonomi, bukan semata-mata karena jumlah penduduk tetapi pada 

kapasitas penduduk untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

Adanya program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mencapai produktivitas 

dan mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi. 

3 Akumulasi Modal dan Sumber Daya Buatan 

Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan output riil. Pembentukan modal 

merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi seperti perbaikan kualitas 

Infrastrutur baik sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan dan lain-lain. 

Investasi di bidang barang modal baik fisik maupun non fisik serta 

mengarahkan kepada kemajuan teknologi. Sehingga dapat menciptakan 

efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Kemajuan teknologi akan 

mendorong kepada spesialisasi dan penghematan biaya dalam produksi 

skala besar 

4 Peran  Pemerintah 

Kebijakan pemerintah mempunyai peranan penting dalam merangsang 

dan mendorong kebijakan ekonomi. Tidak ada negara yang berhasil maju 

tanpa dukungan positif dari pemerintah yang kuat, stabil, bersih dan adil 

atau pro untuk rakyatnya. 

2.1.1.3 Hubungan SDA, SDM, SDB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori neo klasik model Robert Solow menggambarkan bahwa faktor-

faktor bagi pertumbuhan ekonomi berasal dari fungsi produksi modal (C) dan 
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tenaga kerja (L) dengan tambahan kosntanta (A). Dimana modal yang dimaksud 

dalam pembangunan yaitu modal fisik atau sumber daya buatan kemudian sumber 

daya manusia dengan sumber daya alam atau teknologi sebagai konstanta. Ketiga 

faktor tersebut sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

1 Sumber Daya manusia 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja disini meliputi tingkat pendidikn 

dan kesehatan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor 

pendorong utama dan sangat mendasar untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan tingginya SDM suatu wilayah 

tersebut. Pembangunan manusia dibidang pendidikan dan kesehatan akan 

memberikan dampak baik terhadap peningkatan mutu masyarakat atau 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Jhingan (1994) dengan pembangunan 

kualitas pendidikan yang baik akan meningkatkan tenaga kerja yang 

handal kemudian akan ada pengetahuan baru dalam penggunaan lahan 

maupun sistem pertanian dengan teknologi-teknologi baru yang akan 

tercipta. Sehingga semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat baik formal 

seperti sekolah maupun informal seperti pelatihan-pelatihan ketrampilan 

akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas masyarakat 

sendiri. 

2 Sumber Daya Alam 

Selain sumber daya manusia yang handal, terampil dan kompeten sumber 

daya alam yang tersedia seperti tanah, luas lahan, kesuburan tanah, dan 

lain-lain juga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi jika 

dapat dikelola dengan baik dan benar. Menurut Jhingan (1994) tanah 

sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam 

seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, 

iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainnya. Dengan kesuburan 
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tanah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan 

meningkatnya rata-rata produktivitas pertanian suatu daerah sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan tersedianya sumber 

daya alam yang cukup baik akan memberikan modal yang berharga pada 

suatu daerah. Sumber daya alam yang melimpah harus dapat 

dimanfaatkan secara baik sehingga akan tercipta efisiensi dari sumber 

daya alam tersebut. 

3 Sumber Daya Buatan 

Selain sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dan 

mampu digunakan secara efisien dan bijak, kemajuan pembangunan atau 

pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya peran sumber daya 

buatan. Sumber daya buatan seperti infrastruktur yang memadai sangat 

penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. 

Sumber daya buatan sarana dan prasarana, listrik, air dan fasilitas umum 

lainnya akan memberikan dampak yang positif kedepannya dengan 

lancarnya mobilisasi perdagangan antar wilayah dengan tersedianya 

sarana dan prasarana akan dapat mempercepat laju pertumbuhan 

ekonomi. Prasarana lain yang juga penting adalah jalan kereta api, 

telekomunikasi, dan pelabuhan merupakan sarana umum yang ditunggu 

untuk proyek swasta (Irawan, 1981). Faktor transportasi juga dapat 

mendorong peningkatan akan suatu pertumbuhan karana tersedianya 

insfrastruktur yang memadai. Jika transportasi suatu daerah ke daerah lain 

memiliki kondisi yang baik dan mudah maka perdagangan antar daerah 

bisa berjalan baik dan  perekonomian suatu daerah dapat berjalan dengan 

baik pula. 

 Dengan penjelasan di atas bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

SDA, SDB, SDM dan terdapat faktor lainnya seperti kewirausahaan bahkan 
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investasi, jadi pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor tersebut 

dalam merencanakan pembangunan ekonominya. Setiap wilayah memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda-beda sehingga pemerintah harus jeli 

dalam membuat kebijakan. Perbedaan kondisi faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan pembangunan daerah di setiap wilayah akan menyebabkan 

terjadinya suatu ketimpangan. Untuk itu peran pemerintah sangat penting agar 

bisa mengurangi ketimpangan yang terjadi pada masyarakat di setiap wilayah. 

2.1. 2 Teori Disparitas (Ketimpangan) Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan 

masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam 

masyarakat (Todaro, 2003). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang 

miskin akan semakin miskin. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau 

timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan 

penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan 

distribusi pendapatan atau indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan 

diantaranya yaitu: 

2.1.2.1 Rasio Gini 

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur 

ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti 

distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin 

mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Jadi koefisien Gini 

yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, 

sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin 

timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan 

bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat kemerataan sempurna (setiap 

orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan koefisien Gini sebesar 1 

menunjukkan ketidakmerataan sempurna (dimana satu orang memiliki atau 
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menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh 

pendapatan sama sekali). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan 

Koefisien Gini. Menurut Todaro (2003) adalah: lebih dari 0,5 adalah tingkat 

ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang, kurang 

dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah. Koefisien Gini juga dapat dihitung 

secara matematik dengan rumus : 

𝐺 = 1 − ∑(𝑋𝐼+1 − 𝑋𝑖)

𝑛

1

(𝑌𝐼 + 𝑌𝑖+1) 

Keterangan 

G = Koefisien Gini  
Xi= Proporsi Kumulatif Rumah Tangga dalam Kelas-i 

Yi= Proporsi Kumulatif pendapatan dalam Kelas-i 

2.1.2.2 Kurva Lorenz 

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi 

pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi 

tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan 

sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang 

semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan 

nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari 

diagonal (semakin lengkung), maka  mencerminkan keadaan yang semakin buruk, 

distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. Kurva lorenz 

sendiri menunjukan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan 

persentase pendapatan yang mereka terima dalam kurun waktu tertentu. 
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Gambar 2.2 Kurva Lorenz 

 

Sumber :Todaro (2003)  

 Gambar 2.2 menunjukkan Jumlah pendapatan digambarkan pada sumbu 

horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya, 

titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah 

pendapatannya), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah 

pendapatnnya, dan pada ujung sumbu horizontal merupakan jumlah 100 persen 

penduduk yang dihitung pendapatannya. Sumbu vertikal menunjukkan pangsa 

pandapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. 

Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu 

sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar. 

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan 

sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan 

yang paling ekstrim dari ketidakmeraan sempurna, misalnya keadaan dimana 

seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh 

berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan 

sumbu vertikal sebelah kanan. 

2.1.2.3 Teori Distribusi Pendapatan Kaldor 

 Menurut Kaldor ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok 

kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai propensity to 

save (s) yang berbeda: sp untuk kelompok kapitalis dan sw untuk kelompok buruh, 
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dan kaldor menganggap bahwa sp>sw (sebenarnya penentuan kelompok ini 

tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri 

sosio ekonomis yang lain, misal: kelompok penduduk perkotaan dan kelompok 

penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sektor pertanian 

dan sebagainya). Kaldor mengganggap yang terpenting adalah kedua kelompok 

tersebut mempunyai propensity to save yang berbeda. Seluruh pendapatan 

nasional (Q) oleh ke dua kelompok tersebut pembagiannya:  

P + W = Q  

Dimana:  

P = keuntungan atau penghasilan dari kelompok kapitalis 

W = upah atau penghasilan dari kelompok buruh 

Tabungan masyarakat total biasa dinyatakan sebagai : 

S = sp P + sw W ...............................1 

Persamaan tersebut kalau dibagi dengan Q, dan dengan mengingat bahwa  

W = Q – P ..........................................2 

Maka : 

S

Q
 = sp

P

Q
 + sw

Q−P

Q
 ...............................3 

Atau 

s = (𝑠𝑝 − 𝑠𝑤)
𝑃

𝑄
+ 𝑠𝑤 ..........................4 

 P/Q menunjukkan berapa bagian dari pendapatan masyarakat 

(pendapatan nasional) yang diterima oleh kelompok kapitalis, yang sering disebut 

profit share. Jadi dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa propensity to save 

masyarakat secara keseluruhan (s) adalah kombinasi dari propensity to save dari 

masing-masing kelompok (sp,sw) dan profit share (yang menunjukkan pola 

distribusi pendapatan antar kedua kelompok tersebut). 
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Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila sp > sw, maka semakin besar profit 

share semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin 

tidak merata pula distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan 

ekonomi. Model kaldor menunjukkan akan adanya Trade off atau pilihan antara 

pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang, 

atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang 

lebih merata. 

2.1.2.4 Faktor-Faktor penyebab ketimpangan pendapatan 

Aldeman dan Moris dalam Todaro (2011) mengemukakan delapan 

penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang 

(NSB), yaitu: 

1 Tingginya pertambahan penduduk yang akan memacu penurunan 

pendapatan per kapita 

2 Inflasi yang tidak diikuti oleh pertambahan produksi barang-barang secara 

proporsional 

3 Ketimpangan pembangunan antar daerah 

4 Investasi yang besar pada proyek padat modal (capital intensive) 

5 Rendahnya mobilitas social 

6 Kebijakan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada 

harga barang-barang hasil industry 

7 Memburuknya nilai tukar (term of trade) akibat adanya ketidakelastisan 

permintaan terhadap barang-barang ekspor 

8 Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga. 

 

 



23 
 

2.1. 3 Teori Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Gini Rasio 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan diukur dari indikator ekonomi 

lainnya, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan 

pendapatan perkapita yang diterima masyarakat juga tinggi dan distribusi 

pendapatan yang adil dan merata diantara masyarakat. kenyataannya selama ini 

sering memperlihatkan kecenderungan, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 

dinikmati oleh segelintir orang atau sekelompok kecil masyarakat lapisan atas 

saja. Karena itu tujuan pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi tetapi juga bagaimana mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita 

masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan diantara masyarakat, di samping 

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan peningkatan distribusi atau 

pemerataan pendapatan masyarakat. Keterkaitan teori pertumbuhan ekonomi 

dengan gini rasio di dasarkan teori Kuznet sebagai berikut: 

2.1.3.1 Teori Kuznet 

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003) menjelaskan pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan 

kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis 

terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kuznet menyodorkan suatu 

hipotesis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan 

ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya berbentuk U terbalik. 

Hal ini menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan (yang diukur dengan produk 

nasional bruto per kapita), akan selalu dibarengi dengan kesenjangan distribusi 

pendapatan (diukur dengan indeks Gini) yang semakin tinggi (Djojohadikusumo, 
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1994). Namun pada tahap tertentu, kesenjangan distribusi pendapatan akan 

menurun (Todaro, 2003). Seperti pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.3 Hipotesis Kuznet 

 

Sumber : Todaro, 2003 

Menurut Kuznet pertumbuhan awal seperti dijelaskan dalam model lewis, 

dimana pertumbuhan yang terjadi di awal pembangunan akan meningkatkan 

ketimpangan pendapatan. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang 

terjadi akan mengurangi tingkat gini rasio. karakter pertumbuhan ekonomi juga 

sangat penting dalam mempengaruhi ketimpangan seperti bagaimana cara 

mencapai, siapa saja yang berpartisipasi, sektor apa saja yang diprioritaskan, dan 

seterusnya. Sehingga nantinya sejauh mana pertumbuhan dapat meningkatkan 

standar hidup masyarakat golongan menengah kebawah atau masyarakat miskin. 

Oleh karenanya ketimpangan tidak perlu meningkat untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Alasan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan 

cenderung memburuk, namun kemudian membaik, ini dikaitkan dengan kondisi-

kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan 

pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang mempunyai 

lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. 

Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang 
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berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah 

Negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Disamping itu, 

imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan 

meningkat lebih dahulu karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga 

kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga kerja 

terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun (Todaro, 

2003). 

2.1.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Produktivitas Pertanian,  
   Kondisi Jalan dengan Ketimpangan Pendapatan 
 

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan dapat 

digambarkan dalam kurva kuznet. Kuznet mengatakan bahwa pada tahap awal 

pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan cenderung memburuk namun 

pada tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik. Hipotesis inilah 

yang kemudian dikenal dengan kurva Kuznet “U terbalik”. Kurva Kuznet dapat 

dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari 

perluasan sektor modern. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan koefisien 

gini atau rasio gini tampak seperti “U terbalik” seiring dengan naiknya pertumbuhan 

ekonomi. Kurva “U terbalik”  terjadi karena pada tahap awal pertumbuhan ekonomi 

terdapat trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan atau ketimpangan. Pola 

ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung 

dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam 

penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan teori dari Karl Mark pertumbuhan 

ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan 

hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan 

terjadi sebaliknya. Sedangkan menurut teori Neo Marxist menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang 

ketidakmerataan antara si kaya dan si miskin 
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IPM yang berkualitas merupakan suatu tujuan yang berharga untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan manusia dalam bidang 

pendidikan dan kesehatan memberikan dampak balik terhadap peningkatan mutu 

masyarakat. jika semakin baik kualitas manusianya dalam hal ini bisa dilihat 

dengan ipm yang tinggi maka menunjukkan kemampuan masyarakat jauh lebih 

baik dan bisa memiliki peluang kesempatan kerja yang jauh lebih besar untuk 

meningkatkan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan jika tingkat ipm semakin 

tinggi maka kesempatan penduduk mencapai kesejahteraanya akan semakin 

tinggi dan ketimpangan pendapatan bisa diminimalisir. 

Kualitas peroduktivitas pertanian yang semakin membaik juga akan dapat 

mengurangi ketimpangan yang ada. Menurut Jhingan (1994) sumber daya alam 

seperti kesuburan tanah, kekayaan hutan, sumber lautan dan sebagainya. 

Kesuburan tanah yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

golongan miskin. Hal ini dikarenakan mayoritas yang bekerja di sektor pertanian 

adalah masyarakat golongan miskin. Dengan produktivitas pertanian yang lebih 

baik maka masyarakat daerah tersebut bisa memiliki kesempatan untuk memiliki 

produksi yang lebih baik sehingga pendapatan masyarakat golongan miskin bisa 

meningkat yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada. 

Selain itu infrastruktur juga sangat penting untuk mengurangi ketimpangan 

yang ada. Menurut Irawan (1981) bahwa perkembangan infrastruktur yang ada 

seperti kondisi jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi 

ketimpangan yang ada. Rasio kondisi jalan baik merupakan investasi untuk 

memperlancar mobilitas barang dan jasa. Oleh karenanya semakin baik kualitas 

jalan akan mempermudah dalam mobilitas antar daerah, golongan masyarakat 

miskin akan lebih mudah dalam menyalurkan outputnya seperti transportasi yang 

lebih murah dan mudah sehingga dapat meingkatkan pendapatan mereka dan 
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mengurangi biaya dari transportasi yang ada. Sehingga ketimpangan dapat 

diminimalisir. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitiannya, Rubiarko (2013) dengan judul Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun (2008-

2011) yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas 

pendapatan dan seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa 

Timur. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat 

analisis regresi linear berganda dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dengan disparitas pendapatan. Dengan variabel dependent disparitas pendapatan 

dan variabel independent angka partisipasi pasar (APK), pengangguran, 

aglomerasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas 

pendapatan di Jawa Timur dengan hubungan yang positif, angka partisipasi kasar 

tidak berpengaruh secara signifikan sedangkan aglomerasi memiliki hubungan 

yang positif. 

  Penelitian dari Ganis (2010) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, angka partisipasi kasar, dan aglomerasi terhadap kesenjangan 

pendapatan di Jawa Tengah tahun 2004-2008. Model penelitian ini didasarkan 

pada hipotesis kuznet dengan metode data panel menggunakan pendekatan PLS. 

Hasil analisis menunjukkan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap 

kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah. Hipotesis kuznet berlaku dalam 

penelitian ini hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan 

pendapatan memiliki hubungan yang positif. 
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  Penelitian Yuliani (2015) dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar 

kabupaten di Kalimantan Timur dan membuktikan apakah hipotesis Kuznet U 

terbalik berlaku di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif dengan menggunakan metode analisis indeks Williamson, kurva Kuznet 

dan indeks Entropi Theil. Kesimpulan dari penelitian ini pembangunan di 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan 

menggunakan indeks williamsom. Sedangkan menggunakan analisis Kuznet 

menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur selama 2010-2012 berlaku hukum 

Kuznet.  

  Penelitian dari Bantika (2015)  dengan judul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan 

distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilakan kesimpulan 

bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan 

penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Sulawesi Utara. 

 Penelitian Efriza (2014) dengan judul Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya kesenjangan pendapatan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal serta untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis indeks Williamson dan indeks Entropi Theil yang 

dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda dengan uji klasik. Variabel 
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yang digunakan tingkat buta huruf, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, serta IPM sebagai variabel independent sedangkan variabel 

dependent kesenjangan pendapatan. Hasil dari penelitian ini pertumbuhan 

ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan negatif, tingkat buta huruf, inflasi, , 

tingkat pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesenjangan 

pendapatan di Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal. 

 Penelitian dari Mopanga (2010) dengan judul Analisis Ketimpangan 

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi dengan mengukur 

besarnya ketimpangan pembangunan yang bersumber dari ketimpangan 

proporsional pada PDRB perkapita, IPM, dan rasio belanja insfrastruktur. Alat 

analisis yang digunakan indeks gini, indeks williamson, shift share, tipologi klassen 

dan regresi data panel. Variabel yang digunakan ketimpangan pendapatan (indeks 

gini) sebagai variabel dependent, dan variabel independent pertumbuhan ekonomi 

PDRB perkapita, penduduk, indeks pembangunan ekonomi, rasio belanja 

infrastruktur. Hasil dari penelitian ini pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

yang positif dengan ketimpangan pembangunan (indeks gini). PDRB, indeks 

pembangunan manusia dan rasio belanja infrastruktur signifikan terhadap 

ketimpangan. 

  Penelitian dari Waluyo (2006) dengan judul Hubungan Antara Tingkat 

Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat hubungan tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan 

ekonomi. Alat analisis yang digunakan estimasi model regresi. Variabel yang 

digunakan kesenjangan pendapatan, investasi, PDB per kapita, dan human 

capital. Hasil dari penelitian ini bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan 

kesenjangan pendapatan adalah negatif.   
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2.3 Kerangka Pikir 

  Bedasarkan landasan teori yang di jelaskan di atas, penelitian ini memiliki 

kerangka pikir faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketimpangan 

pendapatan yang ada di Jawa Timur. Sedangkan secara teori bahwa ketimpangan 

pendapatan di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi melalui teori kuznet. 

Bedasarkan hipotesis Kuznet pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 

mengakibatkan ketimpangan pendapatan suatu wilayah tinggi pula.  

 Menurut teori adam smith faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi : SDA, SDM, modal dan lain-lain. Sehingga kerangka pikir yang diambil 

melalui beberapa tahapan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan seperti 

pada gambar dibawah ini : 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2017 

2.4 Hipotesis 

H0 : pertumbuhan ekonomi, IPM, Produktivitas Pertanian, Infrastruktur kondisi jalan   

  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 

H1 : pertumbuhan ekonomi, IPM, Produktivitas Pertanian, Infrastruktur kondisi 

jalan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 

Produktivitas 

pertanian 

IPM 

Aktivitas 

Perekonomi

an 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Kondisi Jalan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitiaan ini mengunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang 

disusun secara sistematis antara bagian-bagian, fenomena, dan hubungan yang 

terdapat dalam objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan 

menggunakan model matematis dengan teori, penelitian terdahulu serta adanya 

hipotesis yang berkaitan dengan suatu kejadian. Dimana data yang digunakan 

merupakan angka dan analisisnya menggunakan statistik. Dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas-dinas terkait dengan variabel yang peneliti 

lakukan. Dengan periode data dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Objek yang 

digunakan dalam penelitian merupakan seluruh kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. 

 

3.3 Variabel 

Variabel penelitian merupakan apa yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Variabel dalam penelitian sering digambarkan dengan X dan Y atau biasanya 



32 
 

dibedakan menjadi dua, yaitu variabel tak bebas (variabel dependen) dan variabel 

bebas (variabel independen) yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan di 

dalam penelitian ini. 

3.3.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Merupakan variabel yang besarannya tidak bergantung oleh variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini: 

1 Pertumbuhan Ekonomi (G) 

2 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari IPM (GX1) 

3 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Produktivitas Pertanian 

(GX2) 

4 Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Rasio Kondisi Jalan 

(GX3) 

3.3.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Merupakan variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan Ketimpangan pendapatan (gini rasio) sebagai 

variabel dependennya. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Dalam definisi operasional ini digunakan dan dipakai dalam pembahasan 

penelitian ini serta pengertian-pengertian lain yang masih berhubungan dengan 

pokok bahasan penulisan skripsi ini, anatara lain :  

1 Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) 

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi 

pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan 

ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan 

juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal. 

2 Pertumbuhan ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

3 IPM 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. 

Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia 

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) 

penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat 

yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan 

berketerampilan yang diukur rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap 

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang 

diukur dengan pengeluaran konsumsi. 

4 Produktivitas Pertanian 

Rata produktivitas pertanian merupakan varabel yang digunakan untuk 

menggambarkan indikator kesuburan lahan. Rata produktvitas pertanian 

merupakan seberapa luas lahan dibandingkan dengan besarnya produksi 

yang dihasilkan dengan satuan kw/ha.  

5 Infrastruktur Rasio Kondisi Jalan 

Tingkat infrastruktur yang baik akan memperlancar proses pembangunan 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Pembangunan insfrastruktur 

seperti jalan, air, listrik, transportasi akan mempermudah dalam dalam 

perdagangan antar daerah.  
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3.5 Metode Analisis 

Dalam Bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh 

pengaruh dari variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan yang 

terjadi. Model analisis yang digunakan adalah metode Logistic Regression atau 

analisis model logit.  

3.5.1 Metode Logit (Binary Logistic Regression) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan medel regresi logistik. 

Pemilihan penggunaan model tersebut dengan alasan karena model variabel 

dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi variable), dimana nilai 

variabel Y= 1 menyatakan adanya suatu karakteristik dan Y= 0 menyatakan tidak 

adanya suatu karakteristik (Ghozali, 2009). Selain itu alasan penggunaan model 

regresi logistik karena model ini tidak sensisitif terhadap jumlah sampel yang 

frekuensinya tidak sama, selain itu model ini memiliki tingkat klasifikasi yang lebih 

baik dibandingkan model lain.  

 Menurut Hair, et all (2006) ada beberapa alasan mengapa regresi logistik 

merupakan sebuah alternatif yang atraktif untuk analisis diskriminan di mana 

variabel dependen hanya mempunyai dua kategori : 

1. Regresi logistik dipengaruhi lebih sedikit dibandingkan analisis diskriminan 

oleh ketidaksamaan variance/covariance dalam kelompok, sebuah asumsi 

dasar dari analisis diskriminan. 

2. Regresi logistik dapat menghandel variabel independent categorical 

secara mudah dimana pada analisis diskriminan penggunaan variabel 

dummy menimbulkan masalah dengan kesamaan variance/covariance. 

3. Regresi logistik menghasilkan persamaan regresi berganda berkenaan 

interpretasi dan pengukuran diagnosis case wise yang tersedia untuk 

residual yang diuji. 
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 Model Regresi dalam penelitian ini ada 2 dimana pertama model 

pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio. Sedangkan yang kedua model 

pertumbuhan ekonomi. Sehinga model data panel dihasilkan dari subtitusi 

pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio. 

Y = α0 + α1G + E.................. 1 

α1 = 𝛽𝟎 +  𝛽𝟏𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽𝟐𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽𝟑𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒.................. 2 

Y =α0 + (𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡). 𝐺 + µ.................. 3 

Y=α0 + 𝛽𝟎(G) + 𝛽𝟏(𝑋1𝑖𝑡G) + 𝛽𝟐(𝑋2𝑖𝑡G) + 𝛽𝟑(𝑋3𝑖𝑡G) + µ.................. 4 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (Gini Rasio) 
Y = 1 ketimpangan pendapatan diatas jatim) 
Y = 0 (ketimpangan pendapatan dibawah jatim)  

α1  = sensitivitas pertumbuhan ekonomi 
α0 dan β0 = konstanta 
G   = Pertumbuhan Ekonomi  
X1 = IPM  
X2  = Produktivitas_Pertanian  
X3  = Kondisi jalan  
µ  = eror yang terakumulasi 
It =wilayah&waktu
 

3.6 Uji Statistik 

Uji statistik dilakukan untuk melihat dan membuktikan apakah ada tidaknya 

korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Dari hasil ini akan 

diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel dan hubungan dari variabel-

variabel bebas baik secara terpisah maupun bersama-sama terhadap variabel 

terikat, dilakukan dengan cara : 

3.6.1 Uji Statistik Parsial (Uji T) 

 Pengujian atau uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh setiap 

masing-masing variabel mempengaruhi variabel terikatnya. Hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif yang akan diuji adalah sebagai berikut : 
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H0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

H1 : Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian dengan uji T dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

1 Membandingkan antara t hitung dengan t tabel (metode two tail): 

a) Bila t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel: variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak H0 

b) Bila t tabel <t hitung < t tabel: variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima H0 

2 Dengan melihat nilai probabilitas 

a) Bila nilai probabilitas > 0,05 (α) maka variabel  independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menerima H0 

b) Bila nilai probabilitas < 0,05 (α) maka variabel  independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau menolak H0 

        Dalam model regresi logistik uji statistik parsial tetap dilakukan namun 

berbeda dengan model regresi linier. Dalam model regresi logistik menggunakan 

nilai Z statistik untuk melihat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. 

3.6.2 Koefisien Determinasi  

 Menurut Ghozali (2009) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai dari 

koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R2 dapat dilihat dari output stata yang 

digunakan, jika mendekti 0 maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan jika mendekati 1 

maka hampir seluruh variasi dari variabel dependen mampu dijelaskan oleh 

variabel independen. 
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 Menurut (Alderich and Nelson, 1984 dalam Muliaman, Santoso & Ruliana, 

2013) tradisional R2 sesuai untuk model denganvariabel dependen yang tebatas 

karena nilai dependen variabel adalah 0 dan 1. Kriteria sukses dari tradisional 

estimasi R2 adalah tingkat dimana error of variance diminimalkan dan pada saat 

model logit menggunakan kriteria maximum likelihood. Oleh karenanya dalam 

penelitian ini akan digunakan pseudo R2. 

3.6.3 Overall Model Fit 

Menurut Ghozali (2009) beberapa tes statistik diberikan untuk menilai hal 

ini. Hipotesis untuk menilai mode fit adalah :  

H0 : Model yang digunakan fit dengan data atau model telah sesuai 

H1 : Model yang digunakan tidak fit dengan data 

 Dari hipotesis ini H0 harus diterima agar model fit dengan data. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melihat tingkat signifikasi di atas tingkat alfa yang digunakan 

sebesar 5%. 

3.6.4 Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit test 

Menurut Ghozali (2009) uji ini dilakukan untuk melihat data empiris cocok 

atau sesuai dengan model dan model telah mampu menjelaskan data (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dikatakan cocok atau fit). 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit sama dengan atau kurang dari 

alfa sebesar 5%, maka terdapat perbedaan signifikan antara model dan nilai 

observasinya, sehingga model tidak baik karena model tidak bisa memprediksi 

nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih besar 

dari 5% maka model dikatakan cocok karena dapat memprediksi nilai 

observasinya. Sehingga hipotesisi yang digunakan sebagai berikut :  

H0 : model telah mampu menjelaskan data atau sesuai 

H1 : model tidak cukup mampu menjelaskan data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum  

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa 

selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur 

membentang antara 111° 0’ BT - 114° 4’ BT dan 7° 12’ LS - 8°48’ LS, dengan 

ibukota yang terletak di Kota Surabaya. Bagian utara Provinsi Jawa Timur 

berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera 

Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan daerah Barat 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak Jawa Timur yang strategis 

memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menjadi penghubung antara 

wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Topografi di Provinsi Jawa 

Timur beragam, ada yang berupa pegunungan, perbukitan, dan kepulauan. Oleh 

karena itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertanian, kelautan, kehutanan, dan 

pertambangan yang potensial.  

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pengamatan 

penelitian atau sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian 

atau gejala yang akan di teliti dan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

variabel yang digunakan, kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis variabel 

dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(independen) merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab 
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perubahan terhadap variabel terikat (dependen). Sedangkan variabel terikat 

(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Deskripsi variabel penelitian yang digunakan sebagai 

berikut disertai dengan data variabel yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. 

4.2.1  Gini Rasio 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah gini 

rasio. Gini rasio yang digunakan dalam penelitian ini merupakan parameter yang 

digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karenanya 

gini rasio sendiri merupakan perbandingan proporsi kumulatif rumah tangga 

dibandingkan dengan proporsi komulatif pendapatan nasional. Perhitungan gini 

rasio atau indeks gini dapat mengukur tingkat pemerataan pendapatan 

pengeluaran rumah tangga dengan skala 0.0 – 1.0. Semakin mendekati 1 berarti 

distribusi ketimpangan pendapatan semakin timpang atau tidak merata 

(kesenjangan) pendapatan rumah tangga. Sedangkan jika koefisien mendekati 0 

artinya distribusi ketimpangan pendapatan rumah tangga semakin merata. 

Bedasarkan gambar 4.1 di bawah ini, angka gini rasio provinsi Jawa Timur lebih 

rendah jika dibandingkan dengan Nasional dengan angka terendah 0.33 (2008) 

dan angka tertinggi 0.42 (2015) bahkan di tahun yang sama gini rasio Jawa Timur 

berada di atas Nasional. Meskipun pada akhir tahun 2015 gini rasio mengalami 

penurun dengan angka 0.4 (2015) tetapi trend dari gini rasio Jawa Timur 

cenderung mengalami kenaikan dan tidak konstan seperti Nasional. Berikut  gini 

rasio tahun 2008 sampai 2016 dibawah ini: 
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Gambar 4.1 Indeks Gini Rasio Provinsi Jawa Timur 

 
Sumber : BPS Jatim, data diolah (2017) 

Indeks gini rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan 

masyarakat. Gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya 

berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). 

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata di Jawa Timur 

2010-2016 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0.3–0.42). Selama tahun 

2010-2016 meskipun nilai gini rasio dalam kategori sedang tetapi gini rasio di Jawa 

Timur menunjukkan tren ke arah peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 0.37 di 

dan meningkat menjadi 0.42 pada tahun 2015. Kenaikan tersebut 

menggambarkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih 

cukup besar.  

Sedangkan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tingkat gini rasio 

pada daerah perkotaan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah di 

kabupaten. Hal ini dikarenakan di perkotaan tingkat persaingan jauh lebih besar 

jika dibandingkan dengan desa yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Sedangkan dikota sektor pertanian mulai bergeser 

kesektor jasa, industri, dll. Peran pendidikan, skill, kesehatan dan pengalaman 

akan sangat menentukkan untuk bersaing memperoleh pekerjaan yang dapat 
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meningkatkan kesejahteraannya. Semakin tinggi sumber daya manusia yang ada 

di daerah tersebut akan dapat menumbuhkan perekonomian yang dapat 

menurunkan ketimpang pendapatan antar masyarakat. Seperti ditunjukkan pada 

tabel 4.1 perbandingan tingkat gini rasio kabupaten/kota 3 tahun terakhir di 

provinsi Jawa Timur: 

Tabel 4.1 Perbandingan Tingkat Gini Rasio 

Gini rasio terendah 

wilayah 2013 wilayah 2014 wilayah 2015 

Kab Lumajang 0.23 Kab Sampang 0.23 Kab Sumenep 0.26 

Kab Sampang 0.25 Kab Lumajang 0.23 Kab Lamongan 0.30 

Kab Pamekasan 0.25 Kab Tuban 0.24 Kab Gresik 0.31 

Gini rasio tertinggi 

wilayah 2013 wilayah 2014 wilayah  2015 

Kota Probolinggo 0.38 Kota Blitar 0.35 Kota Pasuruan 0.39 

Kota Blitar 0.40 Kota Malang 0.37 Kota Kediri 0.40 

Kota Madiun 0.43 Kota Surabaya 0.39 Kota Surabaya 0.42 

Sumber : BPS jatim, diolah (2017) 

Dari tabel 4.1 bahwa ketimpangan tertinggi berada di wilayah perkotaan 

dimana pada tahun 2015 ketimpangan tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar 

0.42. Kota Kediri sebesar 0.40 jika dibandingkan dengan wilayah di kabupaten 

pada tahun 2015 Kabupaten Sumenep memiliki tingkat ketimpangan pendapatan 

terendah yaitu sebesar 0.26 dan Kabupaten Lamongan sebesar 0.30. Dari uraian 

tersebut kabupaten memiliki tingkat gini rasio rendah dikarenakkan di daerah 

kabupaten masih di dominasi oleh sektor pertanian. Sedangkan di kota sektor 

pertanian sudah mulai bergeser ke sektor industri, jasa, dan lain-lain. Lahan 

persawahan di daerah perkotaan juga semakin sedikit karena lahan sawah 

kebanyakan sudah di bangun perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan 

sehingga membuat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan gini rasio 

jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di kabupaten. 
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4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi (G) merupakan variabel independent utama yang 

mempengaruhi variabel dependent gini rasio. Angka pertumbuhan ekonomi di 

peroleh dari perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) sehingga dinamika 

perekonomian yang terjadi benar-benar berasal dari pertambahan jumlah barang 

dan jasa yang di produksi. Selain itu pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi 

oleh sensitivitas Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Sumber Daya Buatan (SDB). Sumber Daya Alam (SDA) dalam penelitian ini yang 

diukur dengan produktivitas pertanian (padi), Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

diukur dengan tingkat IPM dan Sumber Daya Buatan (SDB) yang diukur melalui 

infratruktur kondisi jalan. Tinggi rendahnya pengaruh interaksi dari pertumbuhan 

ekonomi juga akan mendorong tingkat gini rasio mengalami kenaikan dengan 

ketimpangan yang semakin tinggi atau menurunkan tingkat gini rasio dengan 

ketimpangan yang semakin merata antar masyarakat. Oleh karenanya pengaruh 

interaksi atau sensitivitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat memicu 

tingkat gini rasio semakin membaik atau bahkan semakin memburuk. Berikut 

adalah data petumbuhan ekonomi di Jawa Timur: 

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 

 
Sumber : BPS Jatim, diolah (2017) 

 Bedasarkan gambar 4.2 laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 

cenderung mengalami penurunan atau perlambatan dari tahun 2010 hingga 2015. 
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Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5.44% cenderung lebih 

melambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5.86%. Daerah dengan 

laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 2015 adalah kota Surabaya 

sebesar 7.27%. Sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi paling 

rendah adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 1.66%. Kenaikan atau peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 

6.64% sedikit lebih cepat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun 2011 

yang sebesar 6.44%.  

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 Variabel sensitivitas pertama (x1) yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi  dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia inilah yang 

menjadi pendorong dalam mempengaruhi proses dan hasil pembangunan suatu 

daerah.  Semakin tinggi atau meningkatnya IPM suatu daerah mengindikasikan 

adanya peningkatan  kualitas masyarakat atau sumber daya manusia di daerah 

tersebut. Oleh karenanya pembangunan manusia yang tinggi dan terampil sangat 

penting untuk mendorong terciptanya efisiensi pengelolaan sumber daya alam di 

daerah tersebut. Pembangunan manusia di Jawa Timur sendiri menunjukkan tren 

yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan adanya peningkatan kualitas 

IPM di Jawa Timur diharapkan dapat mendorong peningkatan total output yang 

dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Berikut adalah data IPM di Jawa 

Timur:  
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Gambar 4.3 Perkembangan IPM Jawa Timur 

 
Sumber : BPS Jatim, diolah (2017)  

 Bedasarkan gambar 4.3 perkembangan tingkat IPM di Jawa Timur terus 

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 

sebasar  68.95%. Daerah dengan tingkat IPM terendah tahun 2015 adalah 

Kabupaten Sampang  sebesar 54.49%, Kabupaten Bangkalan sebesar 57.23%. 

Berbeda halnya dengan daerah dengan tingkat IPM tertinggi adalah Kota 

Surabaya sebasar 77.20%, Kota malang sebesar 76.69% serta Kota Madiun 

sebesar 75.98%. Dengan tingkat IPM yang relatif jauh berbeda antara Kabupaten 

Sampang dan Kota Surabaya menunjukkan adanya pembangunan yang tidak 

merata antara Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang mengakibatkan 

tingkat IPM yang diukur dengan pendidikan, kesehatan dan standar kehidupan 

yang layak jauh lebih rendah dialami oleh Kabupaten yang masih terbelakang.  

4.2.4 Produktivitas Pertanian  

 Variabel sensitivitas kedua (x2) yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang diukur 

dengan produktivitas pertanian yang dihasilkan setiap tahunnya. Perekonomian 

Jawa Timur yang sebagian besar masih bertumpu pada sektor pertanian membuat 

sektor pertanian menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi 
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sebesar 13.37% setelah sektor perdagangan, hotel, restaurant dan sektor idustri 

pengolahan yang sebesar 17.24% dan 28.90%. Oleh karenanya sektor pertanian 

menjadi sektor yang paling berpengaruh bagi perekonomian untuk menurunkan 

distribusi pendapatan di Jawa Timur dengan mayoritas penduduknya yang masih 

bekerja di sektor pertanian. Semakin produktif dan berkembangnya sektor 

pertanian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat miskin untuk 

membantu mengatasi ketimpangan distribusi pedapatan. Berikut adalah data 

produktivitas pertanian padi di Jawa Timur: 

Gambar 4.4 Produktivitas Pertanian 

 
Sumber : BPS Jatim, diolah (2017)  

 Bedasarkan gambar 4.4 produktivitas pertanian yang dihasilkan di Jawa 

Timur bergerak fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas pertanian tertinggi terjadi 

pada tahun 2012 sebesar 61.90% sedangkan produktivitas terendah terjadi pada 

tahun 2011 sebesar 57.15%. Daerah dengan produktivitas pertanian tertinggi 

tahun 2015 adalah Kabupaten Malang sebesar 71.30% dan daerah dengan 

produktivitas pertanian terendah adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 59.10%. 

Oleh karenanya sektor pertanian dengan produktivitas yang tinggi dapat 

menunjang pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan para petani daerah 

tersebut. Produktivitas pertanian yang jauh berbeda akan menyebabkan 

ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu kelompok masyarkat pertanian.  
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4.2.5 Infrastruktur 

 Variabel sensitivitas ketiga (x3) yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi  dalam penelitian ini adalah peran infrastruktur yang diukur dengan rasio 

jalan atau kemudahan akses infrastruktur jalan yang dapat dilalui dengan mudah. 

Dengan infrastruktur yang baik seperti ketersedian jalan yang dapat diakses 

dengan mudah akan mempercepat arus mobilisasi barang dan jasa yang dapat 

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang merupakan roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi yang dalam penelitian ini sarana atau prasarana 

yang mempermudah akses pelayan pendidikan, kesehatan yang diukur dengan 

rasio jalan yang diaspal dibanding dengan panjang jalan yang menunjukkan 

kondisi jalan dalam kategori baik, rusak ringan atau bahkan rusak berat. Berikut 

adalah data kondisi jalan dua tahun terakhir di Jawa Timur :  

Tabel 4.2 Rasio Kondisi Jalan Jawa Timur 

kondisi jalan provinsi 

2014 2015 

(km) (km) 

baik 983.52 727.14 

sedang 588.42 847.68 

rusak ringan 178.47 135.99 

rusak berat 10.50 50.10 
Sumber : BPS Jatim, diolah (2017)  

 Bedasarkan tabel 4.2 infrastruktur yang dalam penelitian ini diukur dengan 

rasio kondisi jalan tahun 2014 dan 2015 kondisi jalan baik Provinsi Jawa Timur 

dari 983.52km di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 727.14km di tahun 

2015. Oleh karenanya infrastruktur kondisi jalan yang mengalami rusak berat 

meningkat dari 10.50km di tahun 2014 menjadi 50.10km di tahun 2015. Kota 

Surabaya menjadi daerah dengan tingkat rasio kondisi jalan paling baik 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur di tahun 2015 sebesar 

7.04% sedangkan daerah dengan rasio kondisi jalan paling buruk adalah 

Kabupaten Situbondo sebesar 4.6%.  



47 
 

 
 

 

4.3 Analisis dan Hasil Penelitian 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis indeks gini untuk melihat ketimpangan pendapatan yang terjadi dan 

analisis regresi Logistik untuk melihat seberapa besar tingkat percepatan dampak 

keburukan pengaruh pertumbuhan ekonomi tehadap ketimpangan pendapatan 

yang terjadi. Regresi Logistik juga dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen di dalam model. Hubungan tesebut bersifat 

2 jenis yaitu parsial antara variabel independen deangan variabel dependen dan 

serentak antara seluruh variabel independen dealam model dengan variabel 

dependen.  

 Variabel dependen dalam model penelitian ini adalah rasio gini dengan 

kategori 1 dan 0. Kategori 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan diatas Jatim 

sedangkan kategori 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan dibawah Jatim. Dan 

variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi setelah 

interaksi IPM, Produktivitas Pertanian dan Infrastruktur.  

4.3.1 Uji Statistik  

 Uji statisitk dilakukan untuk melihat pengaruh atau keterkaitan antar 

variabel. Dalam menganalisis data digunakan analisis logit. Analisis logit 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari ipm, pertumbuhan 

ekonomi setelah ada interaksi dari produktivitas pertanian, pertumbuhan ekonomi 

setelah ada interaksi dari kondisi jalan baik secara simultan maupun secara parsial 

terhadap ketimpangan pendapatan yang nilainya berupa kategorik. 

4.3.1.1 Overal test (pengujian parameter secara simultan) 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau minimal ada satu 
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variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Uji overal 

test mirip dengan uji F pada analisis regresi linier berganda. Nilai uji ini dintetukan 

dengan nilai p-value dan tingkat signifikan prob>chi2 dibawah alfa yang digunakan 

sebesar 5 persen. Hipotesis untuk menilai uji overal test ini adalah : 

H0 : Tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel   

dependen 

H1 : Minimal ada satu  variabel independen yang signifikan mempengaruhi 

variabel dependen 

 Bedasarkan tabel 4.3 di didapat hasil logistic regression sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Regresi Logisitic 

Number of obs 228 

LR chi2(4) 35.82 

Prob>chi2 0.000 

Pseudo R2 0.1178 

Sumber : Hasil analisa, diolah (2017) 

 Bedasarkan tabel 4.3 nilai prob>chi2 sebesar 0.000 lebih rendah dari 

tingkat alfa 5 persen. Dengan demikian menolak H0 yang menyatakan tidak ada 

variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dengan 

tingkat keyakinan sebersar 95 persen ada minimal satu variabel independen yang 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa model  dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

4.3.1.2 Koefisien Determinasi 

 Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

proporsi variabel independen menjelaskan variabel dependen. Besarnya nilai 

koefisien determinasi pada logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square 

(Pseudo 𝑅2). Nilai ini dapat di interpretasikan seperti nilai R square pada regresi 
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linier pada umumnya. Berdasarkan pada tabel 4.3 nilai Pseudo R-Squared dalam 

penelitian ini sebesar 0.1178 atau 11.78% berarti variabel pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari IPM, produktivitas pertanian, 

infrastruktur rasio kondisi jalan mampu menjelaskan variabel dependen gini rasio 

sebesar 11.78% sedangkan sisanya sebesar 88.22% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

 Nilai Nagelker R-Squared yang cenderung kecil dalam penelitian ini 

disebabkan karena variabel cross section yang lebih dominan. Dalam variabel 

cross section perbedaan intersep setiap objek penelitian cukup besar. Nilai 

Nagelker R-Squared atau pseudo 𝑅2 yang kecil tidak membuat suatu model 

dianggap tidak bagus. Hal ini dikarenakan nilai pseudo 𝑅2 yang bernilai 0 sampai 

1 bukan merupakan interpretasi yang alami melainkan tiruan untuk mengganti R-

square OLS pada model logit (Greene, 2000). Hal ini di dukung  oleh Gujarati 

(2006) bahwa model regresi logistik, hal utama yang harus diperhatikan adalah 

indikator signifikansi model, signifikansi variabel-variabel independen dan arah 

koefisien dari variabel tersebut. Sedangkan besarnya pseudo 𝑅2 tidak di utamakan 

dan apabila hasil pengujian Z-statistik menunjukkan hasil yang signifikan serta 

sesuai dengan dari teori ekonomi, model tersebut masih dapat digolongkan 

sebagai model yanng layak secara statistik. 

4.3.1.3 Pengujian Kelayakan Model Regresi 

Analisis selanjutnya menilai kelayakan model regresi logistik yang 

digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai signifikasi lebih besar daripada alfa 5 

persen maka model dapat diartikan mampu mempredisikan nilai observasinya 

atau dengan kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan observarsinya 

(model layak). Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi ini adalah : 
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H0 : model telah mampu menjelaskan data atau sesuai 

H1 : model tidak cukup mampu menjelaskan data 

Tabel 4.4 Output Stata Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

No Keterangan Nilai 

1 number of observations 228 

2 number of groups 38 

3 number of groups 29.23 

4 Prob > chi2 0.7807 

Sumber : Hasil analisa, diolah (2017) 

 Bedasarkan tabel 4.4 nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

sebesar 0.7807. Nilai ini jauh lebih besar dari alfa 5 persen atau 0.05. Oleh karena 

itu dapat disimpulakan bahwa model layak (dapat diterima). 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat Y yaitu dengan kategori ketimpangan 

diatas/dibawah Jatim dengan variabel bebas atau independen Pertumbuhan 

Ekonomi (G), Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari IPM (GX1), 

Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Produktivitas Pertanian (GX2), 

Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Infrastruktur Rasio Kondisi Jalan 

(GX3). Dengan Hipotesis : 

H0 : Variabel bebas ke-i tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

H1 : Variabel bebas ke-i memiliki pengaruh yang signifikan 

 Pengujian ini dilakukan menggunkan alat stata dengan rumus “.logit 

Ginirasio Pert_eko gx1 gx2 gx3” pada hasil ouput stata jika tingkat signifikasi 

dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari alfa yang digunakan sebesar 5 
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persen (0.05) dengan demikian Hipotesis Nol ditolak. Hasil output Stata sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Estimasi Parameter 

Variabel 
independen coefisien 

 
Std. Err. P>|z| 

G 8.457652 1.775433 0.000 

Gx1 -1.430975  0.359848  0.000 

Gx2 -0.438247 0.212303 0.039 

Gx3 -0.072992 0.029683 0.014  

Cons. -0.942089  0.8433466 0.264 
Sumber : Hasil analisa, diolah (2017) 

 Dari hasil output dari pengujian analisis terhadap koefisien regresi logistik 

menghasilkan model sebagai berikut : 

      Y = -0.942089 + 8.45765G –1.43097GX1 –0.43824GX2 –0.07299GX3 + E   

 Dari tabel 4.5 pada kolom signifikan p>IzI nilai semua variabel lebih kecil 

dari alfa sebesar 5 persen (0.05) oleh karena itu variabel pertumbuhan ekonomi 

(G), Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari IPM (Gx1), variabel 

Pertumbuhan Ekonomi setelah ada interaksi dari Produktivitas Pertanian (Gx2), 

variabel pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari Infrastruktur Rasio 

Kondisi Jalan (Gx3) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut  berpengaruh 

secara nyata dan signifikan terhadap kriteria ketimpangan pendapatan diatas 

Jawa Timur. 

 

4.4 Pembahasan 

 Bedasarkan hasil di atas semua variabel independen aktivitas ekonomi 

yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM yang diukur dengan 

IPM, kualitas SDA yang diukur dengan rasio produktivitas pertanian dan kualitas 

infrastruktur diukur dengan rasio kondisi jalan signifikan terhadap variabel 

dependen ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Berikut ini 

adalah penjelasan dari masing-masing variabel:  
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4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap ketimpangan pendapatan 
 
 Dalam bab ini akan di jelaskan pembahasan hasil statistik penelitian dan 

implikasi hasil penelitian pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

pendapatan dan Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Beserta penelitian-

penelitian terkait yang dapat mendukung variabel yang digunakan peneliti yaitu 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.  

4.4.1.1 Pembahasal hasil statistik 

 Dari hasil regresi di atas bisa diketahui bahwa variabel aktivitas ekonomi 

yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Selain itu 

bedasarkan hasil regresi diatas juga diketahui bahwa dampak pertumbuhan 

ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 8.45% yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif terhadap dampak percepatan keburukan yang 

ditimbulkan ke ketimpangan pendapatan. Dengan nilai positif sebesar 8.45% dan 

variabel lain di anggap konstan artinya pertumbuhan ekonomi cenderung 

memperburuk ketimpangan pendapatan diatas rata-rata Jawa Timur 

 Bedasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa 

aktivitas ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Begitu juga 

pada penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi berpengaruh positif  

terhadap katimpanga pendapatan, sehingga hipotesis awal dari penelitian ini di 

terima. 

4.4.1.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Bedasarkan penjelasaan statistik di atas bisa diketahui bahwa semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menyebabkan kecenderungan 

ketimpangan pendapatan di atas rata-rata Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi 
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yang tinggi akan semakin memperburuk ketimpangan pendapatan. Hasil positif 

dan signifikan sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Danawati (2016) 

dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi terhadap 

Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Dalam penelitian Danawati menunjukkan sebab 

pertumbuhan ekonomi berhubunga positif dan signifikan karena daerah tersebut 

mengalami pertumbuhan dalam jangka waktu yang tidak lama, hal tersebut sesuai 

dengan teori kuznet yang menyebutkan ketimpangan berbentuk kurva U terbalik. 

Kuznet dalam Danawati (2016) mengatakan bahwa proses pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara pada tahap awal umumnya disertai 

kemerosotan yang cukup besar dalam ketimpangan distribusi pendapatan, dan 

baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih baik pada tahap pembangunan 

yang lebih lanjut.  

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penlitian yang dilakukan oleh 

Dewiyunisti (2012) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar 

Kab/Kota di Provinsi Banten”. Dewiyunisti Mengungkap bahwa ketimpangan 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif pada tahap 

awal pembangunan. Menurut Dewiyunisti ketimpangan dapat terjadi dikarenakan 

pembangunan berfokus pada wilayah potensial, sehingga investasi mengalir 

terpusat pada wilayah tersebut. Seperti pada gambar di bawah ini menunjukkan 

bahwa daerah dengan pertumbumbuhan yang tinggi mengindikasikan 

ketimpangan pendapatan yang tinggi pula begitu juga sebaliknya daerah dengan 

pertumbuhan yang relatif redah mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang 

rendah pula.  
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Gambar 4.5  Perbandingan Rata-rata  Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio 
Tahun 2010-2015 

 

 

 
Sumber : BPS Jatim, data diolah(2017) 

 Bedasarkan gambar 4.5 daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

tahun 2010-2015 di atas provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Blitar, Kota 

Malang dan Kota surabaya. Dengan pertumbuhan yang di atas rata-rata Jawa 

Timur tingkat gini rasionya atau ketimpangan pendapatan juga berada di atas rata-

rata gini rasio Jawa Timur. Sedangkan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi di bawah Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Bangkalan dan Kabupaten sampang. Dengan pertumbuhan yang relatif rendah 

tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi juga di bawah rata-rata gini rasio 

Jawa Timur. Hal ini menunjukkan provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonominya 

masih belum merata dan hanya berfokus pada daerah perkotaan. Pertumbuhan 

ekonomi dan ketimpangan pendapatan tertinggi berada pada wilayah Kota 

surabaya. Hal ini sejalan dengan teori dari Kuznet yang menganggap pada tahap 
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awal pembangunan pertumbuhan yang tinggi akan selalu di imbangi dengan 

ketimpangan pendapatan yang tinggi pula kemudian berbalik arah pada tahap 

selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan medorong terjadinya 

pemerataan diakrenakan adanya efek tetesan kebawah (trickle down effect). 

 Bedasarka teori Trickle Down Effect pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

akan menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, ketika pertumbuhan ekonomi 

mempersempit perbedaan antara daerah atau golongan yang kaya dengan daerah 

atau golongan yang miskin, Dengan demikian terjadi tetesan ke bawah (trickle 

down effect). Kedua, ketika pertumbuhan ekonomi semakin melebar perbedaan 

antara daerah atau golongan yang kaya dengan daerah atau golongan yang 

miskin, hal ini menunjukkan terjadi sebuah proses pengkutuban (polarization 

effect). Pertumbuhan ekonomi atau ativitas ekonomi yang terjadi Provinsi Jawa 

Timur  tidak mencerminkan teori trickle down effect yang berpandangan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan maupun 

kemiskinan yang terjadi. Hal ini menjukkan bahwa aktivitas ekonomi atau 

pertumbuhan ekonom di Jawa Timur masih belum inklusif.  

 Trickle down effect ini tidak terjadi ketika aktivitas perekonomian yang 

terjadi tidak dinikmati seluruh aspek golongan masyarakat. Aksebilitas yang tejadi 

hanya menguntungkan golongan kaya dikarenakan memiliki peluang ekonomi 

yang jauh lebih tinggi seperti modal, pendidikan dan kesehatan yang tinggi dan 

berkualitas sedangkan golongan masyarakat miskin tingkat aksesbilitasnya 

tergolong rendah. Pertumbuhan maupun aktivitas ekonomi yang terjadi akan 

dinikmati masyarakat atau golongan kaya di perkotaan yang perekonomiannya di 

tunjang oleh sektor industri sedangkan golongan masyarakat miskin yang secara 

ekonomi di tunjang oleh sektor pertanian pertumbuhan dan aktivitas ekonomi yang 

terjadi relatif lambat dan kurang bekembangnya sektor pertanian yang 

menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang mayoritas bekerja 
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disektor pertanian masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat golongan 

kaya yang mayoritas bekerja di sektor industri. Hal ini yang menyebabkan 

terjadinya jurang atau gap ketimpangan antara golongan kaya dan golongan 

miskin. 

 Aktivitas ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi 

Jawa Timur juga sesuai dengan yang disampaikkan oleh kuznet (dalam Kuncoro, 

2011) yang dikenal dengan kurva U terbalik. Teori ini menghubungkan antara 

indeks gini dengan pendapatan perkapita. Menurut kuznet ketimpangan 

pendapatan yang terjadi pada tahap awal pembangunan akan semakin melebar 

sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun ketika tahap 

pembangunan tercapai pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dapat mengurangi 

ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang 

terjadi di provinsi Jawa Timur belum melewati titik tertinggi atau titik balik menuju 

pemerataan, sehingga aktivitas ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di provinsi Jawa Timur cenderung memperburuk 

ketimpangan pendapatan di atas rata-rata Jawa Timur. 

4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Setelah Ada Interaksi Dari Kualitas 
IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan 
 
 Dari hasil uji logit akan dilihat seberapa besar pengaruh dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perbaikan kualitas IPM, dan Seberapa besar pengaruh 

pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari ipm terhadap ketimpangan 

pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Beserta penelitian-penelitian terkait 

yang dapat mendukung variabel yang digunakan peneliti yaitu pengaruh 

pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari ipm terhadap ketimpangan 

pendapatan. 
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4.4.2.1 Pembahasal Hasil Statistik 

Dari hasil regresi bisa diketahui bahwa variabel kualitas SDM yang diukur 

dengan IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan 

yang diukur dengan gini rasio. Selain itu bedasarkan hasil regresi juga diketahui 

bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan 

sebelum ada interaksi dari kualitas IPM dampak keburukan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 8.45% yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap dampak percepatan 

keburukan yang ditimbulkan ke ketimpangan pendapatan. Dengan nilai positif 

sebesar 8.45% dan variabel lain di anggap konstan artinya Pertumbuhan ekonomi 

cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan di atas rata-rata Jawa Timur. 

Setelah ada interaksi dari kualitas SDM yang diukur dengan IPM dan variabel lain 

dinggap konstan dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi masih memperburuk 

ketimpangan pendapatan rata-rata di atas Jawa Timur hal ini ditunjukkan dengan 

nilai pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Namun setelah ada interaksi dari 

kualitas IPM ini akan mengurangi dampak tingkat keburukan percepatan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di atas rata-rata Jawa 

Timur hal ini ditunjukkan dengan angka ativitas ekonomi yang semula 8.45% turun 

menjadi 7.02% setelah ada interaksi dari kualitas IPM sebesar -1.43%. Namun 

setelah adanya interaksi dari perbaikan kualitas IPM ini masih belum bisa 

membalik dampak keburukan pengaruh aktivitas ekonomi terhadap ketimpangan 

pendapatan. 

4.4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Bedasarkan penjelasan statistik di atas bisa diketahui bahwa semakin 

tinggi perbaikan kualitas SDM yang diukur dengan IPM akan menyebabkan 

percepatan dampak keburukan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

pendapatan akan semakin lambat. Sehingga semakin baik kualitas IPM akan 



58 
 

 
 

mendorong terjadinya pemerataan ketimpangan pendapatan antar golongan 

masyarakat dan mendorong perbaikan aktivitas ekonomi maupun aksesbilitas 

golongan masyarakat miskin menuju ke arah rata-rata ketimpangan Jatim. 

Bedasarkan hasil analisis logit di atas kualitas IPM memiliki pengaruh yang lebih 

tinggi jika dibandingan dengan variabel lain yang peneliti gunakan seperti 

produktivitas pertanian dan kondisi jalan. Hal ini dikarenakan dengan adanya 

perbaikan kualitas IPM akan langsung berdampak pada masyarakat, terutama 

golongan miskin. Perbaikan kualitas SDM yang diukur dengan IPM baik itu 

pendidikan maupun kesehatan akan mendorong masyarakat golongan miskin 

memilki peluang dalam aksesbiltas perekonomian yang lebih tinggi dan dapat 

meningkatkan pendapatan golongan miskin. Sehingga ketimpangan pendapatan 

antara golongan kaya dan golongan miskin bisa diminimalisir. Dengan adanya 

perbaikan kualitas IPM masyarakat miskin akan mampu mendorong meningkatkan 

produktivitas kerja masyarakat golongan miskin dan meningkatnya perolehan 

pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

 Sejalan dengan penelitian dari Putri (2014) yang berjudul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di 

Indonesia” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di Indonesia. Indeks pembangunan manusia merupakan komponen 

penting dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan daerah karena 

pembangunan manusia jauh lebih penting dari pada pembangunan benda. Hasil 

tersebut diperkuat dengan pendapat dari todaro (2003) yang mengatakan bahwa 

terdapat faktor-faktor seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat 

menanggulangi  kesenjangan yang ada. Dengan adanya perbaikan kualitas ipm 
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maka akan meningkatkan pendapatan perkapita daerah khususnya golongan 

masayarakat bawah atau miskin dan mengurangi ketimpangan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh widodo 

(2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor 

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan 

Ketimpangan Pendapatan”. Bedasarkan penelitian dari Widodo untuk mengatasi 

masalah kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan, peranan 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembanguanan manusia sangat besar 

diharapkan. Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu bidang 

pendidikan, kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan 

publik merupakan suatu kegiatan yang dapat mendorong terjadinya aktivitas 

ekonomi. Perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan akan mendorong 

peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat mendorong peningkatan 

pendapatan anggota masyarakat. Oleh karenanya, semakin baik perbaikan 

kualitas pembangunan manusia akan berdampak pada semakin tinggi 

produktivitas dan pendapatan individu.  

 Dalam perhitungan indeks pembangunan manusia terdapat 3 komponen 

penting yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Apabila ketiga komponen 

tersebut meningkat di kalangan masyarakat golongan miskin makan sumber daya 

manusia akan lebih maju. Menurut UNDP (2004) pembangunan manusia yang 

berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari 

pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan. Oleh karena 

itu semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat percepatan 

penurunan ketimpangan pendapatan akan semakin cepat dan kesenjangan 

pendapatan daerah atau golongan masyarakat akan semakin rendah. Dan 

sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka 

percepatan penurunan ketimpangan pendapatan akan semakin lambat  dan dapat 
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mengakibatkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki penduduk di Jawa Timur 

semakin meningkat pula. Oleh sebab itu meningkatnya kualitas sumber daya 

manusia dapat menjadi tanda positif bagi kemajuan permbangunan ekonomi 

daerah Jawa Timur. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

masyarakatnya dapat lebih mudah mendapatkan pekerja yang lebih baik, 

kesehatan yang lebih terjamin untuk merubah jalan hidup yang lebih baik dan 

meningkatkan kesejahteraannya. Sesuai dengan teori dari Todaro (2003) yang 

mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor seperti kesehatan dan pendidikan yang 

dapat menanggulangi kesenjangan yang ada. Oleh karena itu denga adanya 

perbaikan kualitas IPM maka akan meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat dan mengurangi ketimpangan sehingga akan mengarah ke rata-rata 

ketimpangan pendapatan Jawa Timur 

4.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Setelah Ada Interaksi dari 
Produktivitas PertanianTerhadap Ketimpangan Pendapatan 

 
Dari hasil uji logit akan dilihat seberapa besar pengaruh dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perbaikan produktivitas pertanian dan Seberapa besar 

pengaruh pertumbuhan ekonomi setelah adanya perbaikan produktivitas pertanian 

terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Beserta 

penelitian-penelitian terkait yang dapat mendukung variabel yang digunakan 

peneliti yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi setelah adanya perbaikan 

produktivitas pertanian terhadap ketimpangan pendapatan. 

4.4.3.1 Pembahasal hasil statistik 

 Dari hasil regresi bisa diketahui bahwa variabel kualitas SDA yang diukur 

dengan produktivitas pertanian memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Selain itu bedasarkan 

hasil regresi juga diketahui bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 
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ketimpangan pendapatan sebelum ada interaksi dari produktivitas pertanian 

dampak percepatan keburukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan pendapatan sebesar 8.45% yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif terhadap dampak percepatan keburukan yang ditimbulkan ke 

ketimpangan pendapatan rata-rata Jatim. Dengan nilai positif sebesar 8.45% dan 

variabel lain di anggap konstan artinya pertumbuhan ekonomi atau perekonomian 

yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur cenderung memperburuk 

ketimpangan pendapatan diatas rata-rata Jatim. Setelah ada interaksi dari kualitas 

SDA yang diukur dengan rasio produktivitas pertanian dan variabel lain dinggap 

konstan dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi masih memperburuk 

ketimpangan pendapatan di atas rata-rata Jatim, hal ini ditunjukkan dengan nilai 

pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Namun setelah ada interaksi dari 

kualitas Produktivitas pertanian ini akan mengurangi dampak tingkat keburukan 

percepatan pengaruh aktivitas ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan atau 

mengarah ke rata-rata ketimpangan Jatim hal ini ditunjukkan dengan angka 

pertumbuhan ekonomi yang semula 8.45% turun menjadi 8.02% setelah ada 

interaksi dari kualitas SDA sebesar -0.43%. Namun setelah adanya interaksi dari 

perbaikan kualitas Produktivitas pertanian ini masih belum bisa membalik dampak 

keburukan pengaruh aktivitas ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. 

4.4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Bedasarkan penjelasaan statistik di atas bisa diketahui bahwa semakin 

tinggi perbaikan kualitas SDA yang diukur dengan rasio produktivitas pertanian 

akan menyebabkan percepatan dampak keburukan pertumbuhan ekonomi 

terhadap ketimpangan pendapatan akan semakin lambat atau mengarah ke rata-

rata ketimpangan Jatim. Sehingga semakin baik kualitas pertanian akan 

mendorong terjadinya pemerataan ketimpangan pendapatan antar golongan 

masyarakat dan mendorong perbaikan aktivitas ekonomi maupun aksesbilitas 
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golongan masyarakat bawah. Bedasarkan hasil analisis logit di atas kualitas 

pertanian memliki pengaruh tertinggi kedua setelah kualitas IPM. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya perbaikan kualitas di sektor pertanian akan langsung 

berdampak pada masyarakat, terutama golongan miskin. Hal ini dikarenakan 

mayoritas golongan masyarakat miskin yang berkerja di sektor pertanian, dengan 

adanya perbaikan kualitas di sektor pertanian akan meningkatkan produktivitas 

dari sektor pertanian dan dengan adaya peningkatan produktivitas akan meningkat 

pula pendapatan golongan masyarakat miskin. Sehingga dengan adanya 

perbaikan kualitas sektor pertanian akan mendorong pemerataan ketimpangan 

pendapatan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Perbaikan kualitas 

SDA yang diukur dengan rasio produktivitas pertanian akan mendorong 

masyarakat golongan miskin mampu meingkatkan pendapatan, yang akan 

menyebabkan masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariadi (2006) 

“ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah” hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian memiliki hubungan 

yang negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Wilayah atau daerah 

yang memiliki ketimpangan tertinggi adalah daerah dengan sektor non pertanian 

atau sektor modern seperti jasa, perdagangan, dan keuangan memberikan 

kontribusi peningkatan ketimpangan distribusi pedapatan jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan sektor pertanian. Sementara wilayah yang masih 

mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama memberikan kontribusi yang 

tertinggi dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena 

wilayah yang mengandalkan sektor pertanian memiliki ketimpangan pendapatan 

yang lebih rendah. 
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 Produktivitas pertanian merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil dan pendapatan petani. Makin besar dan tinggi produktivitas 

pertanian yang dihasilkan maka semakin besar pula kemungkinan petani tersebut 

untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, namun sebaliknya makin sedikit 

produktivitas pertanian yang dihasilkan maka semakin kecil pula kemungkinan 

petani untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, perbedaan 

tingkat produktivitas pertanian dapat menyebabkan ketimpangan distribusi 

pendapatan dalam suatu kelompok masyarakat pertanian (Jannah, 2012). 

 Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan dari model lewis yang 

menyatakan bahwa ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami 

pertumbuhan yang pesat jauh lebih besar daripada sektor tradisional yang stagnan 

dan konstan. Perbandingan koefisien gini antara desa atau kabupaten dan kota 

atau daerah maju jauh lebih daerah maju atau kota. Hal ini dikarenakan mata 

pencaharian penduduk di wilayah kabupaten kebanyakan di dominasi oleh petani, 

buruh tani, buruh industri yang memiliki variasi pendapatan yang relatif kecil jika 

dibandingkan dengan wilayah kota. Sementara itu variasi pendapatan dan mata 

pencaharian penduduk di wilayah kota antara buruh tani, buruh industri, buruh 

bangunan dengan pengusaha, pedagang dan profesional sangat tinggi sehingga 

menimbulkan ketidakmerataan distribusi ketimpangan pendapatan yang relatif 

tinggi di kota. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah yang bekerja di sektor 

pertanian. Peningkatan pendapatan yang terjadi akan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat pada sektor pertanian yang mayoritas di dominasi oleh golongan 

menengah kebawah. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat produktivitas pertanian 

yang dihasilkan akan mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan melalui 

aktivitas ekonomi. Begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai produktivitas 



64 
 

 
 

pertanian yang dihasilkan maka tingkat percepatan dampak buruk pengaruh 

aktivitas ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan akan semakin rendah. 

4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Setelah Ada Interaksi dari Kualitas  
Kondisi JalanTerhadap Ketimpangan Pendapatan 

 
Dari hasil uji logit akan dilihat seberapa besar pengaruh dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perbaikan kualitas kondisi jalan dan Seberapa besar 

pengaruh pertumbuhan ekonomi setelah adanya perbaikan kualitas kondisi jalan 

terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Beserta 

penelitian-penelitian terkait yang dapat mendukung variabel yang digunakan 

peneliti yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi setelah adanya perbaikan kualitas 

kondisi jalan terhadap ketimpangan pendapatan. 

4.4.4.1 Pembahasal Hasil Statistik 

 Dari hasil regresi bisa diketahui bahwa variabel kualitas Infrastruktur yang 

diukur dengan rasio jalan baik memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio. Selain itu bedasarkan 

hasil regresi juga diketahui bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan pendapatan sebelum ada interaksi dari kualitas Infrastruktur dampak 

percepatan keburukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

pendapatan sebesar 8.45% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

terhadap dampak percepatan keburukan ke ketimpangan pendapatan. Dengan 

nilai positif sebesar 8.45% dan variabel lain di anggap konstan artinya 

pertumbuhan ekonomi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan di atas 

rata-rata Jatim. Setelah ada interaksi dari kualitas Infrastruktur yang diukur dengan 

rasio jalan baik dan variabel lain dinggap konstan dampak pengaruh pertumbuhan 

ekonomi masih memperburuk ketimpangan pendapatan hal ini ditunjukkan dengan 

nilai pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Namun setelah ada interaksi dari 

kualitas infrastruktur ini akan mengurangi dampak tingkat keburukan percepatan 
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pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sehingga 

mengarah ke rata-rata Jatim, meskipun pengaruh interaksi kualitas infrastrukutur 

sangat kecil sekali hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 

semula 8.45% turun menjadi 8.38% setelah ada interaksi dari kualitas infrastruktur 

sebesar -0.07%. Namun setelah adanya interaksi dari kualitas infrastruktur ini 

masih belum bisa membalik dampak keburukan pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap ketimpangan pendapatan. 

4.4.4.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Bedasarkan penjelasaan statistik di atas bisa diketahui bahwa semakin 

tinggi perbaikan kualitas infrastruktur yang diukur dengan rasio jalan baik akan 

menyebabkan percepatan dampak keburukan pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan pendapatan akan semakin lambat atau mengarah ke rata-rata Jatim, 

meskipun pengaruhnya sangat kecil sekali. Bedasarkan hasil analisis logit di atas 

kualitas SDB atau infrastruktur memiliki pengaruh paling kecil jika dibandingan 

dengan variabel lain yang peneliti gunakan seperti kualitas ipm dan kualitas 

produktivitas pertanian. Hal ini dikarenakan dengan adanya perbaikan kualitas 

SDB atau infrastruktur akan dirasakan oleh golongan miskin seperti sarana dan 

prasarana yang lebih mudah, angkutan umum yang lebih murah dengan adanya 

perbaikan kualitas jalan. Meskipun dinikmati oleh golongan miskin maupun kaya, 

golongan miskin tidak secepat golongan kaya dalam menikmati perbaikan kualitas 

infrastruktur ini. Hal ini dikarenakan mayoritas golongan masyarakat kaya lebih 

mudah menikmati sarana dan prasarana dikarenakan memiliki kendaraan pribadi 

sendiri maupun akses ekonomi yang lebih terbuka mapun lebih tinggi seperti 

modal dan pendidikan yang tinggi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana 

yang ada.  

 Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fan (2008) bahwa 

pembangunan investasi jalan pedesaan di China berpengaruh signifikan terhadap 



66 
 

 
 

pengetasan kemiskinan dan pengurangan laju ketimpangan pada tahun 1982-

1999. Fan menemukan bahwa setiap satu juta yuan yang diinvestasikan untuk 

pembangunan jalan dengan grade tinggi akan mengetaskan sebanyak 13 

masyarakat miskin di pedesaan dari garis kemiskinan. Sedangkan investasi 

pembangunan jalan dengan grade rendah akan mengentaskan 177 masyarakat 

miskin dari garis kemiskinan di pedesaan barat daya dan barat laut China.  

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhan (2012) bahwa 

semakin luas  jalan beraspal dengan kualitas yang baik akan terbukanya peluang 

akses perekonomian yang lebih maju yang dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Sesuai dengan pendapat dari Adisasmita (2013) bahwa prasarana 

fisik mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan 

ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori dari Usman (2010) 

bahwa adanya perbaikan kualitas infrastruktur dapat merangsang memunculkan 

kegiatan atau aktivitas ekonomi. 

 Infrastruktur jalan yang merupakan penunjang bagi mobilitas barang dan 

jasa antar daerah. Oleh karenannya apabila mobilitas barang dan jasa lancar, 

kegiatan perdagangan akan berkembang dengan baik dan migrasi tenaga kerja 

akan berjalan lancar. Sehingga kelebihan produksi di suatu wilayah dapat 

disalurkan kewilayah lain agar memperoleh keutungan. Peningkatan penyediaan 

infrastruktur merupakan strategi yang sangat berpotensi terhadap peningkatan 

taraf kehidupan masyarakat. Dengan demikian prosesnya nanti tidak ada lagi 

kesenjangan antar golongan masyarakat antar daerah yang di akibatkan karena 

masalah keterbatasan jangkauan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana 

yang mendukung khususnya infrastruktur rasio kondisi jalan sebagai penompang 

perekonomian harus lebih diutamakan di pedesaan atau kabupaten sehingga 

diharapkan mampu menjamin kebutuhan ekonomi daerah, standar kesehatan dan 
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kondisi kehidupan yang layak yang akhirnya dapat memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya perbaikan kualitas jalan 

akan lebih mempermudah akses transportasi baik barang maupun jasa, lebih 

mudah dalam memiliki peluang membuka usaha yang lebih maju sehingga dapat 

menambah pendapatan masyarakat yang akan berujung ke peningkatan taraf 

hidup. Infrastruktur kondisi jalan yang salah satu prasarana perhubungan yang 

merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan suatu wilayah 

dikarenakan masyarakat memanfaatkannya untuk menjalankan aktivitas 

perekonomian. Apabila kondisi jalan baik maka kegiatan akan berjalan lancar, 

begitu pula sebaliknya jika kondisi jalan rusak maka akan mengahambat jalannya 

kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. 
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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. 
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LAMPIRAN 

wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kabpacitan  1 2010 0.00 6.07 24.96646 24.75811 35.5723605 

kabpacitan  1 2011 1.00 6.29 25.96222 23.42306 37.6996484 

kabpacitan  1 2012 1.00 6.33 26.51499 23.79039 37.9393918 

kabpacitan  1 2013 0.00 5.82 24.14786 24.64981 34.1684747 

kabpacitan  1 2014 0.00 5.21 21.65206 21.02024 30.6850792 

kabpacitan  1 2015 1.00 5.1 21.28341 20.39924 30.0372176 

kabponorogo 2 2010 1.00 6.01 25.00715 22.7162 36.1774454 

kabponorogo 2 2011 1.00 5.7 23.81859 22.22279 34.4565303 

kabponorogo 2 2012 1.00 6.21 26.03297 22.88365 37.7990122 

kabponorogo 2 2013 0.00 5.17 21.74034 24.21494 31.5849249 

kabponorogo 2 2014 0.00 5.28 22.23229 24.96138 32.3728759 

kabponorogo 2 2015 0.00 5.24 22.12229 24.83901 32.2404308 

kabtrenggalek 3 2010 0.00 5.67 23.55188 24.73497 33.8009458 

kabtrenggalek 3 2011 0.00 5.94 24.72886 24.09543 35.6202551 

kabtrenggalek 3 2012 1.00 6.21 25.92405 22.86728 37.3704757 

kabtrenggalek 3 2013 0.00 5.83 24.40477 24.307 36.1987772 

kabtrenggalek 3 2014 0.00 5.61 23.5172 23.15322 35.8583731 

kabtrenggalek 3 2015 0.00 5.03 21.16823 21.08538 32.1629904 

kabtulungagung 4 2010 1.00 6.48 27.2737 25.671 41.5496463 

kabtulungagung 4 2011 0.00 6.37 26.85544 25.75982 38.9109507 

kabtulungagung 4 2012 0.00 6.47 27.32768 26.94125 36.7639524 

kabtulungagung 4 2013 0.00 6.03 25.5577 23.98394 34.6659584 

kabtulungagung 4 2014 0.00 5.45 23.11462 22.57143 32.8821493 

kabtulungagung 4 2015 0.00 4.99 20.43639 20.60405 24.7913919 

kabblitar 5 2010 1.00 5.32 22.19037 21.88813 34.3249004 

kabblitar 5 2011 0.00 5.43 22.70605 21.98322 35.0346258 

kabblitar 5 2012 0.00 5.02 21.04519 20.8065 32.1459425 

kabblitar 5 2013 0.00 5.04 21.15278 20.53625 33.2496143 

kabblitar 5 2014 1.00 5.01 21.05631 20.45978 32.6977393 

kabblitar 5 2015 1.00 5.05 21.3182 20.9524 32.958799 

kabkediri 6 2010 1.00 6.17 25.87217 24.94454 25.4293219 

kabkediri 6 2011 1.00 6.32 26.5585 25.45938 26.5274653 

kabkediri 6 2012 1.00 6.37 26.81142 26.06822 28.079702 

kabkediri 6 2013 1.00 5.72 24.13646 22.94789 33.6079308 

kabkediri 6 2014 1.00 5.3 22.39783 21.39272 31.4891928 

kabkediri 6 2015 1.00 4.88 20.65637 19.95594 28.3676337 

kabmalang 7 2010 1.00 6.4 26.5633 26.74359 25.9605822 

kabmalang 7 2011 0.00 6.65 27.65332 28.12686 37.8064094 

kabmalang 7 2012 1.00 6.77 28.2308 28.92098 28.973914 

kabmalang 7 2013 0.00 5.6 23.39355 24.03654 40.8243794 
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wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kabmalang 7 2014 0.00 5.7 23.84569 24.2042 41.8751259 

kabmalang 7 2015 0.00 5.27 22.12924 22.48654 39.1249737 

kablumajang 8 2010 1.00 5.8 23.71001 23.30963 27.8207556 

kablumajang 8 2011 1.00 6.2 25.45908 24.6775 29.7698963 

kablumajang 8 2012 1.00 6 24.69547 24.05054 29.1780544 

kablumajang 8 2013 1.00 5.53 22.81135 22.07238 26.1091068 

kablumajang 8 2014 1.00 5.4 22.31505 21.79636 24.6382968 

kablumajang 8 2015 1.00 4.62 19.14255 18.16413 26.2419244 

kabjember 9 2010 1.00 5.98 24.47796 24.04163 26.3114302 

kabjember 9 2011 1.00 5.94 24.38344 23.52836 26.0685443 

kabjember 9 2012 1.00 5.83 23.9955 23.98262 26.464809 

kabjember 9 2013 1.00 5.27 21.78658 21.5118 25.3442947 

kabjember 9 2014 1.00 5.71 23.62499 23.34243 28.2952415 

kabjember 9 2015 1.00 5.33 22.08634 21.47033 32.5421159 

kabbanyuwangi 10 2010 1.00 6.9 28.75438 28.85088 31.1920712 

kabbanyuwangi 10 2011 0.00 6.95 29.06261 28.50187 51.7122835 

kabbanyuwangi 10 2012 1.00 7.24 30.34584 30.96105 54.6351242 

kabbanyuwangi 10 2013 1.00 6.48 27.22085 26.79381 49.2057176 

kabbanyuwangi 10 2014 1.00 5.91 24.87701 24.64968 45.088476 

kabbanyuwangi 10 2015 1.00 6.01 25.36674 25.11298 45.8513943 

kabbondowoso 11 2010 1.00 6.12 25.0029 24.82453 26.368165 

kabbondowoso 11 2011 1.00 6.07 24.89937 24.31236 28.6687176 

kabbondowoso 11 2012 1.00 6.09 25.15761 24.36021 27.7853877 

kabbondowoso 11 2013 1.00 5.81 24.09116 23.2039 27.5372252 

kabbondowoso 11 2014 1.00 5.08 21.08196 20.26027 30.7009169 

kabbondowoso 11 2015 1.00 4.95 20.58235 19.77198 28.1170403 

kabsitubondo 12 2010 1.00 5.32 21.78819 21.88639 24.8225291 

kabsitubondo 12 2011 1.00 5.38 22.1004 21.43477 24.9850122 

kabsitubondo 12 2012 1.00 5.43 22.4304 22.3256 26.3043634 

kabsitubondo 12 2013 1.00 6.31 26.1859 25.73568 26.5348416 

kabsitubondo 12 2014 1.00 5.53 22.99101 22.46663 25.910078 

kabsitubondo 12 2015 1.00 4.86 20.2523 19.62187 22.7708823 

kabprobolinggo 13 2010 1.00 5.7 23.32137 22.34169 25.8237319 

kabprobolinggo 13 2011 1.00 5.88 24.10372 23.3331 27.4789822 

kabprobolinggo 13 2012 1.00 6.44 26.50864 25.91175 30.9158568 

kabprobolinggo 13 2013 1.00 5.32 22.00855 21.51929 25.5409268 

kabprobolinggo 13 2014 0.00 5.12 21.21626 20.10377 32.8622206 

kabprobolinggo 13 2015 1.00 4.76 19.78369 18.54058 30.5840504 

kabpasuruan 14 2010 1.00 6.75 27.72489 28.35543 27.8884375 

kabpasuruan 14 2011 1.00 6.69 27.54908 28.17715 33.465039 

kabpasuruan 14 2012 1.00 7.5 30.9904 31.92029 29.3050101 

kabpasuruan 14 2013 1.00 6.79 28.21083 28.53769 25.1239634 
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wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kabpasuruan 14 2014 1.00 6.64 27.65072 28.1058 25.8217208 

kabpasuruan 14 2015 1.00 5.38 22.46133 22.76153 27.1631316 

kabsidoarjo 15 2010 1.00 7.22 31.05138 29.57319 33.5811833 

kabsidoarjo 15 2011 1.00 7.04 30.34594 29.37251 46.2471742 

kabsidoarjo 15 2012 0.00 7.26 31.35854 30.37497 46.7376123 

kabsidoarjo 15 2013 1.00 6.88 29.83024 28.34792 45.8864088 

kabsidoarjo 15 2014 1.00 6.18 26.82723 25.95356 41.4080853 

kabsidoarjo 15 2015 0.00 5.24 22.06597 21.37517 35.3368947 

kabmojokerto 16 2010 1.00 6.64 28.03125 27.0816 42.9934449 

kabmojokerto 16 2011 1.00 6.61 27.95972 27.00941 42.132932 

kabmojokerto 16 2012 1.00 7.26 30.75775 30.15026 46.2761098 

kabmojokerto 16 2013 1.00 6.48 27.51499 26.67025 39.862921 

kabmojokerto 16 2014 1.00 6.36 27.0408 25.99749 40.7162356 

kabmojokerto 16 2015 1.00 5.65 23.65905 23.44091 36.0258161 

kabjombang 17 2010 1.00 5.94 24.90485 23.59361 34.9982533 

kabjombang 17 2011 0.00 5.96 25.04612 24.85086 35.6968982 

kabjombang 17 2012 1.00 6.15 25.93386 25.71867 38.2827878 

kabjombang 17 2013 1.00 5.93 25.07649 24.27847 31.5696132 

kabjombang 17 2014 0.00 5.42 22.10695 22.40566 32.7950109 

kabjombang 17 2015 1.00 5.36 22.7403 22.00079 33.1982596 

kabnganjuk 18 2010 1.00 5.65 23.63691 22.65989 40.0209423 

kabnganjuk 18 2011 1.00 5.75 24.14089 22.97804 40.9166521 

kabnganjuk 18 2012 0.00 5.25 22.15746 21.83578 36.4632375 

kabnganjuk 18 2013 0.00 5.54 23.45531 22.55187 38.5458004 

kabnganjuk 18 2014 1.00 5.1 20.84613 20.07028 33.8265005 

kabnganjuk 18 2015 0.00 5.18 21.99991 20.47143 30.7936705 

kabmadiun 19 2010 1.00 6.04 25.20146 24.79393 37.9375484 

kabmadiun 19 2011 1.00 6.02 25.21965 24.27973 35.6155364 

kabmadiun 19 2012 0.00 5.12 20.72907 20.35968 27.7236028 

kabmadiun 19 2013 1.00 5.67 23.93023 23.49067 33.2785932 

kabmadiun 19 2014 1.00 5.34 22.57926 22.33541 31.5495982 

kabmadiun 19 2015 1.00 5.26 22.30092 22.02162 31.1569423 

kabmagetan 20 2010 1.00 5.45 22.9626 22.80298 30.4919874 

kabmagetan 20 2011 1.00 5.64 23.84067 23.27522 30.2016943 

kabmagetan 20 2012 0.00 5.09 21.59249 21.31299 27.3612274 

kabmagetan 20 2013 0.00 5.02 20.54179 20.58697 26.8399692 

kabmagetan 20 2014 0.00 5.18 22.02882 21.57609 29.2815295 

kabmagetan 20 2015 1.00 5.17 22.06655 21.62436 29.3526401 

kabngawi 21 2010 1.00 6.02 25.08531 24.60668 29.7274941 

kabngawi 21 2011 1.00 6.11 25.58434 24.40429 31.405122 

kabngawi 21 2012 1.00 6.63 27.84983 27.37679 35.12486 

kabngawi 21 2013 1.00 6.63 27.902 27.54016 36.8109805 
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wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kabngawi 21 2014 0.00 5.61 23.65343 22.98794 31.6327666 

kabngawi 21 2015 1.00 5.08 20.65494 20.90899 24.7550939 

kabbojonergoro 22 2010 0.00 4.32 17.84255 17.07684 25.1909316 

kabbojonergoro 22 2011 1.00 4.01 16.62766 15.63555 23.3721726 

kabbojonergoro 22 2012 1.00 3.77 15.69049 14.77238 22.025778 

kabbojonergoro 22 2013 1.00 2.25 9.010555 8.669047 12.804122 

kabbojonergoro 22 2014 1.00 2.36 9.469067 9.037132 12.7207942 

kabbojonergoro 22 2015 1.00 3.42 14.33742 13.87668 19.7881454 

kabtuban 23 2010 1.00 6.76 27.82631 27.92555 42.2578146 

kabtuban 23 2011 1.00 6.84 28.28097 27.41762 44.0818258 

kabtuban 23 2012 1.00 6.29 26.09628 25.99307 40.4395664 

kabtuban 23 2013 1.00 5.35 22.26195 22.22992 34.9252866 

kabtuban 23 2014 1.00 6.24 26.00812 25.56014 41.4511593 

kabtuban 23 2015 1.00 4.89 19.64169 19.35905 30.0107914 

kablamongan 24 2010 1.00 6.55 27.38221 25.68114 33.3306259 

kablamongan 24 2011 1.00 6.67 27.96578 27.18133 35.2640105 

kablamongan 24 2012 1.00 6.92 29.14858 28.98192 36.2615664 

kablamongan 24 2013 1.00 5.86 23.88448 23.8625 31.1166224 

kablamongan 24 2014 1.00 6.41 27.17978 26.49821 34.9592879 

kablamongan 24 2015 1.00 5.77 24.50048 23.66175 33.3333013 

kabgresik 25 2010 1.00 6.49 27.56362 26.88688 31.7398296 

kabgresik 25 2011 0.00 6.48 27.63203 25.55528 31.8800573 

kabgresik 25 2012 0.00 6.02 24.8574 24.2744 31.0015513 

kabgresik 25 2013 0.00 6.03 25.8274 24.67985 32.1027486 

kabgresik 25 2014 1.00 7.06 30.27534 28.99842 41.5809522 

kabgresik 25 2015 1.00 6.58 28.28228 27.44821 37.3842883 

kabbangkalan 26 2010 0.00 4.41 17.84791 17.38837 23.2840616 

kabbangkalan 26 2011 1.00 2.31 9.404458 8.79493 12.057773 

kabbangkalan 26 2012 1.00 1.42 5.54516 5.454158 7.4121375 

kabbangkalan 26 2013 1.00 5.19 21.26606 21.61613 29.5388711 

kabbangkalan 26 2014 0.00 2.19 8.598383 8.699068 11.4313952 

kabbangkalan 26 2015 1.00 1.66 6.542634 6.614011 8.6648931 

kabsampang 27 2010 1.00 2.21 8.835774 8.717323 11.7418586 

kabsampang 27 2011 1.00 2.5 10.02617 9.85735 13.4104968 

kabsampang 27 2012 1.00 4.77 19.18213 19.48048 25.840943 

kabsampang 27 2013 1.00 3.52 14.1971 13.78157 19.2640193 

kabsampang 27 2014 1.00 4.07 16.45362 16.23968 22.4632189 

kabsampang 27 2015 1.00 2.08 8.060008 8.110633 10.7135496 

kabpamekasan 28 2010 1.00 6.21 25.35995 25.64451 38.0054499 

kabpamekasan 28 2011 1.00 6.22 25.51052 26.28455 37.2111782 

kabpamekasan 28 2012 1.00 6.25 25.71445 26.43138 35.4797969 

kabpamekasan 28 2013 1.00 6.02 24.87175 24.52736 36.1505307 
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wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kabpamekasan 28 2014 1.00 5.91 24.45434 24.59928 35.5280518 

kabpamekasan 28 2015 0.00 5.32 20.82287 22.0271 30.5432367 

kabsumenep 29 2010 1.00 6.21 25.13666 25.10408 43.9376069 

kabsumenep 29 2011 1.00 6.13 24.96437 24.48643 41.6289959 

kabsumenep 29 2012 1.00 6.96 28.50607 27.98281 33.6519976 

kabsumenep 29 2013 1.00 7.14 29.33261 29.80513 27.6072203 

kabsumenep 29 2014 1.00 9.53 39.24346 41.23042 32.8944659 

kabsumenep 29 2015 1.00 7.27 30.04899 30.43452 30.9268905 

kotakediri 30 2010 0.00 4.28 16.92768 17.42274 20.602929 

kotakediri 30 2011 0.00 4.29 17.76934 17.93706 20.8981911 

kotakediri 30 2012 0.00 5.27 22.65788 21.79401 25.7724965 

kotakediri 30 2013 0.00 5.52 23.77172 22.1764 30.1818284 

kotakediri 30 2014 0.00 5.83 25.14119 23.473 32.9076999 

kotakediri 30 2015 0.00 3.36 14.06028 12.85765 17.6781096 

kotablitar 31 2010 0.00 6.45 27.63476 27.26214 35.9002692 

kotablitar 31 2011 0.00 6.43 27.59495 26.66887 35.8214893 

kotablitar 31 2012 0.00 6.52 28.02133 26.89418 36.3228787 

kotablitar 31 2013 0.00 5.45 23.19532 22.13974 29.444469 

kotablitar 31 2014 0.00 5.9 25.49345 24.56041 32.85312 

kotablitar 31 2015 0.00 5.68 23.79719 23.65343 31.5000237 

kotamalang 32 2010 0.00 6.07 26.34225 24.34764 29.6247965 

kotamalang 32 2011 0.00 6.04 26.26466 24.38283 28.9013312 

kotamalang 32 2012 0.00 5.26 22.19744 20.96352 25.3842911 

kotamalang 32 2013 0.00 6.18 26.95952 25.83279 33.890401 

kotamalang 32 2014 0.00 5.82 25.4272 24.45914 28.7926946 

kotamalang 32 2015 0.00 5.61 24.58698 23.20456 28.4990074 

kotaprobolinggo 33 2010 1.00 6.56 27.61177 26.09935 34.9369368 

kotaprobolinggo 33 2011 1.00 5.95 25.1182 22.65229 27.4592012 

kotaprobolinggo 33 2012 1.00 6.49 27.47234 27.43499 33.143562 

kotaprobolinggo 33 2013 0.00 5.47 22.4008 22.1851 28.2096485 

kotaprobolinggo 33 2014 0.00 5.93 25.2352 24.51299 30.5819407 

kotaprobolinggo 33 2015 0.00 5.86 24.09023 23.09994 30.2209397 

kotapasuruan 34 2010 1.00 6.22 26.3981 24.85624 31.6720501 

kotapasuruan 34 2011 0.00 6.28 26.71719 25.16719 31.9411826 

kotapasuruan 34 2012 0.00 6.31 26.98625 27.35427 32.1464782 

kotapasuruan 34 2013 1.00 6.49 27.83549 26.70082 36.1805305 

kotapasuruan 34 2014 0.00 5.71 24.51623 23.59167 29.1158487 

kotapasuruan 34 2015 0.00 5.53 22.97941 21.70273 28.3561867 

kotamojokerto 35 2010 0.00 5.88 25.20982 22.92337 29.5503509 

kotamojokerto 35 2011 1.00 5.97 25.6526 24.2696 30.2711499 

kotamojokerto 35 2012 1.00 6.09 26.22787 24.18826 30.9506302 

kotamojokerto 35 2013 1.00 6.19 26.71789 24.53745 31.4303957 
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wilayah  tahun ginirasio pert_eko g.x1 g.x2 g.x3 

kotamojokerto 35 2014 0.00 5.76 24.47451 23.15819 29.4553114 

kotamojokerto 35 2015 0.00 5.74 24.00872 23.09937 28.2111184 

kotamadiun 36 2010 0.00 6.55 28.36417 25.70965 36.5227147 

kotamadiun 36 2011 0.00 6.79 29.44841 27.7415 38.0383868 

kotamadiun 36 2012 0.00 6.83 28.73901 29.02795 39.4972185 

kotamadiun 36 2013 0.00 5.68 24.00109 22.7337 30.2062254 

kotamadiun 36 2014 0.00 6.62 28.90966 27.04471 39.1120307 

kotamadiun 36 2015 0.00 6.15 26.90907 25.27077 35.1530408 

kotasurabaya 37 2010 0.00 7.06 30.68534 29.45377 51.0503315 

kotasurabaya 37 2011 0.00 7.13 31.02815 30.17056 51.5590505 

kotasurabaya 37 2012 0.00 7.35 31.01838 30.07012 53.2302734 

kotasurabaya 37 2013 0.00 7.58 32.04075 30.47689 56.1454028 

kotasurabaya 37 2014 0.00 6.73 29.39528 27.07979 49.8553756 

kotasurabaya 37 2015 0.00 5.97 24.39032 23.75647 42.0647421 

kotabatu 38 2010 0.00 7.12 30.1121 28.4292 46.7530051 

kotabatu 38 2011 0.00 7.13 30.26678 27.99607 46.7278183 

kotabatu 38 2012 0.00 7.26 30.90831 30.16508 47.6724079 

kotabatu 38 2013 1.00 7.28 31.08801 30.17357 27.8036344 

kotabatu 38 2014 1.00 6.93 29.6268 27.30439 34.4889845 

kotabatu 38 2015 0.00 6.69 27.6772 27.85213 43.2003035 
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HASIL UJI ANALISIS LOGIT 

. dprobit ginirasio pert_eko gx1 gx2 gx3 

 

Iteration 0:   log likelihood = -152.05522 

Iteration 1:   log likelihood = -134.42616 

Iteration 2:   log likelihood = -134.17123 

Iteration 3:   log likelihood = -134.17096 

 

Probit regression, reporting marginal effects            Number of obs =    228 

                                                            LR chi2(4)    =  35.77 

                                                            Prob > chi2  = 0.0000 

Log likelihood = -134.17096                               Pseudo R2   = 0.1176 

Gini rasio Dy/dx Std. Err.  z P>|z| [95% Cof. Interval] 

G 1.964471 0.40745 4.82 0.000 1.16589      2.76305 

Gx1 -0.3323745 0.08263 -4.02 0.000 -0.494322    -0.170427 

Gx2 -0.1017923 0.04941 -2.06 0.039 -0.198609    - 0.004975 

Gx3 -0.0169541 0.00685 -2.47 0.013 -0.03039      -0.003519 

 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  obs. P |   .6140351 

 pred. P |   .6291356  (at x-bar) 

------------------------------------------------------------------------------ 

HASIL UJI HOSMER AND GOODNESTFIT 

. lfit,group(38) 

Probit model for ginirasio, goodness-of-fit test 

 

(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

 

number of observations  =       228 

number of groups   =        38 

Hosmer-Lemeshow chi2(36)  =        29.23 

Prob > chi2    =         0.7807 


