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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) 
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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 
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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 
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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.  

 


