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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. 
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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 



27 
 

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. 
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