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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%.  
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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 



56 
 

 
 

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 
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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 
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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 
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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. 

 


