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ABSTRAKSI 

Putra, Singgih K. 2009. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 

Jawa Timur. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Brawijaya. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2001 

sampai tahun 2006. Disamping itu, tujuan lain yang ingin dicapai pada penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu 

kontribusi sektoral ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan dana transfer (DAU dan 

DAK) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder PDRB dengan kontribusi masing-masing sektor 

nya, jumlah penduduk, data DAU dan DAK tiap-tiap kota/kabupaten di Propinsi 

Jawa Timur selama tahun 2001 sampai tahun 2006 yang disajikan secara pooled 

data (data panel). 

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, digunakan 

indeks entropi Theil, sehingga didapatkan indeks ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di seluruh Jawa Timur dan nilai kontribusi masing-

masing kota/kabupaten di dalam nya terhadap ketimpangan tersebut. Untuk 

menghitung pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap ketimpangan 

pendapatan sebagai variabel terikat digunakan analisis regresi. 

Berdasarkan perhitungan entropi theil, didapatkan nilai indeks ketimpangan 

yang semakin menurun. Sedangkan melalui pengolahan data menggunakan 

analisis regresi data panel, didapatkan hasil estimasi bahwa masing-masing 

variabel bebas kecuali DAK berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di 

Jawa Timur, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Sektor primer 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sektor 

sekunder positif, dan sektor tersier negatif. Pertumbuhan ekonomi yang 

ditunjukkan oleh PDRB per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap 

ketimpangan pendapatan. Dana transfer berupa DAU memiliki pengaruh yang 

negatif, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Jawa Timur. 

Kata Kunci: 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Kontribusi Sektoral Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi 

Dana Transfer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia telah berlangsung cukup lama dengan berbagai 

strategi dan program-program pembangunannya mulai dari Pembangunan 

Nasional Semesta Bercana pada masa Orde Lama tahun 1955 sampai 1960. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pada masa Orde Baru yaitu 

Rencana Pembangunan Nasional Lima Tahun (Repelita) yang mampu 

menunjukkan hasil signifikan diantaranya dapat kita lihat melalui pendapatan 

nasional (GNP) per kapita riil sebagai salah satu indikator pembangunan 

nasional yang meningkat drastis, terutama selama dekade 1980-an sampai 

pertengahan dekade 1990-an dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% 

per tahun. 

Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata justru dapat membawa 

masalah lain, terutama pada negara-negara sedang berkembang atau Negara-

negara miskin. Syahrir, dalam Kuncoro (2003: 9) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju 

pada tahap-tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun 

cenderung dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, 

kemiskinan di pedesaan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan 

ketidakseimbangan struktural. 

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya 

tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan dan perekonomian, akibatnya 

pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah 

dan 20% golongan terkaya. Mudrajad Kuncoro mengatakan sebanyak 40% 
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kelompok penduduk berpendapatan terendah makin tersisih, kelompok ini hanya 

menikmati porsi pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2% pada tahun 2006, makin 

mengecil dari 20,92 % pada tahun 2000. Sebaliknya 20% kelompok penduduk 

terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19% menjadi 45,72%. 

Rasio Gini yang menunjukkan ketimpangan ekonomi juga makin membesar dari 

0,29 menjadi 0,35 (Efendi, 2007). 

Pada tingkat regional, ketimpangan distribusi pendapatan di daerah-daerah 

di Indonesia juga masih sangat terlihat. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi 

terpadat di Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 46.689,64 km2 (BPS - 

Booklet Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Maret 2008) dan terdiri atas 38 

Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 9 Kota), pada tahun 2006 dihuni oleh 

sekitar 37.478.737 jiwa atau 16,58% dari total seluruh penduduk Indonesia, ini 

merupakan angka yang tertinggi kedua setelah Jawa Barat sebesar 17,80%. 

Kepadatan penduduk Propinsi Jawa Timur mencapai 794 jiwa per kilometer 

persegi dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,09% per tahun.  

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan propinsi-propinsi lainnya. 

Sebelum krisis, pada tahun 1995 dan 1996, Jawa Timur memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,18% dan 8,26%, sementara pada tahun yang 

sama pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,20% dan 7,90%. Sedangkan 

pada saat krisis tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami 

penurunan menjadi sebesar 5,01% dan pada tahun 1998 menurun drastis 

menjadi minus 16,21%, sementara Indonesia pada tahun yang sama mengalami 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70% dan minus 13,10%. 

Kontraksi ekonomi di Jawa Timur terlihat lebih parah dibandingkan rata-rata 

Indonesia  karena propinsi ini memiliki konsentrasi industri yang lebih tinggi 

dibandingkan propinsi-propinsi lain di Indonesia (Amir, 2005). Sedangkan mulai 



��

�

tahun 1999 dengan membaiknya kondisi perekonomian, secara berangsur-

angsur pertumbuhan ekonomi Jawa Timur naik menjadi 1,12%, dan 3,25% pada 

tahun 2000 dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama 

sebesar 0,90% dan 4,80%. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

mulai meningkat kembali menjadi sebesar 5,80% per tahun. 

Sebagai salah satu propinsi penggerak utama perekonomian Indonesia, 

Jawa Timur mampu menyumbangkan lebih dari 14% terhadap pendapatan 

nasional, yang merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan 

Jawa Barat. Pada tahun 2006  tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

mencapai 5,80%, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 

sebesar 5,70% (BPS - Booklet Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Maret 

2008). Jawa Timur juga merupakan penghubungan aktivitas perdagangan dan 

perekonomian antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat 

Indonesia (KBI). 

Tabel 1.1 : Kontribusi Sektoral Ekonomi terhadap PDRB Jawa Timur 
Tahun 2001 – 2006 

Kontribusi Sektoral Ekonomi terhadap PDRB Jawa Timur 2001 - 2006 (%) 

No Sektor Ekonomi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Sektor Primer 21.30 20.95 20.39 19.82 19.40 19.15

2 Sektor Sekunder 34.73 33.45 33.35 33.09 32.77 31.88 

3 Sektor Tersier 43.96 45.60 46.26 47.10 47.83 48.98 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah 

Berdasarkan data PDRB tahun 2006, perekonomian Jawa Timur didominasi 

oleh sektor tersier (perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan 

komunikasi; keuangan; dan jasa) sebesar 48,98%, kemudian sektor sekunder 
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lagi difokuskan hanya pada peningkatan pendapatan nasional perkapita semata 

tapi juga harus memperhatikan kualitas proses pembangunan tersebut. Bahkan 

Dudley Seers, dalam Kuncoro (2003: 10) menekankan arti pembangunan dengan 

tiga sasaran utamanya: 

“...What has been happening to poverty? What has been 
happening to unemployment? What has been happening to 
inequality? If all three of these have declined from high levels 
then beyond doubt this has been a period of development for 
the country concerned. If one or two this central problems 
have been growing worse, especially if all three have it 
would be strange to call the result ‘development’, even if per 
capita doubled.” 

Dalam pernyataannya Seers menekankan arti penting pengurangan 

kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, dan pengurangan tingkat 

ketimpangan dalam proses pembangunan ekonomi. Karena apabila salah satu 

saja dari ketiga masalah tersebut masih ada, pembangunan ekonomi tidak akan 

dapat tercapai, walaupun pendapatan perkapita meningkat dua kali lipat. 

Dari pernyataan tersebut kita sadari bahwa pembangunan harus kita lihat 

secara lebih kompleks dan luas dengan orientasi kearah seluruh sistem sosial, 

terutama dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pengangguran, dan 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Dalam masalah ketimpangan sendiri, 

Kuznets memberikan hipotesis bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

akan mencapai titik tertinggi pada tahap-tahap awal pembangunan, dan akan 

semakin berkurang secara bertahap seiring dengan keberhasilan Negara 

tersebut dalam pembangunannya (Mbaku,1997). 

Menurut hipotesis Kuznets dengan kurva U-terbalik-nya (Inverted U-Curve), 

pada tingkat pembangunan yang tinggi kekayaan akumulatif dari kaum kaya 

akan memberikan “trickledown effect” terhadap rakyat miskin sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesenjangan. Namun sampai saat ini di mana program-

program pembangunan yang berjalan masih cenderung mengarah pada 
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peningkatan pendapatan perkapita, tetap tidak dapat memperbaiki ketimpangan 

distribusi pendapatan dalam jangka panjang seperti yang hipotesiskan oleh 

Kunets, padahal pembangunan sudah berjalan selama puluhan tahun. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) dengan 

menggunakan data makro dari sejumlah negara untuk menguji hipotesa Kuznets 

menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan jangka 

panjang hanya terjadi pada negara-negara maju saja. Berkaitan dengan hal-hal 

tersebut, pemahaman terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan 

faktor-faktor yang menyertainya merupakan salah satu topik yang relevan untuk 

dibahas dalam karya tulis ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di 

Propinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2006? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan antar daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu 

tahun 2001 sampai 2006? 

3. Bagaimana pengaruh kontribusi sektoral terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2001 

sampai 2006? 

4. Bagaimana pengaruh alokasi dana transfer (DAK dan DAU) dari 

pemerintah pusat terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar 

daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2006? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan pendapatan antar daerah di 

Propinsi Jawa Timur dalam kurun waktu  tahun 2001 sampai 2006. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral, 

serta dana transfer (DAU dan DAK) terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2001 

sampai 2006. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi terutama 

ilmu ekonomi pembangunan 

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam 

merancang kebijakan-kebijakan pembangunnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Pembangunan 

Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk menuju 

keadaan yang lebih baik. Dalam Kuncoro (2003) disebutkan adanya dua 

pandangan tentang makna pembangunan dalam lingkup pembangunan ekonomi, 

yaitu: Pandangan tradisional dimana pembangunan pada masa itu diidentikkan 

dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau yang lebih popular 

disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini berpendapat bahwa 

dengan meningkatnya pendapatan per kapita, masalah-masalah ekonomi seperti 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan akan 

berkurang dengan sendirinya misalnya melalui efek tetesan ke bawah atau trickle 

down effect. 

Pemikiran tersebut sejalan dengan beberapa konsep yang digagas oleh 

pemikir-pemikir awal ekonomi seperti teori Rostow tentang tahap-tahap 

pertumbuhan ekonominya, dan banyak pemikiran-pemikiran lain yang pada 

dasarnya berpendapat bahwa kunci pembangunan adalah pembentukan modal. 

pembangunan ekonomi dianggap identik dengan pertumbuhan ekonomi. 

Namun pada tahap perkembangan selanjutnya, dimana mulai banyak 

negara-negara sedang berkembang yang berhasil meningkatkan jumlah 

pendapatan per kapitanya dengan sangat baik namun tetap tak bisa melepaskan 

diri dari masalah-masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan 

ketimpangan pendapatan, maka definisi pembangunan tersebut  dianggap terlalu 

sempit untuk dapat menerjemahkan proses pembangunan yang mencakup 

berbagai aspek yang lebih kompleks 
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Oleh karena itu munculah pemikiran-pemikiran untuk meredefinisi makna 

pembangunan tersebut, dengan dasar bahwa pertumbuhan (growth) tidak identik 

dengan pembangunan (development). Pertumbuhan ekonomi diyakini sebagai 

syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi 

proses pembangunan (Meier dalam Kuncoro, 2003). Myrdal misalnya, 

mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh system 

social, sedangkan Seers lebih spesifik lagi mendefinisikan pembangunan dengan 

menekankan tiga sasaran utamanya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai 

dengan pengurangan tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan tingkat 

ketimpangan pendapatan. 

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi dipandang hanya 

dengan peningkatan GDP sebagai sasaran pembangunan, namun juga harus 

lebih memusatkan perhatian pada proses pembangunan itu sendiri, diantaranya 

dengan berorientasi pada pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja, dan 

pemerataan distribusi pendapatan. 

2. 2 Strategi Pembangunan 

Menurut Suyono (2004), strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk 

mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu. 

Strategi sebagai sebuah seni memerlukan kepekaan intuisi atau feeling. 

Sedangkan strategi sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus-

menerus berkembang untuk menemukan cara-cara baru (inovasi) terutama 

dalam kaitannya dengan perkembangan penggunaan teknologi. Strategi selalu 

berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu tujuan (ends), sarana (means), dan cara 

(ways). 

Pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang 

secara global merupakan proses kegiatan terencana dalam upaya pertumbuhan 
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ekonomi, perubahan sosial, dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas 

hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian strategi pembangunan 

pada prinsipnya berkaitan dengan: (a) kebijaksanaan pelaksanaan, (b) 

penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan (c) penentuan cara atau metode 

penggunaan sarana. Oleh karena itu strategi perlu didukung oleh suatu 

kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan atau peluang yang ada (Suyono, 

2004). Analisis strategi pada umumnya menggunakan metode SWOT (Strength, 

Weakness, Oportunity, Threat). 

Dalam Kuncoro (2003) disebutkan munculnya paradigma-paradigma baru 

dalam strategi pembangunan seperti strategi pertumbuhan dengan distribusi, 

strategi kebutuhan pokok (basic needs), strategi pembangunan mandiri (self-

reliant development), strategi pembangunan berkelanjutan dengan perhatian 

terhadap lingkungan (ecodevelopment), dan strategi pembangunan yang 

memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment). 

Strategi Pembangunan dengan Distribusi 

Pada hakekatnya strategi ini menganjurkan pada negara-negara sedang 

berkembang agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan 

ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi dari 

pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan  kombinasi strategi seperti 

peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani 

kecil, sektor informal, dan pengusaha ekonomi lemah. Syarat utamanya adalah 

orientasi pada sumber daya manusia, atau ada yang menyebut sebagai orientasi 

populisme dalam pembangunan. 
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Strategi Kebutuhan Pokok 

Pendekatan kebutuhan pokok (basic needs) ini berasal dari program ILO 

(International Labour Organization) tentang “World Development” pada tahun  

1969 dan “Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip dan Program Aksi Strategi 

Kebutuhan Pokok dalam Pembangunan” pada Konferensi Dunia tentang 

kesempatan kerja tahun 1976. Dalam beberapa pendapat, kebutuhan pokok ini 

mencakup kebutuhan minimum konsumsi (pangan, sandang, perumahan) dan 

jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air bersih, pendidikan). 

Todaro dalam Sulistiyo (2006) menekankan 3 nilai dasar pembangunan, 

yaitu life-sustenance (kemampuan menyediakan kebutuhan dasar), self-esteem

(kebutuhan untuk dihargai), dan freedom (kebebasan untuk memilih). Strategi ini 

mencoba memasukkan  jaminan agar setiap kelompok sosial yang paling lemah 

sekalipun mendapatkan manfaat dari setiap program pembangunan. Dengan 

kata lain, konsep kebutuhan pokok dipandang sebagai dasar utama dalam 

strategi pembangunan ekonomi dan sosial. 

Strategi Pembangunan Mandiri 

Strategi pembangunan mandiri (self-reliant development) ini berkaitan 

dengan strategi pertumbuhan dangan distribusi, namun memiliki pola motivasi 

dan organisasi yang berbeda. Pada dekade 1970-an, strategi ini popular sebagai 

antithesis dari paradigma dependensia. Strategi ini lebih menekankan pada 

usaha-usaha mandiri dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar. Namun pada 

pelaksanaannya, perjuangan mengejar kemandirian pada tingkat lokal, nasional, 

atau regional, sering kali bersifat revolusioner dan reaktif. 
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Strategi Pembangunan Berkelanjutan 

Strategi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan 

perhatian terhadap alam (ecodevelopment) ini diawali ketika munculnya isu 

mengenai lingkungan pada tahun 1970-an. Pesan utamanya adalah tata dunia 

baru atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang 

menopang ekonomi dunia tidak diperhatikan. 

Lester Brown dalam Kuncoro (2003) menunjuk 4 area utama dari sudut 

pandang sustainabilitas, yaitu: tertinggalnya transisi energy, memburuknya 

system biologis utama (perikanan laut, padang rumput, hutan, lahan pertanian), 

ancaman perubahan iklim (pemanasan global, polusi, efek rumah kaca, dsb), 

serta kurangnya bahan pangan. Para pendukung utama pembangunan 

berkelanjutan lalu menunjuk pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya 

mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus 

berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan yang lebih 

tinggi. Strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi 

maupun sosial. 

Strategi Berdimensi Etnik 

Strategi pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan 

menurut etnis (ethnodevelopment) bermula muncul dari terjadinya konflik-konflik 

antar etnis (rasial, suku) yang biasanya berkaitan dengan penguasaan sumber 

daya alam, proyek infrastruktur (yang mempengaruhi ekosistem suatu daerah), 

ketimpangan dalam pembangunan, dan mengenai bagaimana pemerintah 

mendistribusikan sumber daya. Strategi ini sangat penting pada beberapa kasus 

yang terjadi di negara-negara atau daerah yang penduduknya multi-etnis, baik di 

negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. 
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2.3 Teori Distribusi Pendapatan 

Todaro dalam Sulistiyono (2006) menyebutkan bahwa pada umumnya 

terdapat dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang keduanya ditujukan untuk 

tujuan kuantitatif dan analisis, yaitu: (a) distribusi pendapatan “fungsional” atau 

distribusi pendapatan “berdasarkan peranan masing-masing factor yang bisa 

didistribusikan” (distributive factor share), dan (b) distribusi pendapatan 

“perseorangan” atau ukuran. 

Distribusi Pendapatan Fungsional 

Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi faktor merupakan 

persentase dari penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai 

badan usaha yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan 

persentase total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan 

keuntungan (yaitu perolehan dari tanah, uang, dan modal fisik). Walaupun 

individu-individu tertentu mungkin menerima hasil dari semua sumber daya 

tersebut, tetapi itu tidak diperhatikan dalam pendekatan fungsional. 

Teori distribusi pendapatan melalui pendekatan fungsional berusaha 

menjelaskan pendapatan salah satu faktor produksi dengan memperhitungkan 

kontribusi faktor tersebut dalam berproduksi. Kurva penawaran dan permintaan 

diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga masing-masing faktor 

produktif. Bila harga-harga tersebut dikalikan dengan jumlah penggunaan faktor, 

dengan asumsi penggunaan faktor tersebut dikerjakan secara efisien (yaitu 

(dengan biaya minimum) maka akan dapat diperhitungkan total pembayaran 

kepada masing-masing faktor. Sebagai contoh permintaan dan penawaran 

terhadap tenaga kerja akan menentukan tingkat upah. Lalu bila upah ini akan 

dikalikan dengan seluruh tenaga kerja, maka akan didapat jumlah pengeluaran 

gaji.  
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Gambar 2.1: Distribusi Pendapatan Fungsional 

Sumber: Todaro, 1987 

Dalam gambar tersebut kita mengasumsikan bahwa hanya ada dua faktor 

produksi yaitu modal yang dianggap merupakan suatu faktor yang tetap dan 

sudah tentu, dan buruh yang merupakan satu-satunya faktor variabel. 

Berdasarkan pada fungsi permintaan pasar yang kompetitif, permintaan tenaga 

kerja akan ditentukan oleh produk marginal tenaga kerja yang bersangkutan, 

yaitu tambahan tenaga kerja yang digunakan sampai pada titik nilai produk 

marginal yang semakin menurun (diminishing marginal product), permintaan 

terhadap tenaga kerja yang diperkerjakan merupakan fungsi yang menurun.  

Kurva permintaan tenaga kerja dengan koefisien kemiringan yang negatif 

diperlihatkan oleh garis DL, kemudian dipadukan dengan kurva penawaran buruh 

tradisional dari aliran neoklasik yang berkemiringan positif maka akan didapat 

titik keseimbangan upah sebesar 0W dan titik keseimbangan kesempatan kerja 

sebesar 0L. Total output nasional atau total pendapatan nasional diwakili oleh 

luas bidang 0REL. pendapatan nasional tersebut akan dibagi menjadi dua bagian 

yaitu 0WEL untuk tenaga kerja dalam bentuk upah dan sisanya WRE sebagai 

keuntungan pemilik modal. 
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Dalam perekonomian pasar yang kompetitif dengan fungsi produksi yang 

memiliki skala penghasilan yang tetap (constant return to scale) maka harga 

masing-masing faktor akan ditentukan oleh kurva penawaran dan permintaan 

terhadap faktor yang bersangkutan, sementara bagian-bagian faktor tersebut 

selalu akan bergabung dalam total produk nasional. Pendapatan didistribusikan 

menurut fungsinya, seperti buruh menerima upah, pemilik menerima sewa, dan 

pemilik modal menerima laba. Semua ini sesuai dengan teori yang cermat dan 

logis, karena setiap faktor menerima pembayaran sesuai dengan kontribusi 

mereka pada produk nasional. 

Namun teori pendapatan ini menjadi kurang relevan karena tidak 

memasukkan pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar 

pasar, seperti kekuasaan dalam menentukan harga masing-masing factor. 

Sebagai contoh peranan tawar-menawar secara kolektif antara pengusaha dan 

serikat pekerja dalam menentukan tingkat upah, dan kekuatan para monopolis 

serta para pemilik tanah yang kaya untuk mempermainkan harga modal, tanah, 

dan output untuk keuntungan mereka sendiri. 

Distribusi Perorangan atau Distribusi Ukuran (Size Distribution) 

Distribusi ukuran adalah pendekatan yang paling umum digunakan untuk 

mengukur ketimpangan pendapatan. Distribusi ini menyangkut manusia sebagai 

perseorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima 

(Todaro dalam Kuncoro, 2003). Dalam konsep ini, berapa besar pendapatan 

yang diterima dan bagaimana cara yang dilakukan masing-masing individu atau 

rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan tersebut tidak dipersoalkan. 
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2.4 Ukuran Ketimpangan Pendapatan 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa indicator 

yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan 

diantaranya adalah: Indeks Gini, Indeks Oshima, Indeks Williamson, dan Indeks 

Entropi Theil. 

Indeks Gini

Menurut Todaro pengukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif 

yang paling sederhana dapat diperoleh dengan menghitung perbandingan 

bidang yang terletak antara garis diagonal dengan Kurva Lorenz dibagi dengan 

luas separuh bidang dimana kurva terletak. Seperti tampak pada gambar 2.2, 

yaitu perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCD. Perbandingan ini 

dikenal sebagai Perbandingan Konsentrasi Gini (Gini Concentration Ratio), atau 

disebut Koefisien Gini, yang diambil dari nama ahli statistic Italia Corrado Gini, 

orang yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912. 

Gambar 2.2: Kurva Lorenz

Sumber: Todaro, 1987 

Persentase Pendapatan 
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Koefisien Gini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

�� � � ����	
� � �	��	 � �	
�
�

�
Atau 

�� � � ���	��	
� � �	
�

�
Dimana: 

�� = Gini Coefficient 

�	 = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif 

�	 = Pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

�	 = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

Ukuran ketidak-merataan agregat dalam Koefisien Gini dapat bervariasi 

antara nol (kemerataan sempurna) sampai satu (ketidakmerataan sempurna). 

Indeks ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: teknik perhitungannya 

relatif mudah dan tidak terikat pada distribusi pendapatan yang sedang diamati, 

dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam mengamati kecenderungan 

sifat dari distribusi pendapatan masyarakat. Namun indeks ini tidak peka 

terhadap perubahan-perubahan kecil pendapatan yang diamati karena hanya 

menekankan pada penyebarannya. Selain itu indeks ini sangat dipengaruhi oleh 

nilai rata-rata yang dipilih untuk kelompok pendapatan tertinggi (Insukindro, 

1987). 

Indeks Oshima 

Dalam tulisannya, Profesor Oshima memperkenalkan sejumlah perbaikan 

metodologi pengukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Pada 

dasarnya, professor Oshima menolak ukuran ketimpangan yang biasa dipakai, 

yaitu Koefisien Gini. Ukuran pada Koefisien Gini terlalu melebih-lebihkan makna 
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pendapatan rendah dan pendapatan tinggi (Oshima dalam Mubyarto, 1981). 

Oshima lebih memilih untuk menggunakan ukuran tertimbang, tebaran disekitar 

rata-rata. Ukuran ini serupa dengan standard deviation dalam statistik, yang 

dinyatakan dalam Persamaan Indeks Oshima berikut: 

������ � �� �	 �	������ �	�		 � �
� �� � ��� �		  

Dimana: 

�	 = Jumlah rumah tangga dalam golongan atau kelas pendapatan ke i 

�� = Bagian dari jumlah total rumah tangga dalam golongan 

pendapatan ke n atau tertinggi 

� !� � "#� "$$ % = Penyebut yang diperlukan untuk memperoleh indeks maksimum 

sama dengan 10 

�	 = Pendapatan rata-rata rumah tangga dalam golongan pendapatan 

ke i 

�	�	 = Pendapatan total yang diterima golongan ke i 

�	 = Penyimpangan (mean deviation) pendapatan rata-rata rumah 

tangga dalam golongan pendapatan ke I dari rata-rata nasional 

&�	 � �' � �	 ���	�	��	 ( ) � � �) �) *)+ ) �

Indeks ini bisa juga dihitung dari hubungan: 

������ � � �	 � �
��	 � � �
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�
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Dimana: 

"$�	�"$�	 = Bagian dari pendapatan total yang diterima golongan pendapatan 

ke i 

"$�"$ = Bagian dari jumlah total rumah tangga golongan pendapatan ke 1 

Profesor Oshima membatasi indeksnya pada kasus rumah tangga yang 

dikelompokkan dalam sepuluh kelompok rumah tangga dengan jumlah anggota 

keluarga sama. Dalam prakteknya, indeks yang diperoleh dengan menggunakan 

Indeks Oshima tersebut tidak jauh berbeda dengan Indeks Gini, tetapi Indeks ini 

jauh lebih mudah dalam menghitungnya dan juga bisa dipotong-potong menjadi 

bagian-bagian yang bisa dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu yang ikut 

menyebabkan ketimpangan pendapatan. 

Kelebihan Indeks Oshima antara lain mempu memberikan informasi yang 

lebih akurat mengenai derajat ketimpangan suatu distribusi pendapatan. 

Sebabnya adalah karena semua kelas pendapatan terliput dalam perhitungan. 

Namun seperti halnya indeks yang lain dalam mengukur ketimpangan distribusi 

pendapatan, kelemahan indeks ini adalah kurang sensitif terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi pada tingkat pendapatan yang rendah dan tinggi 

(Insukindro, 1987). 

Indeks Williamson 

Selain beberapa alat ukur ketimpangan distribusi pendapatan diatas, 

Williamson menggunakan sebuah model dimana model tersebut menggunakan 

indeks variasi pendapatan antar daerah/wilayah di dalam suatu wilayah yang 

lebih besar (nasional atau propinsi) yang disebut dengan koefisien variasi (VW). 

Model tersebut apabila diterapkan untuk tingkat nasional akan menjadi suatu 

koefisien variasi tertimbang yang merupakan ukuran penyebaran tingkat 
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pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata nasional, dimana tiap 

deviasi daerah dibobot sumbangannya dengan penduduk secara nasional. 

,- � .���� � �/ �����
Dimana: 

,- = Tingkat disparitas tertimbang 

�� = Pendapatan per kapita daerah i (kota/kabupaten) 

� = Pendapatan per kapita propinsi 

�� = Jumlah penduduk pada daerah i (kota/kabupaten) 

� = Jumlah penduduk propinsi 

Sama seperti pengukuran pada Indeks Gini, nilai koefisien pada Indeks 

Williamson terletak antara nilai nol sampai satu. Jika mendekati nol, maka tingkat 

kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah relatif rendah, sedangkan bila 

mendekati satu, maka tingka 

t kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah relatif tinggi (Sanusi, 

2003). Lebih spesifik, kriteria tingkat kesenjangan ini yaitu: 

� Nilai koefisien variasi kurang dari 0,35 dikategorikan dalam tingkat 

kesenjangan ringan. 

� Nilai koefisien variasi antara 0,35 sampai 0,5 dikategorikan dalam tingkat 

kesenjangan sedang. 

� Nilai koefisien variasi lebih dari 0,5 dikategorikan dalam tingkat 

kesenjangan berat. 
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Entropi Theil 

Konsep Entropi Theil pada distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi 

konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi 

industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi 

menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita 

dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk 

domestik bruto dunia (Kuncoro, 2003). 

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying juga 

menggunakan indeks ketimpangan  regional Theil. Indeks ketimpangan regional 

Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam 

wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah (Ying dalam Kuncoro, 2003). 

Rumus indeks ketimpangan regional Theil adalah sebagai berikut: 

��0 � ����1 ��  �� 234 �5��1 ��  ��1 �� � 6
Di mana: 

��0 = Indeks Entropi Theil 

�1 = PDRB perkapita kota/kabupaten j 

� = PDRB per kapita Propinsi Jawa Timur 

�1 = Jumlah penduduk kota/kabupaten j 

� = Jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur 

Indeks ketimpangan Entropi Theil digunakan dalam penelitian ini untuk 

menghitung tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah karena beberapa 

kelebihan diantaranya: Entropi Theil  memungkinkan kita untuk membuat 

perbandingan selama waktu tertentu, dan indeks ketimpangan ini juga dapat 

menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil (Kuncoro, 

2003). Indeks entropi Theil juga dapat menyajikan kontribusi tiap-tiap sub-unit 

terhadap ketimpangan yang terjadi pada unit yang lebih luas. Karakteristik 
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tersebut akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis 

selama periode waktu tertentu, dan ketika kita akan mengkaji gambaran yang 

lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial, sebagai contoh: 

ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam 

suatu kawasan. 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan 

Sampai saat ini sangat banyak studi yang berkaitan dengan pemerataan dan 

ketimpangan pendapatan secara regional, dengan menggunakan berbagai 

pendekatan, alat analisis dan variabel-variabel tertentu sebagai faktor-faktor 

penyebabnya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor-faktor 

penting yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar daerah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: pertumbuhan ekonomi, kontribusi 

sektoral, dan dana transfer dari pemerintah (DAU dan DAK). 

2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Banyak sekali literatur dan penelitian yang menjabarkan hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, diantara yang pertama 

adalah Simon Kuznets yang membuat hipotesis kurva U terbalik (Inverted U 

Curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan 

akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan 

tertentu, distribusi pendapatan akan semakin merata (Kuncoro, 2003). Dalam 

tulisannya, (Ahluwalia, 1976) menyebutkan bahwa ada dua jenis hubungan dari 

hipotesis Kuznets tersebut, yaitu hubungan jangka panjang antara tingkat 

ketimpangan dengan pembangunan (development), dan hubungan jangka 

pendek antara tingkat ketimpangan dengan pertumbuhan (growth). 
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Gambar 2.3 : Kurva Kuznets 

Sumber : Kuncoro, 2003 

Kurva tersebut mengacu pada kenyataan bahwa pertumbuhan pada tahap 

awal cenderung dikonsentrasikan pada sektor-sektor modern yang berbasis 

teknologi tinggi sehingga hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

yang relatif lebih kecil daripada sektor tradisional. Kemudian ketika 

pembangunan telah mencapai tingkat yang tinggi, pemerataan diharapkan akan 

terjadi melalui proses yang disebut trickle down effect, dimana masyarakat miskin 

akan dapat menerima manfaat (tetesan ke bawah) dari pembangunan tersebut. 

2.5.2 Kontribusi Sektoral Ekonomi 

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa cara yang harus dilakukan untuk 

mencapai tingkat pembangunan dan pertumbuhan yang tinggi adalah dengan 

memfokuskan kinerja ekonomi suatu negara kearah industrialisasi, strategi ini 

terutama banyak diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang untuk 

mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju. Namun strategi tersebut 

justru menimbulkan masalah baru karena dukungan terhadap peningkatan sektor 

Inequality

Income per Capita
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industry yang dilakukan cenderung berdampak pada terabaikannya sektor-sektor 

lain yang sebenarnya justru menjadi sektor basis (misalnya sektor pertanian), 

terutama pada negara-negara sedang berkembang (Yustika, 2008). 

Akibat dukungan pemerintah terhadap sektor industri yang berlebihan, 

muncul perbedaan efisiensi dan produktivitas antara sektor industri dan sektor 

lainnya (misalnya sektor pertanian) sehingga menyebabkan ketimpangan 

sektoral, yang dalam penilaian regional sekaligus juga menunjukkan 

ketimpangan antar daerah yang perekonomiannya berbasis pada sektor industri 

dan daerah lainnya yang berbasis pada pertanian. 

Fisher dalam Multifiah (1991) mengemukakan bahwa struktur ekonomi 

berbagai negara dapat dibedakan berdasakan pada persentase tenaga kerja 

yang berada di sektor primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud dengan 

sektor-sektor tersebut adalah: 

1. Sektor primer adalah kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan 

pertambangan. 

2. Sektor sekunder adalah kegiatan ekonomi yang meliputi bidang-bidang 

industri pengolahan, air, listrik, dan bangunan. 

3. Sektor tersier adalah kegiatan ekonomi yang meliputi bidang-bidang 

perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan perhubungan, 

keuangan dan jasa-jasa. 

2.5.3 Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU dan DAK) 

Salah satu faktor yang turut menyebabkan adanya ketimpangan dalam 

distribusi pendapatan antar daerah adalah kemampuan daerah dalam 

mengumpulkan pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah, serta persebaran investasi swasta di berbagai daerah 
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relatif dapat mempengaruhi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar 

daerah (Sanusi, 2003). DAU dan DAK sebagai salah satu bentuk dana transfer 

dari pemerintah pusat ke daerah juga memegang peranan terhadap tingkat 

pemerataan pendapatan antar daerah. 

Berdasarkan UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 

25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan paerintah 

daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan pajak dan bukan pajak

Penerimaan atau pendapatan derah yang berasal dari pajak hanya 

diperoleh dari pajak bumi dan bangunan serta pungutan atau biaya yang 

dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perlu diata 

bahwa penerimaan pusat dari pajak bumi dan bangunan serta biaya 

perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya akan dibagikan 

kepada daerah kabupaten dan kota dalam bentuk Dana Alokasi Umum. 

b. Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah adalah dana alokasi 

yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut dengan dana 

subsidi daerah otonom atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal 

dari dana yang dikumpulkan dari perolehan PBB dan bea perolehan hak 

atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum dibagikan 

kepada daerah berdasarkan dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari 
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anggaran rutin belanja APBD. Dana ini dialokasikan 10% untuk 

pemerintah propinsi dan 90% untuk pemerintah kabupaten/kota. Dana 

Alokasi Umum untuk propinsi dialokasikan berdasarkan rumus sebagai 

berikut: 

�7�8989: � �;<�<�=>9�<���?@A@�BC9D����

Sedangkan Dana Alokasi Umum untuk kabupaten/kota dialokasikan atas 

dasar rumus: 

�7�8989: � �;<�<�=>9�<���?@A@�E9:<FE<8AD<:��

Dimana tinggi rendahnya bobot daerah ditentukan oleh ariabel 

kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. 

Sebagai variabel kebutuhan wilayah dicantumkan dalam penjelasan UU 

No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah adalah: jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan 

geaografi, tingkat kepadatan masyarakat, dan kelompok masyarakat 

miskin. Kemudian sebagai variabel potensi daerah digunakan potensi 

industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan 

Produk Domestik Regional Bruto masing-masing daerah. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya bobot tersebut dibentuk sekretariat 

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang harus 

bersifat objektif dan independen serta bersifat transparan dalam 

pengalokasian DAU tersebut. 
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c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus juga berasal dari APBN yang dialokasikan ke 

kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya 

khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud 

dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan 

dengan rumus Dana Alokasi Umum, dan/atau kebutuhan yang 

merupakan komitmen/prioritas nasional. 

Pada penelitian ini bentuk dana transfer dari pemerintah pusat yang akan 

dibahas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

karena kedua bentuk ini yang paling dominan dalam dana perimbangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, sehingga kedua bentuk dana alokasi tersebut 

dianggap mampu menggambarkan jumlah alokasi pembangunan yang diterima 

daerah dari pemerintah pusat. 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka yang 

ditulis diatas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai kesimpulan sementara 

terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di 

Propinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2006. 

2. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor 

penyebab ketimpangan pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur. 

3. Diduga bahwa tingkat kontribusi sektoral ekonomi dapat mempengaruhi 

ketimpangan pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur. 

4. Diduga bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (DAU dan 

DAK) sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kuantitatif yang 

bersifat korelasional. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggali dan 

mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit 

yang diteliti. Sedangkan korelasional untuk mendeteksi sejauh mana variasi-

variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih 

faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 

Berdasarkan definisi diatas, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif korelasional, dimana peneliti 

berusaha untuk menjelaskan sejauh mana faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, 

kontribusi sektoral ekonomi, dan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat 

pada tiap-tiap daerah dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Propinsi Jawa Timur 

dengan menghitung ketimpangan antar daerah-daerah tingkat II yang termasuk 

di dalamnya dan hubungannya dengan faktor-faktor yang diduga dapat 

berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil kurun waktu tahun 2000 sampai 2006. 

Alasan dipilihnya propinsi Jawa Timur ini antara lain karena: Jawa Timur 

merupakan salah satu propinsi terpenting yang menghubungkan Kawasan Timur 
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Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia; Jawa Timur juga merupakan propinsi 

dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa 

Barat, pada tahun 2006 Jawa Timur dihuni oleh sekitar 16,58% dari total seluruh 

penduduk Indonesia; dan sebagai salah satu propinsi penggerak perekonomian 

Indonesia, Jawa Timur menyumbang lebih dari 14% terhadap total pendapatan 

nasional Indonesia, dan merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah DKI 

Jakarta dan Jawa Barat. 

Pemilihan tahun 2001 sebagai waktu dimulainya penelitian karena periode 

tersebut dianggap lebih stabil dari periode-periode sebelumnya yang masih 

terkena pengaruh dampak krisis ekonomi. Selain itu pada tahun tersebut mulai 

efektif diterapkan sistem otonomi daerah yang tentunya akan sangat 

berpengaruh pada objek penelitian yang bersifat regional. Data yang digunakan 

berakhir pada tahun 2006 mengingat ketersediaan data yang dipublikasikan BPS 

Propinsi Jawa Timur ketika penelitian ini dimulai hanya terbatas hingga periode 

tersebut. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang 

tegas pada tiap variabel dibutuhkan adanya definisi operasional. Definisi 

operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat atau sesuatu hal 

yang dapat diamati atas variabel penelitian tersebut. 

Dalam proses perhitungannya, penelitian ini akan menggunakan 7 variabel 

yang terdiri dari 1 variabel dependent dan 6 variabel independent. Definisi 

operasional dari varibel-variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Y1, adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Jawa 

Timur yang diperoleh dari perhitungan data Produk Domestik Regional 

Bruto menggunakan Indeks Entropi Theil. 

2. X1, adalah persentase kontribusi sektor primer terhadap PDRB, dihitung 

berdasarkan harga konstan 2000. 

3. X2, adalah persentase kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB, 

dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000. 

4. X3, adalah persentase kontribusi sektor tersier terhadap PDRB, dihitung 

berdasarkan harga konstan tahun 2000. 

5. X4, adalah PDRB Per Kapita Jawa Timur berdasarkan harga konstan 

tahun 2000, yang dinyatakan dalam bentuk nominal. 

6. X5, adalah jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tiap daerah 

tingkat II di Jawa Timur, dinyatakan dalam angka nominal. 

7. X6, adalah jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima tiap daerah 

tingkat II di Jawa Timur, dinyatakan dalam angka nominal. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh orang yang 

bukan pengolahnya atau data yang sudah berupa publikasi yang diterbitkan oleh 

lembaga atau instansi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang 

bersifat kuantitatif  adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). 

Data sekunder yang digunakan berupa data PDRB propinsi dan daerah-

daerah tingkat II di Jawa Timur, data PDRB berdasarkan masing-masing 

kelompok sektor ekonomi Propinsi Jawa Timur, dan data alokasi DAU dan DAK 
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di tiap-tiap daerah tingkat II di Jawa Timur yang disajikan berbentuk pooled data

yaitu gabungan antara cross-section dan time series, serta data ketimpangan 

pendapatan antar daerah tingkat II di Propinsi Jawa Timur tahun 2001 sampai 

2006 yang didapatkan melalui perhitungan Indeks Entropi Theil dengan 

menggunakan data PDRB dan data jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2001 

sampai 2006. 

Pada perhitungan kontribusi sektoral ekonomi terhadap PDRB, tiap-tiap 

sektor ekonomi akan dibagi ke dalam tiga kelompok sektor, yaitu: sektor primer 

yang terdiri dari sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan 

sub sektor pertambangan dan penggalian; sektor sekunder terdiri terdiri dari sub 

sektor industri pengolahan dan sub sektor bangunan; sektor tersier yang terdiri 

dari sub sektor listrik, gas, dan air minum, sub sektor pedagang besar dan 

eceran, sub sektor pengangkutan dan komunikasi, sub sektor bank dan LKNB, 

sub sektor jasa, sub sektor pemerintahan dan sub sektor perumahan (Akita et 

all., 1995) 

3.4.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagian besar 

menggunakan data yang diperoleh dari: 

� Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur 

� Kantor Keuangan Propinsi Jawa Timur 
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3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Ukuran Ketimpangan Pendapatan 

Sebelum menghitung pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor 

ekonomi, dan alokasi DAU dan DAK terhadap tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan, terlebih dahulu harus didapatkan nilai tingkat ketimpangan 

pendapatan dengan menggunakan perhitungan Indeks Entropi Theil (lihat bab II), 

yaitu: 

���� � ����	 �
 � �� �� ����	 �
 � ��	 �
 �
 �

Di mana: 

���� = Indeks Entropi Theil 

�	 = PDRB perkapita kota/kabupaten j 

� = Jumlah PDRB perkapita kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur 

�	 = Jumlah penduduk kota/kabupaten j 

� = Jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur 

3.5.2 Data Panel 

Untuk dapat mencapai tujuan pada awal penelitian, maka analisis data pada 

penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Data panel merupakan 

kombinasi antara data time series dengan data cross-section. Penggunaan 

model regresi data panel tersebut dimaksudkan agar dalam menganalisis 

pengaruh faktor-faktor penyebab ketimpangan akan dapat dilihat bagaimana 

pengaruh pada tiap-tiap daerah yang dianalisis. 
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Menurut Baltagi dalam Gujarati (2003: 637), terdapat beberapa keuntungan 

dalam menggunakan data panel, yaitu 

1. Dengan mengkombinasikan time series dan cross-section, panel data 

memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, dan mengurangi 

kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak, 

efisiensi yang lebih besar. 

2. Dengan mempelajari bentuk cross-section berulang-ulang dari observasi, 

data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan. 

3. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur efek-efek yang 

tidak dapat diobservasi dalam data cross-section murni maupun data 

time series murni. 

4. Data panel memungkinkan kita untuk mempelajari model perilaku yang 

lebih rumit. Sebagai contoh fenomena seperti economic of scale atau 

perubahan teknologi yang dapat dilakukan lebih baik dengan data panel 

daripada cross-section murni atau time series murni. 

5. Dengan membuat data tersedia dalam jumlah lebih banyak, data panel 

dapat meminimumkan bias yang dapat terjadi bila kita mengagregatkan 

individu ke agregat yang lebih luas. 

6. Secara garis besar, data panel dapat memperkaya analisis empiris 

dengan berbagai cara yang mungkin tidak terjadi jika kita hanya 

menggunakan cross-section atau data time series. 

7. Data panel tidak memerlukan uji ekonometri. Uji ekonometri dilakukan 

untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

memenuhi asumsi klasik atau belum. Uji ini meliputi normalitas, 

linearitas, homokedastisitas, non-autokorelasi, dan multikolinearitas. 

Menurut Gujarati (2003) apabila dalam penelitian menggunakan data 
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panel, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan, sebab dalam data 

panel berlaku asumsi: 

a. Parameter regresi tidak berubah dari waktu ke waktu. 

b. Varians error dari fungsi regresi homokedastisitas. 

c. Error dari fungsi regresi dari waktu ke waktu tidak saling 

berhubungan. 

3.5.3 Permodelan Data Panel

Data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time 

series. Modelnya dapat dituliskan sebagai berikut: 

��� � � � ���� � ���         � � �� �� � ��         � �� ��� � !
Dimana: 

� = Banyaknya observasi 

! = Banyaknya waktu 

��"�! = Banyaknya data panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat beberapa 

teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Ordinary Least Square 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data cross-

section atau time series sebagaimana telah dipelajari sebelumnya. Akan 

tetapi untuk data panel, sebelum regresi kita harus menggabungkan data 

cross-section dengan data time series (pooled data). Kemudian data 

gabungan ini diperlakukan sebagai saaatu kesatuan pengamatan yang 

digunakan untuk mengestimasi model dengan OLS. 
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2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk ke dalam model 

memungkinkan adanya intercept yang tidak kostan. Atau dengan kata 

lain, intercept ini berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran 

inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut. 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Bila pada efek tetap, perbedaan antar indiidu dan atau antar waktu 

dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan 

tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan 

bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang cross-section dengan data 

time series. 

Terkait dengan beberapa pilihan teknik untuk permodelan panel data, 

penelitian ini memilih teknik yang ketiga, yaitu model efek random (random 

effect). Pemilihan penggunaan teknik ini didasarkan pada jumlah data cross-

section yang lebih banyak daripada jumlah data time series pada data panel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.5.4 Estimasi Model

Untuk menghitung pengaruh pertumbuhan, kontribusi sektoral, DAU dan 

DAK sebagai variabel-variabel bebas terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah sebagai variabel terikat digunakan model data panel 

sebagai berikut: 

� � #$#�%& � �'#$##(#��) � �#$#��*��+ � �'#$#��*��, � �%$-./ ' �#��0

� �'�$�%/ ' ����1 � ��$*#/ ' ���2 � 3
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Dimana: 

�)= Kontribusi sektor primer terhadap PDRB 

�+= Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB 

�,= Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB 

�0= Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Jawa Timur 

�1= Dana Alokasi Umum Jawa Timur 

�2= Dana Alokasi Khusus Jawa Timur 

3  = Error

3.5.6 Uji Statistik 

Uji Signifikansi (Uji F-Statistik) 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang 

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih 

sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Uji F dilakukan dengan 

membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Dalam hal ini nilai F diperoleh 

dengan cara sebagai berikut: 

45��678 �
99! �: ' ��;
99/ �� ' :�;

Dimana: 

F  = Nilai uji statistiK F 

SST  = Sum of Square Treatment atau sum of square antar perlakuan 

k – 1  = Derajat bebas pembilang (v1) 

SSE  = Sum of Square Error atau sum of square dalam perlakuan 

N – k  = Derajat bebas penyebut (v2) 
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Apabila nilai Fhitung > Ftabel pada suatu derajat bebas tertentu maka H0 ditolak, 

dan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara menyeluruh 

mempengaruhi variabel terikat secara nyata. Dan sebalknya, jika nilai Fhitung < 

Ftabel pada suatu derajat bebas tertentu, maka H0 diterima (menolak H1). Dan 

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi secara nyata terhadap variabel terikat. 

Ciri-ciri distribusi F adalah sebagai berikut (Suharyadi dalam Purwanto, 

2004: 141): 

� Setiap distribusi F tergantung pada derajat bebasnya. Bila derajat bebas 

berubah maka distribusi F juga akan berubah. 

� Distribusi F tidak pernah bernilai negatif, seluruhnya adalah positif atau 

menjulur ke arah positif (positively skewed) dan merupakan distribusi 

kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. 

� Nilai F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F 

meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah 

menyentuh sumbu X tersebut. 

� Distribusi F memerlukan syarat yaitu: (1) populasi yang diteliti 

mempunyai distribusi yang normal, (2) populasi mempunyai standard 

deviasi yang sama, dan (3) sampel yang ditarik dari populasi bersifat 

bebas serta diambil secara acak. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t-Statistik) 

Uji t adalah pengujian yang dilakukan secara parsial antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Uji ini digunakan untuk kasus dengan sampel kecil, yaitu 

dimana jumlah sampel kurang dari 30 (Suharyadi dan Purwanto, 2004: 426).  
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Nilai-nilai distribusi t dinyatakan sebagai berikut: 

 5��678 � �" ' <�
= >?


Dimana: 

t = Nilai distribusi t  s = Standar deviasi sampel 

� = Nilai rata-rata populasi  n = Jumlah sampel 

x = Nilai rata-rata sampel 

Gambar 3.1 : Distibusi t dengan Tarif Nyata (�) 5% (df =15) 

Sumber: Suharyadi dan Purwanto (2004) 

Nilai-nilai distribusi t dikembangkan oleh W.S Gosset pada tahun 1908 

dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang 

normal. Distribusi t mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Suharyadi, 2004: 426): 
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1. Distribusi t merupakan distribusi kontinu, di mana nilainya dapat 

menempati semua titik pengamatan. 

2. Distribusi t berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-

rata sama dengan nol. 

3. Distribusi t akan mendekati normal seiring dengan meningkatnya 

sampel. 

Suatu pengujian dikatakan penting secara statisktik kalau nilai statistik uji 

terletak dalam daerah kritis dan kita bisa menolak hipotesa nol. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Namun 

dalam penggunaannya R2 memiliki kelemahan mendasar yaitu nilainya yang 

bias, hal ini karena R2 pasti akan meningkat seiring dengan bertambahnya 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, tidak peduli 

apakah variabel terbut berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh 

karena itu disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R2 (Ghozali, 2006: 83). 

Adapun rumus yang digunakan yaitu: 

@+ ��A) B")� � A+ B"+� � C� A7 B"7�
B�+

R2 mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0 < R2 < 1). Semakin tinggi nilai R2 suatu 

regresi atau semakin mendekati nilai 1, beraarti regresi tersebut semakin baik 

hasilnya. Sebaliknya bila nilai R2 suatu regresi semakin kecil maka kesimpulan 

dari regresi tersebut makin berkurang tingkat keperayaannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Jawa Timur 

Keadaan Geografis 

Jawa Timur adalah salah satu propinsi yang terletak di Pulau Jawa selain 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan Banten. Jawa Timur terletak antara 111,00 – 114,40 Bujur Timur 

dan 7,120 – 8,480 Lintang Selatan. Panjang bentangan barat – timur sekitar 400 

km, lebar bentangan utara – selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di 

bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Jawa Timur memiliki batas-batas 

propinsi sebagai berikut: 

� Sebelah Utara dengan Laut Jawa 

� Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia 

� Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah 

� Sebelah Timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali. 

Jawa Timur memiliki luas wilayah sekitar 46.689,64 km2 yang terbagi atas 38 

Daerah Tingkat II, yaitu 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya 

sebagai ibukota propinsi. Menurut data yang dikeluarkan Badan Perencanaan 

Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005, luas seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur 

adalah 157.922 km2, yang terdiri dari: 

A. Luas daerah (tanah): 47.042,17 km2. Terbagi menjadi: 

a. Persawahan : 12.483,66 km2

b. Pertanian tanah kering : 11.619,32 km2

c. Kebun campur : 613,36 km2
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d. Perkebunan : 1.518,39 km2

e. Hutan : 12.251,24 km2

f. Padang rumput/tanah kosong : 263,82 km2

g. Rawa/danau/waduk : 88,75 km2

h. Tambak/kolam : 705,82 km2

i. Tanah tandus/rusak/alang-alang : 1323,53 km2

j. Lain-lain : 798,14 km2

B. Luas lautan: 110.000,00 km2

C. Jumlah pulau dan pulau kecil: 74 pulau 

Administratif 

Secara administratif Propinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Daerah Tingkat II, 

yaitu 29 kabupaten dan 9 kota, hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai propinsi 

dengan jumlah kota/kabupaten terbanyak di Indonesia. 

Pembagian administratif Propinsi Jawa Timur selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.2, sedangkan profil Jawa Timur dijelaskan pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 : Profil Jawa Timur 

Propinsi Jawa Timur 

Ibu kota Surabaya

Luas 46.428,57 km² 

Penduduk 37.478.737 jiwa (2006) 

Kepadatan 807/km² 

Kabupaten 29 

Kodya/Kota 9 

Kecamatan 657 

Kelurahan/Desa 8.484 

Suku Suku Jawa, Suku Madura, Suku Tengger,Suku Osing, Tionghoa 

Agama Islam 90%, Protestan 6%, Katolik 2%, Buddha 0,4%, Hindu 
1%,Konghucu 0.6% 

Bahasa Bahasa Jawa, Bahasa Madura, Bahasa Osing, Bahasa Indonesia

Sumber : Jatimprov.go.id 
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Tabel 4.2 : Pembagian Administratif Propinsi Jawa Timur 

No. Kabupaten/Kota Ibukota 
Luas 
(km2) 

Penduduk Kecamatan Kepadatan 

1 Kabupaten Pacitan Pacitan 1342 546,150 12 406.97 

2 Kabupaten Ponorogo Ponorogo 1372 880,701 21 641.91 

3 Kabupaten Trenggalek Trenggalek 1205 682,465 14 566.36 

4 Kabupaten Tulungagung Tulungagung 1046 976,691 19 933.74 

5 Kabupaten Blitar Blitar 1589 1,131,222 22 711.91 

6 Kabupaten Kediri Kediri 1386 1,509,135 24 1,088.84 

7 Kabupaten Malang Kepanjen 2979 2,393,959 33 803.61 

8 Kabupaten Lumajang Lumajang 1791 1,017,839 21 568.31 

9 Kabupaten Jember Jember 2478 2,263,794 31 913.56 

10 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi 5783 1,564,026 24 270.45 

11 Kabupaten Bondowoso Bondowoso 1560 720,183 23 461.66 

12 Kabupaten Situbondo Situbondo 1639 631,382 17 385.22 

13 Kabupaten Probolinggo Probolinggo 1599 1,059,322 24 662.49 

14 Kabupaten Pasuruan Pasuruan 1151 1,464,297 24 1,272.20 

15 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 634 1,787,771 18 2,819.83 

16 Kabupaten Mojokerto Mojokerto 692 1,008,740 18 1,457.72 

17 Kabupaten Jombang Jombang 904 1,199,958 21 1,327.39 

18 Kabupaten Nganjuk Nganjuk 1224 1,053,569 20 860.76 

19 Kabupaten Madiun Madiun 1011 664,282 15 657.05 

20 Kabupaten Magetan Magetan 689 621,511 17 902.05 

21 Kabupaten Ngawi Ngawi 1296 851,884 19 657.32 

22 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro 2307 1,238,811 27 536.98 

23 Kabupaten Tuban Tuban 1840 1,095,795 20 595.54 

24 Kabupaten Lamongan Lamongan 1670 1,261,972 27 755.67 

25 Kabupaten Gresik Gresik 1191 1,101,000 18 924.43 

26 Kabupaten Bangkalan Bangkalan 1260 926,560 18 735.37 

27 Kabupaten Sampang Sampang 1233 874,512 14 709.26 

28 Kabupaten Pamekasan Pamekasan 792 768,587 13 970.44 

29 Kabupaten Sumenep Sumenep 1999 1,056,985 27 528.76 

30 Kota Kediri - 63 254,367 3 4,037.57 

31 Kota Blitar - 33 124,944 3 3,786.18 

32 Kota Malang - 110 779,002 5 7,081.84 

33 Kota Probolinggo - 57 205,490 3 3,605.09 

34 Kota Pasuruan - 35 182,072 3 5,202.06 

35 Kota Mojokerto - 16 116,383 2 7,273.94 

36 Kota Madiun - 33 170,931 3 5,179.73 

37 Kota Surabaya - 326 2,698,972 31 8,279.06 

38 Kota Batu - 93 185,467 3 1,994.27 

  Jumlah - 46428 37,478,737 657 807.24

Sumber : Jatimprov.go.id 
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Kependudukan 

Propinsi Jawa Timur dihuni oleh sekitar 37.478.737 jiwa dengan tingkat 

kepadatan 794 jiwa per kilometer persegi, dan laju pertumbuhan penduduk 

mencapai 1,09% per tahun. Populasi tertinggi berada di Kota Surabaya dengan 

jumlah penduduk mencapai 2.698.972 jiwa sekaligus sebagai daerah terpadat di 

Jawa Timur dengan kepadatan sekitar 8.279 jiwa per kilometer persegi. Daerah 

dengan populasi tinggi berikutnya adalah Kabupaten Malang (2.393.959 jiwa), 

kemudian diikuti Kabupaten Jember (2.263.794 jiwa). Sedangkan daerah-daerah 

dengan populasi terendah adalah Kota Mojokerto (116.383 jiwa), Kota Blitar 

(124.944 jiwa) dan Kota Madiun (170.931 jiwa). Menurut kepadatan 

penduduknya, daerah terpadat adalah Kota Surabaya (8.279 jiwa/km2), Kota 

Mojokerto (7.274 jiwa/km2) dan Kota Malang (7082 jiwa/km2). Sedangkan daerah 

yang kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kabupaten Banyuwangi 

(270 jiwa/km2), Kabupaten Situbondo (385 jiwa/km2) dan Kabupaten Pacitan (407 

jiwa/km2). 

4.2 Kondisi Perekonomian Jawa Timur 

Jawa Timur adalah salah satu pemasok pangan utama nasional, sehingga 

pertanian merupakan sektor mendasar yang sangat penting dalam struktur 

perekonomian Jawa Timur. Sektor usaha lain yang sangat potensial dalam 

mendukung perekonomian Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan 

restauran, sektor industri dan pengolahan, dan sektor jasa. 
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Tabel 4.3 : PDRB Jawa Timur Tahun 2004 – 2006 Atas Dasar Harga Konstan 
2000 (juta Rupiah) 

No Sektor  2004 2005 2006 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

 1  Pertanian  43.331.493,13 44.700.984,17 46.451.473,55 

 2  Pertambangan  4.595.921,87 5.024.241,99 5.455.159,57

 3  Industri  67.520.434,83 70.635.868,95 72.786.972,17

 4  Listrik, Gas, Air Bersih  4.171.615,50 4.429.541,76 4.610.041,67

 5  Konstruksi  8.604.401,30 8.903.497,41 9.030.294,53 

 6 
 Perdagangan, Hotel dan 
Restauran  

68.295.968,36 74.546.735,68 81.739.125,02

 7  Pengangkutan dan Komunikasi  13.830.439,67 14.521.814,32 15.504.939,80

 8 
 Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan  

11.783.343,03 12.666.393,27 13.611.228,97

 9  Jasa - jasa  20.095.274,48 20.945.649,24 22.048.439,03

   Jawa Timur 242.228.892,17 256.374.726,78 271.237.674,31

Sumber: BPS Jawa Timur 

Jawa Timur sendiri merupakan propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang baik. Sebelum krisis, tahun 1995 dan 1996, Jawa Timur memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,18% dan 8,26%, dan pada saat krisis 

tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,01% dan semakin 

merosot hingga minus 16,21%. Mulai tahun 1999 dengan semakin membaiknya 

kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai berangsur-

angsur membaik menjadi 1,12%, dan naik lagi menjadi 3,25% pada tahun 2000. 

Pada tahun 2006, perekonomian Jawa Timur sudah mulai pulih dengan 

pertumbuhan sebesar 5,80% per tahun. 
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Gambar 4.1 : Kurva DAU, DAK dan PAD Propinsi Jawa Timur 

Sumber: BPS Jawa Timur dan Kantor Keuangan Propinsi Jawa Timur, diolah 

Dari gambar 4.1 dapat kita lihat jumlah dana pembangunan yang dapat 

dikumpulkan oleh Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2006 

berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat 

(DAK dan DAU). Gambar tersebut menunjukkan angka yang jauh berbeda antara 

DAU perkapita dengan DAK perkapita dan terutama PAD perkapita yang dapat 

dikumpulkan oleh Jawa Timur. Pada tahun 2001 saja DAU perkapita yang 

diterima Propinsi Jawa Timur mencapai Rp 11,842,350 jauh lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan jumlah PAD perkapita yang dikumpulkan yaitu senilai Rp 

42,260. Bahkan selama tahun 2005 sampai tahun 2006 jumlah DAU perkapita 

yang diterima meningkat drastis dari Rp 15,177,750 menjadi Rp 21,938,060, 

DAK perkapita yang diterima Rp 1,997,090 dan Rp 2,510,610. Sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah perkapita yang dapat dikumpulkan Jawa Timur pada 

tahun yang sama hanya sejumlah Rp 739,720 dan Rp 1,569,270. 
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Bukti empiris yang menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang dapat dikumpulkan oleh Propinsi Jawa Timur jauh lebih kecil apabila 

dibandingkan dengan jumlah dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat 

menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi Propinsi Jawa Timur yang masih 

rendah karena tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam 

mengumpulkan dana pembangunan. Padahal menurut pendapat Sanusi, variasi 

kemampuan daerah yang mencolok dalam hal pengumpulan dana pendapatan 

asli daerah, misalnya hanya terkonsentrasi pada daerah yang relatif telah maju 

dapat turut mempersenjang distribusi pendapatan antar daerah (Wawan, 2006: 

110). 

4.3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Timur 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan utama, 

yaitu: (1) Pengolahan indeks ketimpangan dengan menggunakan Indeks Entropi 

Theil, dan (2) Pengolahan data menggunakan software EViews 6 untuk 

menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan distribusi 

pendapatan antar daerah di Jawa Timur.  

Metode analisis yang harus dilakukan pertama kali dalam penelitian ini 

adalah menghitung tingkat ketimpangan pendapatan untuk mengetahui 

bagaimana pola distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah yang berupa nilai indeks pada 

masing-masing daerah akan dapat menggambarkan posisi relatif pengaruh tiap-

tiap daerah tersebut terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa 

Timur secara keseluruhan. 
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Untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar derah di 

Propinsi Jawa Timur, digunakan Indeks Entropi Theil sebagai berikut: 

���� � ����	 �
 � �� �� ����	 �
 � ��	 �
 �
 �

Di mana: 

���� = Indeks Entropi Theil 

�	 = PDRB per kapita kota/kabupaten j 

� = rata-rata PDRB per kapita propinsi Jawa Timur 

�	 = jumlah penduduk kota/kabupaten j 

� = jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur 

Dengan perhitungan menggunakan indeks entropi Theil, akan didapatkan 

nilai indeks theil untuk masing-masing kabupaten/kota dan dapat terlihat pula 

kontribusi masing-masing kabupaten/kota tersebut terhadap ketimpangan 

pendapatan yang terjadi di Jawa Timur. Dari hasil perhitungan indeks Theil yang 

telah dilakukan, daerah yang memiliki indeks theil terbesar adalah Kota Kediri, ini 

menunjukkan bahwa Kota Kediri memberikan dampak yang sangat besar 

terhadap terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah yang ada di 

Jawa Timur. 

Sedangkan Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan, nilai total Theil pada 

tahun 2001 sampai 2006 berturut-turut adalah sebesar 0.47, 0.45, 0.45, 0.45, 

0.45, 0.44. Nilai indeks tersebut dapat menunjukkan bahwa ketimpangan 

distribusi pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur termasuk dalam 

kategori sedang. 
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4.4 Hasil Estimasi Regresi Ketimpangan Pendapatan dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung variabel-

variabel yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di 

Jawa Timur (Y), yang meliputi kontribusi sektor primer terhadap PDRB (X1), 

kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB (X2), kontribusi sektor tersier terhadap 

PDRB (X3), tingkat pertumbuhan ekonomi (X4), Dana Alokasi Umum (X5), dan 

Dana Alokasi Khusus (X6). Estimasi dilakukan menggunakan model estimasi 

regresi pooled data, dengan hasil estimasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 : Hasil Estimasi Regresi 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Probabilitas Keputusan 

Konstanta (C) 0.0020 0.3133 - 

PRIMER (X1) -0.0012 0.0209 Signifikan 

SEKUNDER (X2) 0.0119 0.0000 Signifikan 

TERSIER (X3) -0.0126 0.0000 Signifikan 

PDRB (X4) 2.83x10-09 0.0000 Signifikan 

DAU (X5) -1.80x10-11 0.0000 Signifikan 

DAK (X6) -2.43x10-12 0.8983 Tidak signifikan 

Dependent Variable = THEIL (Y) 

Adjusted R-Squared = 0.7664 

Prob (F-Statistic) = 0.0000 

Sumber: Lampiran 10 

Pada hasil estimasi random effect data panel tersebut ditunjukkan nilai R2

sebesar 0,77. Artinya keenam variabel independentnya mampu menjelaskan 

variabel dependentnya sebesar 77 persen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam model. Kemudian untuk probabilitas F-statistik 
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yang besarnya 0,00 menunjukkan hasil yang signifikan dengan standard deviasi 

(tingkat kesalahan) sebesar 5 persen. 

Hasil estimasi regresi random effect pooled data dengan variabel dependent

ketimpangan distribusi pendapatan, dan variabel independent kontribusi sektor 

primer, kontribusi sektor sekunder, kontribusi sektor tersier, PDRB, DAU, dan 

DAK yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel kecuali DAK 

signifikan/berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi 

di Jawa Timur. 

Model persamaan regresi data panel untuk ketimpangan distribusi 

pendapatan di Jawa Timur antara tahun 2001 sampai 2006 berdasarkan 

perhitungan estimasi adalah: 

� � �� � �������� � ������ !�� � �"#������� �$�!�% � �&!'�� ()!'�� *

� � +,+-./ � �0+,++1+��2 � �+,+-34��5 � �0+,+-34��6 � �.,789 0 -+��:

� �0-,-.9 0 --��; � �-,4+9 0 --��< � =

Dimana: 

�2= Kontribusi sektor primer terhadap PDRB 

�5= Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB 

�6= Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB 

�:= Produk Domestik Regional Bruto per kapita Jawa Timur 

�;= Dana Alokasi Umum Jawa Timur 

�<= Dana Alokasi Khusus Jawa Timur 

=  = Error
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Nilai konstanta sebesar 0.002 menyatakan bahwa, jika variabel independen 

PRIMER, SEKUNDER, TERSIER, PDRB, DAU dan DAK dianggap konstan maka 

rata-rata pertumbuhan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa 

Timur adalah sebesar 0.002%. 

4.5 Hasil Uji Statistik 

Uji Signifikansi (Uji F-Statistik) 

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Bila nilai probabilitas F test 

leebih kecil daripada � yang digunakan dalam penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Uji F-statistik dari model regresi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,000 

angka ini lebih kecil dari 5%,sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen yang terdiri dari PRIMER, SEKUNDER, TERSIER, PDRB, DAU, dan 

DAK dalam penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t-Statistik) 

Uji t-statistik pada umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual akan menjelaskan variasi variabel 

dependen. Bila nilai probabilitas t-test lebih kecil dari � yang digunakan dalam 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Hasil uji t-statistik dari model regresi dalam penelitian ini disajikan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.4. Dari hasil perhitungan regresi pada tabel 
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4.4 diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik semua variabel independen 

kecuali DAK kurang dari 5%, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel PRIMER, SEKUNDER, TERSIER, PDRB, dan DAU secara 

individual berpengaruh terhadap variabel independen. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Namun 

dalam penggunaannya R2 memilik kelemahan mendasar yaitu nilainya yang bias, 

hal ini disebabkan karena R2 nilainya pasti akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model, tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen atau 

tidak. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R2 (Ghozali 

2006:83). 

Nilai adjusted R2 dari model regresi adalah sebesar 0.7664, hal ini berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sebesar 76.64%, sedangkan sisanya sebesar 23.36% (100% - 76.64%). 

Dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. Nilai adjusted R2 pada model 

cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup baik. 

4.6 Analisis Hasil Estimasi Regresi 

4.6.1 Variabel-variabel Kontribusi Sektoral Ekonomi terhadap PDRB 

(PRIMER, SEKUNDER, TERSIER) 

Berdasarkan hasil regresi, variabel PRIMER dan TERSIER memiliki 

koefisien yang negatif, sedangkan SEKUNDER memiliki angka koefisien yang 

positif, dan nilai uji t-statistik ketiga variabel tersebut menunjukkan angka yang 
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signifikan. Hal tersebut berarti bahwa variabel PRIMER dan TERSIER memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kontribusi sektor primer dan 

tersier terhadap PDRB akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan 

variabel SEKUNDER yang memiliki koefisien regresi positif dapat diartikan 

dengan meningkatnya kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB akan 

menyebabkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi Jawa 

Timur. 

Sektor Primer 

Hasil estimasi regresi variabel PRIMER menunjukkan nilai koefisien yang 

negatif, berarti kontribusi sektor primer terhadap PDRB memiliki pengaruh negatif 

terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Jawa Timur. 

Besarnya koefisien regresi variabel PRIMER adalah -0,0012, hal ini dapat 

diartikan bahwa turunnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB sebesar 1% 

akan menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa 

Timur sebesar 0,0012%. 

 Sektor primer terutama pertanian merupakan sektor basis bagi sebagian 

besar daerah di Jawa Timur dan merupakan sektor yang banyak menyerap 

tenaga kerja, namun apabila dilihat dari produktivitasnya, dengan kemampuan 

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar tersebut sektor primer hanya mampu 

memberikan kontribusi yang relatif sedikit terhadap total output Jawa Timur. 

Bahkan kontribusi sektor primer tersebut menunjukkan tren yang terus menurun 

setiap tahunnya. Selama periode penelitian antara tahun 2001 sampai tahun 

2006, sektor primer merupakan sektor ekonomi dengan kontribusi terhadap total 

pendapatan yang terendah dan terus menurun, dari 21.30% pada tahun 2001 

hingga hanya 19.15% pada tahun 2006. 



���

�

Kuznets dalam Multifiah (1991: 96) mengemukakan tentang adanya 

pergeseran tenaga kerja dari sector primer ke sector sekunder dan tersier 

dengan adanya pembangunan ekonomi. Hal itu disebabkan karena adanya 

peningkatan kebutuhan macam-macam barang yang dihasilkan oleh sector 

sekunder dan tersier, sehingga penggunaan terhadap tenaga kerja pada kedua 

sector itu meningkat. Hal itu juga dijelaskan melalui teori Lewis dan teori Ranis & 

Fei, pergeseran tenaga kerja di sektor tradisional / pertanian ke sektor modern / 

industri disebabkan karena adanya kebutuhan tenaga kerja di sektor sekunder 

sedangkan penawaran tenaga kerja di sektor pertanian berlebihan. Pergeseran 

tenaga kerja dari sektor primer tersebut semakin mendorong ketimpangan 

pendapatan antar sektor primer dengan sektor-sektor lainnya. 

Dengan adanya hubungan negatif antara kontribusi sektor primer dengan 

ketimpangan pendapatan, berarti peningkatan pada kontribusi sektor primer akan 

turut meningkatkan pemerataan baik antar sektoral maupun antar daerah. 

Dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, peningkatan 

pendapatan pada sektor primer akan turut meningkatkan pendapatan sebagian 

besar masyarakat Jawa Timur yang bekerja dalam sektor tersebut, sehingga 

ketimpangan pendapatan antar daerah yang didasari oleh ketimpangan sektoral 

ekonomi  (misalnya antar daerah yang berbasis pertanian dengan daerah yang 

berbasis industri) dapat berkurang. 

Sektor Sekunder 

Koefisien regresi variabel SEKUNDER sebesar 0,012 berarti bahwa 

peningkatan kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB berpengaruh positif 

terhadap tingkat ketimpangan di Jawa Timur, dimana kenaikan sebesar 1% pada 

kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB dapat menyebabkan peningkatan 

tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur sebesar 0,012%, cateris paribus. 
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Ini dapat dipahami melalui pandangan bahwa pada umumnya sektor industri 

merupakan sektor ekonomi yang padat modal, teknologi, dan menyerap tenaga 

kerja yang relatif sedikit dibandingkan sektor lain, misalnya pertanian. Dengan 

adanya peningkatan kontribusi sektor sekunder terhadap total pendapatan, 

berarti juga akan terjadi peningkatan output pada sektor tersebut. Padahal 

sebagian besar pendapatan pada sektor industri secara tidak proporsional hanya 

akan dinikmati oleh beberapa kalangan saja terutama para pemilik modal. Sektor 

industri mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena pada sektor ini 

pendapatan yang dihasilkan tidak dinikmati secara merata oleh setiap pihak di 

dalamnya. 

Pada negara-negara sedang berkembang pada umumnya sektor industri 

justru menjadi salah satu sumber ketimpangan, hal ini dikarenakan sektor industri 

diyakini secara berlebihan sebagai mesin yang bisa memacu pertumbuhan 

ekonomi. Dengan keyakinan yang berlebihan tersebut sektor industri dijadikan 

basis pertumbuhan ekonomi dan harus didukung sepenuhnya dengan 

mengabaikan sektor lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi –terutama pada 

sector lainnya- justru menjadi stagnan, terutama pada negara / daerah yang 

memiliki endowment factor di sektor pertanian seperti Jawa Timur. 

Akibat dukungan dari pemerintah terhadap sector industri yang berlebihan, 

muncul perbedaan efisiensi dan produktivitas antara sector industri dan sector 

lainnya (terutama pertanian) sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan 

sektoral (Yustika, 2008). Dalam penilaian makro ketimpangan sektoral tersebut 

juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang memiliki basis 

perekonomian pada sector industri dengan daerah lain yang perekonomiannya 

berbasis pada sector lain (misalnya pertanian). 
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Sektor Tersier 

Dari perhitungan estimasi regresi didapatkan hasil koefisien variabel 

TERSIER bertanda negatif dan hasil uji t-statistik menunjukkan angka yang 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel TERSIER 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat ketimpangan distribusi 

pendapatan di Jawa Timur. Jadi, peningkatan pada kontribusi sektor tersier 

terhadap PDRB akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan di 

Jawa Timur. Besarnya koefisien regresi untuk variabel TERSIER adalah -0,0126 

hal ini berarti setiap kenaikan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB akan 

menyebabkan turunnya tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur sebesar 

0,0126%. 

Hubungan negatif antara kontribusi sektor tersier terhadap PDRB dengan 

tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Timur adalah karena sektor 

tersier, yang terdiri dari: perdagangan, hotel, dan restauran; pengangkutan dan 

komunikasi; keuangan; dan jasa-jasa memegang peranan penting atas jalannya 

perekonomian secara keseluruhan dimana sektor tersier tersebut merupakan 

sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan menyediakan kesempatan 

kerja yang cukup besar. Berdasarkan data pada tahun 2001, sektor tersier 

memberikan kontribusi sebesar 43,96% terhadap PDRB Jawa Timur, dan 

menunjukkan tren yang terus meningkat hingga kontribusi terhadap PDRB-nya 

mencapai 48,98% pada tahun 2006. Dengan kontribusi yang besar terhadap 

PDRB dan pertumbuhannya yang tinggi, serta kemampuan dalam menghasilkan 

lapangan kerja, sektor tersier telah menjadi sumber utama pertumbuhan 

lapangan pekerjaan, sehingga dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor 

tersier terhadap total pendapatan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

dapat diturunkan. 
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4.6.2 Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Berdasarkan hasil regresi variabel PDRB memiliki koefisien yang positif dan 

uji t-statistik menunjukkan nilai yang signifikan, hal ini berarti bahwa variabel 

PDRB memiliki pengaruh (korelasi) yang positif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada pertumbuhan 

yang ditunjukkan dengan data PDRB per kapita akan menyebabkan semakin 

tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Besarnya koefisien 

regresi variabel PDRB adalah 2.83x10-09, hal ini berarti bahwa peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan 

ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 2.83x10-09%. Adanya hubungan 

positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan ini membuktikan teori yang menyatakan bahwa secara 

umum akan terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan 

dapat terbukti di Jawa Timur. 

4.6.3 Variabel Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU dan DAK) 

Dana Alokasi Umum 

Dari perhitungan estimasi regresi didapatkan hasil bahwa variabel DAU 

bertanda negatif dan hasil uji t-statistik menunjukkan angka yang signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap ketimpangan pendapatan. Jadi, peningkatan pada jumlah Dana Alokasi 

Umum yang diterima akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pend 

apatan yang trjadi di Jawa Timur. Besarnya koefisien regresi untuk variabel DAU  

adalah -1.80x10-11, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan jumlah DAU yang 

diterima sebesar 1% dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa 

Timur sebesar -1.8x10-11%. 
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Adanya hubungan negatif antara jumlah DAU yang diterima dari pemerintah 

pusat dengan tingkat ketimpangan yang terjadi dapat dijelaskan melalui 

mekanisme pembagian DAU yang memang dibagikan kepada daerah dengan 

tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, terutama daerah 

yang memiliki penghasilan rendah. Sehingga dengan meningkatnya jumlah DAU 

yang diterima dari pemerintah pusat, akan menurunkan tingkat ketimpangan 

pendapatan dan meningkatkan pemerataan pendapatan antar daerah di Jawa 

Timur. 

Dana Alokasi Khusus 

Pada estimasi regresi variabel DAK didapatkan hasil uji t-statistik yang tidak 

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah DAK yang diterima dari 

pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 

antar daerah di Jawa Timur. Hal ini karena Dana Alokasi Khusus hanya 

dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya 

khusus dan tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Dana Alokasi 

Khusus juga hanya dialokasikan ke kabupaten/kota tertentu saja sesuai dengan 

kebutuhannya, sehingga tidak semua kabupaten/kota akan mendapatkan dana 

alokasi tersebut. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan 

yang sulit diperkirakan dengan rumus Dana Alokasi Umum, dan/atau dana yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional, sehingga penggunaan DAK disini 

tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah 

yang terjadi di Propinsi Jawa Timur. 
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4.7.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Untuk membuktikan hipotesis kedua bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu factor penyebab ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, 

dapat dilihat dari probabilitas t-statistik variabel PDRB yang menunjukkan angka 

signifikan (tabel 4.4.) Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi yang 

ditunjukkan oleh PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Jawa Timur, sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini dapat 

terbukti. 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingakt ketimpangan yang terjadi adalah dengan melihat tanda pada variabel 

PDRB. Dari hasil estimasi regresi didapat koefisien regresi untuk variabel PDRB 

adalah sebesar 9.83x10-10, dimana koefisien regresi variabel PDRB ini bernilai 

positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa 

Timur, dan setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan 

menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 9.83x10-10%. 

4.7.3 Pengaruh Kontribusi Sektoral Ekonomi terhadap Ketimpangan 

Pendapatan 

Untuk membutikan hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa kontribusi 

sektoral ekonomi di Jawa Timur dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan 

antar daerah yang terjadi, dapat dilihat pada tabel 4.4 dimana nilai probabilitas t-

statistik variabel PRIMER, SEKUNDER, dan TERSIER menunjukkan angka yang 

signifikan. Hal ini berarti bahwa kontribusi terhadap PDRB dari ketiga sektor 

ekonomi tersebut yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier 

berpengaruh pada perubahan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa 

Timur. Jadi, hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat terbukti. 
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Hasil estimasi regresi ketiga variabel kontribusi sektoral memiliki koefisien 

yang berbeda-beda. Pada variabel PRIMER yang menunjukkan kontribusi sektor 

primer terhadap PDRB didapatkan hasil koefisien yang negatif dengan nilai 

koefisien -0.0012, yang berarti bahwa kontribusi sektor primer terhadap PDRB 

berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Angka -0.0012 

menunjukkan apabila kontribusi sektor primer bertambah sebanyak 1%, maka 

ketimpangan pendapatan yang ada akan berkurang sebesar 0.0012%. 

Pada variabel SEKUNDER didapatkan hasil estimasi regresi dengan nilai 

koefisien positif sebesar 0.0120, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

sektor sekunder memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah. Dimana apabila kontribusi sektor sekunder terhadap 

PDRB bertambah sebesar 1%, ketimpangan pendapatan akan turut bertambah 

sebesar 0.012%. 

Nilai koefisien pada variabel tersier yang didapat dari hasil estimasi regresi 

adalah sebesar -0.0126. Nilai negatif pada koefisien tersebut berarti bahwa 

kontribusi sektor tersier terhadap PDRB memiliki pengaruh (korelasi) yang 

negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dimana setiap peningkatan kontribusi 

sektor tersier terhadap PDRB bertambah sebesar 1%, akan terjadi penurunan 

ketimpangan distribusi pendapatan sebanyak 0.0126%. 

4.7.4 Pengaruh Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap 

Ketimpangan Pendapatan. 

Untuk membuktikan hipotesis keempat bahwa alokasi dana transfer dari 

pemerintah pusat berupa DAU dan DAK berpengaruh terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada probabilitas t-

statistik variabel DAU dan DAK. Pada tabel 4.4 terlihat nilai probabilitas t-statistik 

(signifikansi) variabel DAU lebih rendah dari 5%, yang artinya variabel DAU 
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signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur. 

Sedangkan variabel DAK memiliki probabilitas t-statistik diatas 5%, yaitu sebesar 

0.8983, sehingga variabel DAK tidak berpengaruh terhadap terjadinya 

ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. 

Pada hasil estimasi regresi variabel DAU yang dilakukan didapatkan nilai 

koefisien -1.80x10-11, yang berarti jumlah DAU yang diterima dari pemerintah 

pusat berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, 

dimana apabila jumlah DAU yang ditrima dari pemerintah pusat bertambah 

sebesar 1%, ketimpangan dapat berkurang sebesar -1.80x10-11%. 

Karena dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa DAU dan DAK 

tidak semuanya berpengaruh (dimana hanya DAU saja yang berpengaruh 

sedangkan DAK tidak) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di 

Jawa Timur, maka hipotesis keempat pada penelitian ini tidak terbukti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur selama kurun 

waktu 2001 – 2006 menggunakan Indeks Entropi Theil berkisar antara 

0,47 sampai 0,44. Hal tersebut berarti kesenjangan antar daerah yang 

terjadi di Jawa Timur cukup rendah. Selain itu nilai ketimpangan yang 

didapat menunjukkan tren yang cenderung menurun tiap tahunnya. 

2. Daerah yang memberikan dampak terbesar terhadap ketimpangan 

pendapatan di Jawa Timur adalah Kota Kediri, dengan nilai indeks Theil 

selama tahun 2001 – 2006 antara 0,47 sampai 0,43. Hal ini sangat 

memungkinkan karena jumlah PDRB Kota Kediri yang sangat tinggi 

dibandingkan daerah lain dengan melihat jumlah penduduk yang tidak 

terlalu tinggi. 

3. Variabel kontribusi sektor primer terhadap PDRB memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti setiap kenaikan 

pada kontribusi sektor primer terhadap PDRB akan berdampak pada 

turunnya tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Peningkatan 

kontribusi sektor primer yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan 

ini karena sektor primer merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga 

kerja dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah,  

4. Variabel kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB memiliki pengaruh 

positif terhadap ketipangan pendapatan, sehingga setiap peningkatan 
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pada kontribusi sektor sekunder trehadap PDRB akan menyebabkan 

peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar daerah. 

5. Variabel kontribusi sektor tersier mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, berarti setiap kenaikan pada 

kontribusi sektor tersier akan berpengaruh pada turunnya ketimpangan 

pendapatan antar daerah, atau dengan kata lain akan meningkatkan 

pemerataan pendapatan di Jawa Timur. 

6. Variabel pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan pendapatan yang 

ditunjukkan oleh PDRB per kapita memiliki pengaruh yang positif 

terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur akan menyebabkan 

ketimpangan pendapatan semakin meningkat. 

7. Variabel alokasi dan pembangunan dari pemerintah pusat yang berupa 

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

ketimpangan pendapatan, berarti peningkatan jumlah DAU dari 

pemerintah pusat dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan 

pendapatan. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah yang ada di 

Jawa Timur. 

8. Berdasarkan hasil analisa regresi diketahui bahwa kontribusi sektor 

tersier merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur 
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5.2 Saran 

1. Sektor primer terutama pertanian merupakan sektor basis bagi sebagian 

besar daerah di Jawa Timur, dengan melihat adanya hubungan positif 

antara kontribusi sektor primer terhadap PDRB dengan pemerataan 

distribusi pendapatan, sangat tingginya kesempatan kerja yang dapat 

disediakan sektor primer, dan masih rendahnya kontribusi sektor primer 

terhadap total PDRB, pemerintah diharapkan dapat memberikan 

perhatian lebih terhadap sektor tersebut, terutama pada daerah-daerah 

yang perekonomiannya berbasis pada pertanian. Sehingga diharapkan 

kenaikan kontribusi sektor primer akan dapat mengurangi ketimpangan 

pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur. 

2. Dari hasil penelitian didapatkan bukti bahwa sektor sekunder memiliki 

pengaruh positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini 

dikarenakan sektor sekunder terutama pada bidang industri merupakan 

sektor yang padat modal dan hanya mampu menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah yang tidak banyak, sehingga peningkatan pendapatan pada 

sektor sekunder ini hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja, terutama 

para pemilik modal, hal inilah yang dapat memperparah tingkat 

ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan 

kebijakan dari pemerintah agar lebih memperhatikan sisi pemerataan 

dalam pembangunan daerahnya, melalui sektor-sektor andalan yang 

menjadi potensi masing-masing daerahnya. 

3. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur memiliki pengaruh positif terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Oleh karena itu 

pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan perhatian lebih pada 

upaya-upaya pencapaian pemerataan pendapatan dan perekonomian 
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antar daerahnya, dengan program-program pembangunan yang tidak 

hanya terkonsentrasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga 

pertumbuhan yang terjadi dapat dirasakan lebih merata oleh setiap 

masyarakat 

4. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat memberikan 

stimulus dan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan sektor 

ekonomi yang menjadi potensi pada tiap-tiap daerahnya, dengan 

keunggulan komparatifnya masing-masing. Dengan begitu tiap daerah 

dapat meningkatkan perekonomian sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya dengan tidak melupakan pencapaian pemerataan ekonomi 

sebagai salah satu tujuan pembangunan. 

5. Dana Transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) 

terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, 

berarti peningkatan DAU dari pemerintah pusat dapat meningkatkan 

pemerataan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. Salah satu faktor 

yang turut menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan antar daerah adalah kemampuan daerah dalam 

mengumpulkan pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari pemerintah 

pusat (Sanusi, 2003). Oleh karena itu diperlukan peran aktif pemerintah 

dalam mengumpulkan dana pembangunan dari pemerintah pusat dengan 

tujuan pemerataan perekonomian antar daerah. 
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LAMPIRAN 1 : Jumlah Penduduk Kab./Kota Jawa Timur Tahun 2001 – 2006

Jumlah Penduduk Kab/Kota Jawa Timur (Orang) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 532,726 535,674 538,392 542,556 546,150 549,768 

2 Kab. Ponorogo 864,424 466,995 869,359 875,448 880,701 885,986 

3 Kab. Trenggalek 663,790 667,582 671,076 677,185 682,465 687,786 

4 Kab. Tulungagung 949,197 954,853 960,067 968,983 976,691 984,460 

5 Kab. Blitar 1,100,663 1,105,902 1,110,726 1,121,716 1,131,222 1,140,809 

6 Kab. Kediri 1,454,244 1,464,954 1,474,840 1,493,209 1,509,135 1,325,231 

7 Kab. Malang 2,322,699 2,331,120 2,338,865 2,368,372 2,393,959 2,419,822 

8 Kab. Lumajang 987,939 993,971 999,533 1,009,349 1,017,839 1,026,400 

9 Kab. Jember 2,205,492 2,219,175 2,231,793 2,248,968 2,263,794 2,278,718 

10 Kab. Banyuwangi 1,526,870 1,533,679 1,539,948 1,552,867 1,564,026 1,575,265 

11 Kab. Bondowoso 700,692 704,831 708,646 714,835 720,183 725,571 

12 Kab. Situbondo 613,778 617,570 621,067 626,600 631,382 636,200 

13 Kab. Probolinggo 1,017,365 1,027,181 1,036,262 1,048,616 1,059,322 1,070,137 

14 Kab. Pasuruan 1,381,027 1,401,079 1,419,716 1,443,550 1,464,297 1,485,342 

15 Kab. Sidoarjo 1,592,385 1,638,669 1,682,278 1,738,285 1,787,771 1,838,666 

16 Kab. Mojokerto 938,758 954,161 968,502 989,965 1,008,740 1,027,871 

17 Kab. Jombang 1,152,962 1,163,083 1,172,439 1,187,178 1,199,958 1,212,876 

18 Kab. Nganjuk 1,015,318 1,022,050 1,028,260 1,041,812 1,053,569 1,065,459 

19 Kab. Madiun 653,421 655,243 656,918 660,873 664,282 667,709 

20 Kab. Magetan 621,738 621,222 620,750 621,160 621,511 621,862 

21 Kab. Ngawi 833,944 837,072 839,949 846,355 851,884 857,449 

22 Kab. Bojonegoro 1,195,706 1,204,542 1,212,700 1,226,691 1,238,811 1,251,051 

23 Kab. Tuban 1,061,529 1,069,618 1,077,088 1,087,121 1,095,795 1,104,538 

24 Kab. Lamongan 1,221,528 1,229,000 1,235,890 1,249,867 1,261,972 1,274,194 

25 Kab. Gresik 1,026,488 1,043,747 1,059,822 1,081,800 1,101,000 1,120,541 

26 Kab. Bangkalan 864,279 875,584 886,077 907,651 926,560 945,863 

27 Kab. Sampang 812,575 823,498 833,640 855,405 874,512 894,046 

28 Kab. Pamekasan 722,148 731,487 740,154 755,331 768,587 782,076 

29 Kab. Sumenep 1,016,812 1,024,843 1,032,260 1,045,501 1,056,985 1,068,595 

30 Kota Kediri 251,697 251,872 252,033 253,287 254,287 255,452 

31 Kota Blitar 122,683 123,027 123,344 124,203 124,944 125,689 

32 Kota Malang 756,294 762,155 767,567 773,703 779,002 784,337 

33 Kota Probolinggo 196,591 198,493 200,252 203,056 205,490 207,953 

34 Kota Pasuruan 172,840 174,859 176,730 179,587 182,072 184,591 

35 Kota Mojokerto 110,100 111,087 111,999 114,339 116,383 118,464 

36 Kota Madiun 169,595 169,536 169,481 170,260 170,931 171,605 

37 Kota Surabaya 2,633,067 2,647,283 2,660,381 2,681,092 2,698,972 2,716,971 

38 Kota Batu 170,030 173,763 177,256 181,631 185,467 189,384 

    35,633,394 35,530,460 36,206,060 36,668,407 37,070,651 37,278,737 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 2 : Pendapatan Per Kapita Kab./Kota Jawa Timur Tahun 2001 – 2006

Pendapatan Per Kapita Kab/Kota Jawa Timur (Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 2,070,028.72 2,103,034.92 2,142,156.18 2,182,401.96 2,251,645.74 2,334,590.85 

2 Kab. Ponorogo 2,660,268.10 5,114,315.23 2,843,842.57 2,933,175.45 3,032,569.23 3,161,822.48 

3 Kab. Trenggalek 2,402,839.87 2,475,711.64 2,542,160.31 2,594,628.76 2,684,471.70 2,804,285.05 

4 Kab. Tulungagung 5,295,938.17 5,553,336.11 5,810,454.02 6,078,559.09 6,379,664.98 6,726,920.96 

5 Kab. Blitar 3,404,165.73 3,528,344.86 3,720,649.60 3,875,775.93 4,061,895.43 4,287,296.35 

6 Kab. Kediri 3,239,135.45 3,342,298.39 3,491,696.39 3,680,384.35 3,797,452.16 4,519,223.34 

7 Kab. Malang 4,091,766.81 4,240,635.98 4,404,883.18 4,578,675.85 4,781,001.50 4,998,387.57 

8 Kab. Lumajang 4,180,954.42 4,320,200.98 4,498,076.24 4,673,253.78 4,883,839.65 5,091,991.99 

9 Kab. Jember 3,270,572.69 3,391,388.85 3,519,777.69 3,649,824.79 3,848,515.12 4,054,350.29 

10 Kab. Banyuwangi 4,698,959.14 4,889,710.42 5,084,865.85 5,310,563.23 5,517,796.45 5,835,562.13 

11 Kab. Bondowoso 2,164,208.58 2,220,521.81 2,294,098.80 2,377,852.53 2,488,749.82 2,604,894.04 

12 Kab. Situbondo 3,864,669.51 3,984,652.62 4,150,716.52 4,326,312.14 4,523,825.97 4,739,019.49 

13 Kab. Probolinggo 4,394,862.67 4,546,276.03 4,702,636.12 4,876,959.30 5,056,513.45 5,271,671.30 

14 Kab. Pasuruan 3,191,186.38 3,282,295.41 3,405,060.59 3,544,077.29 3,702,591.03 3,851,781.53 

15 Kab. Sidoarjo 11,119,369.97 11,287,202.15 11,640,222.57 12,155,871.98 12,610,756.10 12,829,182.63 

16 Kab. Mojokerto 4,328,323.05 4,428,031.62 4,600,056.77 4,836,692.01 5,003,077.64 5,097,261.17 

17 Kab. Jombang 3,522,520.22 3,638,355.68 3,787,341.84 3,926,961.91 4,087,610.98 4,280,506.80 

18 Kab. Nganjuk 3,072,876.86 3,183,929.32 3,324,368.23 3,452,929.05 3,606,955.82 3,789,612.28 

19 Kab. Madiun 2,877,515.35 2,975,646.67 3,028,705.79 3,078,071.60 3,188,197.11 3,341,362.45 

20 Kab. Magetan 3,576,509.82 3,692,844.89 3,821,418.06 3,969,805.94 4,150,894.58 4,359,560.98 

21 Kab. Ngawi 2,568,765.54 2,620,674.16 2,702,935.07 2,750,851.66 2,848,789.15 2,978,396.64 

22 Kab. Bojonegoro 3,324,244.63 3,423,292.64 3,528,288.88 3,635,994.67 3,802,802.67 4,025,381.32 

23 Kab. Tuban 4,012,762.29 4,167,705.48 4,330,072.55 4,534,050.19 4,810,613.63 5,128,283.31 

24 Kab. Lamongan 2,840,091.35 2,934,974.29 3,033,692.04 3,139,476.69 3,270,174.68 3,459,512.52 

25 Kab. Gresik 9,671,500.66 9,962,092.88 10,311,396.61 10,684,815.54 11,316,335.56 11,883,915.17 

26 Kab. Bangkalan 2,688,167.98 2,747,823.96 2,828,292.34 2,901,558.77 2,996,179.14 3,108,024.35 

27 Kab. Sampang 2,399,828.78 2,435,202.76 2,493,206.35 2,524,450.37 2,597,192.14 2,698,527.55 

28 Kab. Pamekasan 2,001,059.08 2,036,193.45 2,098,895.09 2,146,741.64 2,199,679.93 2,263,618.54 

29 Kab. Sumenep 3,830,216.83 3,942,036.29 4,058,695.73 4,151,556.78 4,323,049.95 4,528,751.91 

30 Kota Kediri 71,096,302.74 69,063,926.44 71,286,125.79 73,630,302.34 76,346,096.50 78,729,919.98 

31 Kota Blitar 3,822,404.90 4,066,896.29 4,291,245.30 4,487,406.75 4,763,687.41 5,042,996.84 

32 Kota Malang 11,312,893.36 11,629,710.01 12,112,543.63 12,735,979.48 13,532,688.93 14,169,652.06 

33 Kota Probolinggo 6,357,249.67 6,629,526.08 6,873,617.99 7,159,495.75 7,534,841.31 7,991,987.90 

34 Kota Pasuruan 4,025,250.75 4,180,332.90 4,356,080.01 4,579,621.69 4,781,776.88 4,985,259.19 

35 Kota Mojokerto 7,363,424.98 7,771,993.66 8,224,597.63 8,639,572.06 9,102,426.56 9,595,204.53 

36 Kota Madiun 4,334,928.57 4,559,800.04 4,809,304.41 5,110,026.67 5,422,636.44 5,685,693.89 

37 Kota Surabaya 20,323,296.70 21,231,473.63 22,233,447.08 23,558,214.83 25,005,597.54 26,489,316.37 

38 Kota Batu 4,773,262.60 4,975,974.75 5,129,085.16 5,337,844.20 5,605,986.24 5,894,376.19 

Jawa Timur 5,905,900.10 6,148,314.01 6,319,316.99 6,595,816.08 6,912,686.86 7,272,713.62 

� 244,172,322.90 250,578,363.29 257,514,708.98 267,810,737.02 279,918,579.11 292,638,101.95 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, diolah. 
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LAMPIRAN 3 : Indeks Entropi Theil Kab./Kota Jawa Timur Tahun 2001 – 2006

(Yj/Y) x log [(Yj/Y) / (Xj/X)] 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006*) 

1 Kab. Pacitan (0.0021) (0.0021) (0.0021) (0.0021) (0.0021) (0.0021)

2 Kab. Ponorogo (0.0038) 0.0039 (0.0037) (0.0037) (0.0037) (0.0037)

3 Kab. Trenggalek (0.0027) (0.0028) (0.0027) (0.0027) (0.0027) (0.0027)

4 Kab. Tulungagung (0.0019) (0.0019) (0.0016) (0.0015) (0.0014) (0.0014)

5 Kab. Blitar (0.0048) (0.0049) (0.0047) (0.0047) (0.0047) (0.0047)

6 Kab. Kediri (0.0065) (0.0065) (0.0065) (0.0065) (0.0065) (0.0056)

7 Kab. Malang (0.0099) (0.0100) (0.0099) (0.0099) (0.0099) (0.0099)

8 Kab. Lumajang (0.0036) (0.0036) (0.0035) (0.0035) (0.0034) (0.0035)

9 Kab. Jember (0.0089) (0.0090) (0.0089) (0.0089) (0.0089) (0.0089)

10 Kab. Banyuwangi (0.0067) (0.0067) (0.0066) (0.0065) (0.0065) (0.0065)

11 Kab. Bondowoso (0.0031) (0.0031) (0.0030) (0.0030) (0.0030) (0.0030)

12 Kab. Situbondo (0.0006) (0.0006) (0.0004) (0.0004) (0.0004) (0.0004)

13 Kab. Probolinggo (0.0036) (0.0037) (0.0036) (0.0036) (0.0036) (0.0036)

14 Kab. Pasuruan (0.0062) (0.0063) (0.0062) (0.0063) (0.0063) (0.0063)

15 Kab. Sidoarjo 0.0004 (0.0005) (0.0005) (0.0009) (0.0013) (0.0022)

16 Kab. Mojokerto (0.0031) (0.0032) (0.0031) (0.0032) (0.0033) (0.0035)

17 Kab. Jombang (0.0051) (0.0051) (0.0050) (0.0050) (0.0050) (0.0051)

18 Kab. Nganjuk (0.0045) (0.0045) (0.0044) (0.0044) (0.0044) (0.0045)

19 Kab. Madiun (0.0023) (0.0023) (0.0022) (0.0022) (0.0022) (0.0022)

20 Kab. Magetan (0.0011) (0.0011) (0.0009) (0.0009) (0.0008) (0.0007)

21 Kab. Ngawi (0.0037) (0.0037) (0.0036) (0.0036) (0.0036) (0.0036)

22 Kab. Bojonegoro (0.0053) (0.0054) (0.0053) (0.0053) (0.0053) (0.0053)

23 Kab. Tuban (0.0042) (0.0043) (0.0042) (0.0041) (0.0040) (0.0040)

24 Kab. Lamongan (0.0055) (0.0055) (0.0054) (0.0054) (0.0054) (0.0055)

25 Kab. Gresik 0.0055 0.0052 0.0054 0.0052 0.0054 0.0053 

26 Kab. Bangkalan (0.0038) (0.0039) (0.0038) (0.0039) (0.0039) (0.0040)

27 Kab. Sampang (0.0036) (0.0037) (0.0036) (0.0037) (0.0038) (0.0038)

28 Kab. Pamekasan (0.0032) (0.0033) (0.0033) (0.0033) (0.0033) (0.0034)

29 Kab. Sumenep (0.0041) (0.0041) (0.0041) (0.0041) (0.0041) (0.0041)

30 Kota Kediri 0.4703 0.4382 0.4428 0.4399 0.4362 0.4288 

31 Kota Blitar 0.0103 0.0109 0.0115 0.0116 0.0120 0.0122 

32 Kota Malang 0.0157 0.0156 0.0163 0.0168 0.0175 0.0175 

33 Kota Probolinggo 0.0175 0.0179 0.0182 0.0183 0.0185 0.0188 

34 Kota Pasuruan 0.0088 0.0088 0.0091 0.0093 0.0092 0.0091 

35 Kota Mojokerto 0.0298 0.0309 0.0324 0.0327 0.0330 0.0332 

36 Kota Madiun 0.0102 0.0106 0.0112 0.0117 0.0121 0.0122 

37 Kota Surabaya 0.0043 0.0047 0.0060 0.0071 0.0079 0.0085 

38 Kota Batu 0.0120 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 0.0120 

Td 0.4711 0.4472 0.4521 0.4514 0.4502 0.4435 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, diolah. 
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LAMPIRAN 4 : PDRB Kab./Kota Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

PDRB Kab/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 1,102,758.12 1,126,541.13 1,153,319.75 1,184,075.28 1,229,736.32 1,283,483.34 

2 Kab. Ponorogo 2,299,599.59 2,388,359.64 2,472,320.13 2,567,842.58 2,670,786.75 2,801,330.45 

3 Kab. Trenggalek 1,594,981.08 1,652,740.53 1,705,982.77 1,757,043.68 1,832,057.98 1,928,748.00 

4 Kab. Tulungagung 5,026,888.62 5,302,619.64 5,578,425.16 5,890,020.42 6,230,961.37 6,622,384.61 

5 Kab. Blitar 3,746,839.26 3,902,003.64 4,132,622.25 4,347,519.87 4,594,905.47 4,890,986.26 

6 Kab. Kediri 4,710,493.29 4,896,313.39 5,149,693.51 5,495,583.04 5,730,867.97 5,989,014.87 

7 Kab. Malang 9,503,942.68 9,885,431.35 10,302,427.09 10,844,007.67 11,445,521.58 12,095,208.20 

8 Kab. Lumajang 4,130,527.93 4,294,154.49 4,495,975.64 4,716,944.03 4,970,962.47 5,226,420.58 

9 Kab. Jember 7,213,221.90 7,526,085.35 7,855,415.21 8,208,339.16 8,712,245.43 9,238,720.99 

10 Kab. Banyuwangi 7,174,699.74 7,499,246.18 7,830,429.00 8,246,598.39 8,629,977.11 9,192,556.78 

11 Kab. Bondowoso 1,516,443.64 1,565,092.61 1,625,703.94 1,699,772.21 1,792,355.31 1,890,035.57 

12 Kab. Situbondo 2,372,049.12 2,460,801.92 2,577,873.06 2,710,867.19 2,856,262.29 3,014,964.20 

13 Kab. Probolinggo 4,471,179.46 4,669,848.36 4,873,163.11 5,114,057.55 5,356,475.94 5,641,410.51 

14 Kab. Pasuruan 4,407,114.55 4,598,755.17 4,834,219.00 5,116,052.77 5,421,692.94 5,721,212.88 

15 Kab. Sidoarjo 17,706,317.95 18,495,988.26 19,582,090.34 21,130,369.92 22,545,144.04 23,588,581.91 

16 Kab. Mojokerto 4,063,247.89 4,225,055.08 4,455,164.18 4,788,155.81 5,046,804.54 5,239,326.94 

17 Kab. Jombang 4,061,331.96 4,231,709.64 4,440,427.28 4,662,002.79 4,904,961.50 5,191,723.96 

18 Kab. Nganjuk 3,119,947.19 3,254,134.96 3,418,314.88 3,597,302.92 3,800,176.84 4,037,676.51 

19 Kab. Madiun 1,880,228.96 1,949,771.65 1,989,611.35 2,034,214.41 2,117,861.95 2,231,057.78 

20 Kab. Magetan 2,223,652.06 2,294,076.49 2,372,145.26 2,465,884.66 2,579,826.64 2,711,045.31 

21 Kab. Ngawi 2,142,206.61 2,193,692.96 2,270,327.61 2,328,197.06 2,426,837.90 2,553,823.22 

22 Kab. Bojonegoro 3,974,819.25 4,123,499.76 4,278,755.93 4,460,241.94 4,710,953.78 5,035,957.32 

23 Kab. Tuban 4,259,663.54 4,457,852.80 4,663,869.18 4,929,061.18 5,271,446.36 5,664,383.79 

24 Kab. Lamongan 3,469,251.11 3,607,083.40 3,749,309.65 3,923,928.31 4,126,868.88 4,408,090.10 

25 Kab. Gresik 9,927,679.37 10,397,904.56 10,928,244.98 11,558,833.45 12,459,285.45 13,316,414.19 

26 Kab. Bangkalan 2,323,327.13 2,405,950.69 2,506,084.79 2,633,602.72 2,776,139.74 2,939,765.24 

27 Kab. Sampang 1,950,040.87 2,005,384.60 2,078,436.54 2,159,427.47 2,271,275.69 2,412,607.76 

28 Kab. Pamekasan 1,445,060.81 1,489,449.04 1,553,505.60 1,621,500.51 1,690,645.40 1,770,321.73 

29 Kab. Sumenep 3,894,610.44 4,039,968.30 4,189,629.25 4,340,456.76 4,569,398.95 4,839,401.65 

30 Kota Kediri 17,894,726.11 17,395,269.28 17,966,456.14 18,649,598.39 19,413,819.84 20,111,715.52 

31 Kota Blitar 468,944.10 500,338.05 529,299.36 557,349.38 595,194.16 633,849.23 

32 Kota Malang 8,555,873.37 8,863,641.63 9,297,188.78 9,853,865.53 10,541,991.74 11,113,782.39 

33 Kota Probolinggo 1,249,778.07 1,315,914.52 1,376,455.75 1,453,778.57 1,548,334.54 1,661,957.86 

34 Kota Pasuruan 695,724.34 730,968.83 769,850.02 822,440.52 870,627.68 920,233.98 

35 Kota Mojokerto 810,713.09 863,367.46 921,146.71 987,840.03 1,059,367.71 1,136,686.31 

36 Kota Madiun 735,182.21 773,050.26 815,085.72 870,033.14 926,896.67 975,693.50 

37 Kota Surabaya 53,512,601.88 56,205,719.21 59,149,440.17 63,161,741.31 67,489,407.61 71,970,704.38 

38 Kota Batu 811,597.84 864,640.30 909,161.12 969,517.98 1,039,725.45 1,116,300.54 

    210,447,265.13 218,452,425.13 228,797,570.21 241,858,068.60 256,257,801.99 271,117,578.36 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 5 : PDRB Sektor Primer Kab./Kota Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2000

PDRB Sektor Primer Kab/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 552,033.91 560,483.39 569,883.57 576,070.52 593,129.18 609,887.70 

2 Kab. Ponorogo 792,645.42 803,893.30 809,513.92 809,389.91 817,650.68 847,658.72 

3 Kab. Trenggalek 615,009.35 634,207.83 640,817.65 655,038.11 678,127.17 707,889.51 

4 Kab. Tulungagung 1,168,912.31 1,197,643.77 1,225,003.11 1,250,877.24 1,284,716.75 1,322,892.79 

5 Kab. Blitar 2,030,411.21 2,075,914.24 2,186,178.08 2,268,180.25 2,375,524.23 2,499,265.59 

6 Kab. Kediri 1,955,491.89 2,001,033.52 2,046,334.03 2,072,613.45 2,145,374.89 2,202,192.81 

7 Kab. Malang 3,294,026.09 3,359,798.28 3,476,360.35 3,638,982.49 3,813,862.27 3,977,227.47 

8 Kab. Lumajang 1,532,662.56 1,605,332.55 1,663,102.77 1,743,737.98 1,826,159.46 1,911,584.03 

9 Kab. Jember 3,676,926.38 3,732,846.54 3,810,313.26 3,914,516.21 4,133,950.29 4,349,127.91 

10 Kab. Banyuwangi 3,873,364.65 3,997,924.66 4,117,491.63 4,251,215.77 4,402,626.38 4,636,818.98 

11 Kab. Bondowoso 762,071.18 784,520.00 811,220.63 834,588.16 863,478.66 895,761.11 

12 Kab. Situbondo 827,020.37 840,211.86 883,537.86 928,216.03 976,033.01 1,037,576.89 

13 Kab. Probolinggo 1,951,527.68 2,009,828.93 2,034,368.77 2,054,173.72 2,087,081.45 2,144,458.56 

14 Kab. Pasuruan 1,289,050.17 1,316,553.79 1,350,288.51 1,373,636.16 1,395,709.09 1,437,203.60 

15 Kab. Sidoarjo 1,172,727.13 1,168,538.57 1,117,788.84 1,111,180.91 1,188,624.78 1,204,610.15 

16 Kab. Mojokerto 1,012,166.41 1,063,873.58 1,077,933.91 1,135,092.45 1,193,926.39 1,255,675.18 

17 Kab. Jombang 1,624,210.76 1,637,842.38 1,639,478.77 1,663,441.63 1,692,096.24 1,759,794.58 

18 Kab. Nganjuk 1,187,476.28 1,212,358.06 1,227,308.53 1,252,573.89 1,299,455.93 1,349,952.13 

19 Kab. Madiun 771,797.82 787,659.30 769,775.51 768,734.27 772,937.44 791,139.53 

20 Kab. Magetan 848,530.87 863,640.60 874,740.38 881,648.76 892,809.68 924,529.72 

21 Kab. Ngawi 879,593.37 870,083.46 846,435.91 866,679.12 877,556.55 903,017.71 

22 Kab. Bojonegoro 1,729,824.79 1,736,784.70 1,741,554.04 1,775,227.83 1,853,286.59 1,973,788.50 

23 Kab. Tuban 1,790,653.24 1,800,423.40 1,814,032.02 1,854,101.21 1,950,077.15 2,056,616.58 

24 Kab. Lamongan 1,722,128.18 1,759,160.55 1,774,934.51 1,811,882.92 1,837,359.25 1,912,734.07 

25 Kab. Gresik 1,525,528.76 1,534,587.72 1,547,608.42 1,602,709.22 1,670,348.73 1,737,192.74 

26 Kab. Bangkalan 985,828.12 992,368.46 996,114.91 1,016,535.88 1,031,574.12 1,056,990.95 

27 Kab. Sampang 1,250,424.17 1,275,857.88 1,299,762.05 1,343,140.23 1,399,644.70 1,472,654.81 

28 Kab. Pamekasan 853,811.82 872,892.12 908,923.48 938,821.06 972,588.53 1,015,210.91 

29 Kab. Sumenep 2,498,930.42 2,598,745.05 2,700,137.23 2,806,817.04 2,957,442.03 3,132,352.14 

30 Kota Kediri 35,789.69 37,874.22 39,936.54 40,753.60 42,951.70 44,088.60 

31 Kota Blitar 48,810.31 49,836.06 51,838.80 53,108.16 53,479.26 54,217.51 

32 Kota Malang 69,205.74 69,744.87 69,680.83 69,011.94 70,710.66 69,581.53 

33 Kota Probolinggo 125,340.85 137,414.96 149,370.13 160,560.42 172,564.10 186,079.96 

34 Kota Pasuruan 41,114.44 41,981.28 44,143.11 46,325.36 47,009.25 49,322.76 

35 Kota Mojokerto 10,033.55 9,195.44 9,243.72 9,041.69 9,438.64 9,578.97 

36 Kota Madiun 21,031.73 21,037.82 21,422.95 21,923.24 21,799.37 21,367.21 

37 Kota Surabaya 125,355.95 125,924.40 123,083.67 131,176.86 128,611.95 136,499.16 

38 Kota Batu 178,338.85 181,579.94 186,475.05 192,691.27 195,474.54 210,092.05 

    44,829,806.42 45,769,597.48 46,656,137.45 47,924,414.96 49,725,191.09 51,906,633.12 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 



���

�

LAMPIRAN 6 : PDRB Sektor Sekunder Kab./Kota Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2000

PDRB Sektor Sekunder Kab/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 119,543.38 120,139.97 123,153.49 127,881.90 136,146.15 143,394.28 

2 Kab. Ponorogo 380,953.64 400,012.80 430,899.65 464,793.53 500,027.21 533,033.90 

3 Kab. Trenggalek 187,602.61 191,817.53 204,898.63 206,950.81 219,953.96 233,713.65 

4 Kab. Tulungagung 1,004,450.66 1,035,497.76 1,093,467.90 1,170,428.45 1,240,142.58 1,286,987.65 

5 Kab. Blitar 198,395.03 205,732.93 214,082.34 230,111.89 249,523.81 257,573.47 

6 Kab. Kediri 897,890.85 934,344.63 1,029,002.22 1,222,825.76 1,247,122.19 1,282,721.58 

7 Kab. Malang 1,886,475.37 1,942,580.24 2,002,835.98 2,179,417.90 2,360,003.34 2,515,227.39 

8 Kab. Lumajang 860,161.60 880,509.74 925,516.98 965,842.81 1,003,376.18 1,018,886.89 

9 Kab. Jember 822,207.32 834,087.62 881,826.90 927,892.56 976,743.17 1,006,961.04 

10 Kab. Banyuwangi 535,338.72 547,238.30 573,392.99 619,151.69 629,436.00 635,819.89 

11 Kab. Bondowoso 160,033.68 165,649.27 174,658.61 183,809.05 198,649.94 208,700.36 

12 Kab. Situbondo 344,885.50 346,673.41 356,748.40 370,143.25 390,279.71 400,503.49 

13 Kab. Probolinggo 991,713.70 1,002,848.15 1,047,241.45 1,110,901.77 1,146,897.26 1,162,490.32 

14 Kab. Pasuruan 1,481,104.21 1,520,677.24 1,615,933.88 1,751,605.74 1,914,868.22 2,018,326.25 

15 Kab. Sidoarjo 10,877,290.92 11,016,149.67 11,458,848.73 12,170,770.96 12,861,228.35 13,172,983.78 

16 Kab. Mojokerto 1,633,740.51 1,655,029.51 1,784,598.44 1,959,716.34 2,039,710.12 2,026,642.18 

17 Kab. Jombang 607,428.91 623,389.24 662,659.91 700,055.94 740,471.14 756,945.84 

18 Kab. Nganjuk 384,050.56 390,077.06 401,974.09 423,210.58 446,999.97 460,697.43 

19 Kab. Madiun 220,794.79 226,661.28 234,872.39 240,130.43 253,528.27 269,675.24 

20 Kab. Magetan 319,537.66 326,444.73 337,490.15 348,260.97 367,632.24 378,165.32 

21 Kab. Ngawi 230,295.50 232,679.93 263,829.89 247,552.55 259,193.20 265,238.01 

22 Kab. Bojonegoro 410,302.12 425,823.72 443,775.74 473,164.31 501,705.55 520,244.19 

23 Kab. Tuban 1,166,954.89 1,244,158.80 1,351,805.05 1,475,314.90 1,584,787.74 1,703,244.93 

24 Kab. Lamongan 324,341.32 332,445.94 343,194.28 355,866.40 377,033.17 394,766.64 

25 Kab. Gresik 5,643,217.60 5,881,053.17 6,182,387.79 6,468,594.60 6,930,406.76 7,300,429.27 

26 Kab. Bangkalan 204,530.66 211,930.36 228,558.32 247,749.33 271,239.00 292,559.63 

27 Kab. Sampang 93,665.14 94,080.36 96,446.89 98,541.93 99,616.30 101,077.68 

28 Kab. Pamekasan 88,424.30 94,420.25 98,015.65 101,900.76 104,387.38 107,172.23 

29 Kab. Sumenep 186,836.60 188,769.86 194,884.91 192,737.17 193,517.61 195,544.65 

30 Kota Kediri 13,982,275.68 13,097,253.10 13,475,125.25 13,777,172.48 14,130,904.64 14,331,201.64 

31 Kota Blitar 97,880.19 102,869.98 111,076.81 112,926.06 119,064.08 123,906.68 

32 Kota Malang 3,280,879.11 3,336,409.78 3,472,230.47 3,631,808.64 3,857,612.09 3,924,446.71 

33 Kota Probolinggo 319,338.53 295,832.23 275,510.71 271,495.08 270,567.18 280,263.72 

34 Kota Pasuruan 178,987.76 184,209.56 192,942.60 200,227.87 205,990.66 212,872.20 

35 Kota Mojokerto 203,910.05 212,019.19 219,762.55 227,399.59 239,962.40 250,450.52 

36 Kota Madiun 272,718.14 277,546.75 291,207.79 304,119.91 327,510.30 337,653.62 

37 Kota Surabaya 22,406,221.81 22,395,293.24 23,408,012.69 24,369,989.14 25,471,221.61 26,207,672.66 

38 Kota Batu 93,863.25 96,749.75 96,229.93 95,988.33 101,449.00 108,817.73 

    73,098,242.27 73,069,107.05 76,299,100.45 80,026,451.38 83,968,908.48 86,427,012.66 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 7 : PDRB Sektor Tersier Kab./Kota Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2000

PDRB Sektor Tersier Kab/Kota Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 431,180.83 445,917.77 460,282.69 480,122.86 500,460.99 530,201.36 

2 Kab. Ponorogo 1,126,000.53 1,184,453.54 1,231,906.56 1,293,659.14 1,353,108.86 1,420,637.83 

3 Kab. Trenggalek 792,369.12 826,715.17 860,266.49 895,054.76 933,976.85 987,144.84 

4 Kab. Tulungagung 2,853,525.65 3,069,478.11 3,259,954.15 3,468,714.73 3,706,102.04 4,012,504.17 

5 Kab. Blitar 1,518,033.02 1,620,356.47 1,732,361.83 1,849,227.73 1,969,857.43 2,134,147.20 

6 Kab. Kediri 1,857,110.55 1,960,935.24 2,074,357.26 2,200,143.83 2,338,370.89 2,504,100.48 

7 Kab. Malang 4,323,441.22 4,583,052.83 4,823,230.76 5,025,607.28 5,271,655.97 5,602,753.34 

8 Kab. Lumajang 1,737,703.77 1,808,312.20 1,907,355.89 2,007,363.24 2,141,426.83 2,295,949.66 

9 Kab. Jember 2,714,088.20 2,959,151.19 3,163,275.05 3,365,930.39 3,601,551.97 3,882,632.04 

10 Kab. Banyuwangi 2,765,996.37 2,954,083.22 3,139,544.38 3,376,230.93 3,597,914.73 3,919,917.91 

11 Kab. Bondowoso 594,338.78 614,923.34 639,824.70 681,375.00 730,226.71 785,574.10 

12 Kab. Situbondo 1,200,143.25 1,273,916.65 1,337,586.80 1,412,507.91 1,489,949.57 1,576,883.82 

13 Kab. Probolinggo 1,527,938.08 1,657,171.28 1,791,552.89 1,948,982.06 2,122,497.23 2,334,461.63 

14 Kab. Pasuruan 1,636,960.17 1,761,524.14 1,867,996.61 1,990,810.87 2,111,115.63 2,265,683.03 

15 Kab. Sidoarjo 5,656,299.90 6,311,300.02 7,005,452.77 7,848,418.05 8,495,290.91 9,210,987.98 

16 Kab. Mojokerto 1,417,340.97 1,506,151.99 1,592,631.83 1,693,347.02 1,813,168.03 1,957,009.58 

17 Kab. Jombang 1,829,692.29 1,970,478.02 2,138,288.60 2,298,505.22 2,472,394.12 2,674,983.54 

18 Kab. Nganjuk 1,548,420.35 1,651,699.84 1,789,032.26 1,921,518.45 2,053,720.94 2,227,026.95 

19 Kab. Madiun 887,636.35 935,451.07 984,963.45 1,025,349.71 1,091,396.24 1,170,243.01 

20 Kab. Magetan 1,055,583.53 1,103,991.16 1,159,914.73 1,235,974.93 1,319,384.72 1,408,350.27 

21 Kab. Ngawi 1,032,317.74 1,090,929.57 1,160,061.81 1,213,965.39 1,290,088.15 1,385,567.50 

22 Kab. Bojonegoro 1,834,692.34 1,960,891.34 2,093,426.15 2,211,849.80 2,355,961.64 2,541,924.63 

23 Kab. Tuban 1,302,055.41 1,413,270.60 1,498,032.11 1,599,645.07 1,736,581.47 1,904,522.28 

24 Kab. Lamongan 1,422,781.61 1,515,476.91 1,631,180.86 1,756,178.99 1,912,476.46 2,100,589.39 

25 Kab. Gresik 2,758,933.01 2,982,263.67 3,198,248.77 3,487,529.63 3,858,529.96 4,278,792.18 

26 Kab. Bangkalan 1,132,968.35 1,201,651.87 1,281,411.56 1,369,317.51 1,473,326.62 1,590,214.66 

27 Kab. Sampang 605,951.56 635,446.36 682,227.60 717,745.31 772,014.69 838,875.27 

28 Kab. Pamekasan 502,824.69 522,136.67 546,566.47 580,778.69 613,669.49 647,938.59 

29 Kab. Sumenep 1,208,843.42 1,252,453.39 1,294,607.11 1,340,902.55 1,418,439.31 1,511,504.86 

30 Kota Kediri 3,876,660.74 4,260,141.96 4,451,394.35 4,831,672.31 5,239,963.50 5,736,425.28 

31 Kota Blitar 322,253.60 347,632.01 366,383.75 391,315.16 422,650.82 455,725.04 

32 Kota Malang 5,205,788.52 5,457,486.98 5,755,277.48 6,153,044.95 6,613,668.99 7,119,754.15 

33 Kota Probolinggo 805,098.69 882,667.33 951,574.91 1,021,723.07 1,105,203.26 1,195,614.18 

34 Kota Pasuruan 475,622.14 504,777.99 532,764.31 575,887.29 617,627.77 658,039.02 

35 Kota Mojokerto 596,769.49 642,152.83 692,140.44 751,398.75 809,966.67 876,656.82 

36 Kota Madiun 441,432.34 474,465.69 502,454.98 543,989.99 577,587.00 616,672.67 

37 Kota Surabaya 30,981,024.12 33,684,501.57 35,618,343.81 38,660,575.31 41,889,574.05 45,626,532.56 

38 Kota Batu 539,395.74 586,310.61 626,456.14 680,838.38 742,801.91 797,390.76 

    92,519,216.44 99,613,720.60 105,842,332.31 113,907,202.26 122,563,702.42 132,783,932.58 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 8 : DAU Kab./Kota Jawa Timur Tahun 2001 – 2006 

DAU Kab/Kota Jawa Timur (000 Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan 197,361,754 198,358,044 204,940,000 211,332,000 222,922,000 338,655,000 

2 Kab. Ponorogo 245,780,327 255,081,896 271,650,000 278,567,000 288,950,000 442,634,000 

3 Kab. Trenggalek 212,777,048 225,217,869 247,660,000 252,004,000 256,498,000 384,418,000 

4 Kab. Tulungagung 234,664,853 252,770,000 300,150,000 300,150,000 320,158,000 513,252,000 

5 Kab. Blitar 264,021,244 282,910,000 293,160,000 308,854,000 335,944,000 539,135,000 

6 Kab. Kediri 290,313,389 312,068,987 347,730,000 358,233,000 380,907,000 583,284,000 

7 Kab. Malang 435,227,072 441,780,892 464,360,000 484,995,000 513,563,000 795,059,000 

8 Kab. Lumajang 235,014,072 235,801,368 275,107,608 265,664,000 283,848,000 438,186,000 

9 Kab. Jember 418,291,229 423,649,999 456,800,000 472,427,000 500,842,999 770,394,000 

10 Kab. Banyuwangi 297,737,481 317,280,000 356,260,000 372,023,000 398,823,000 629,281,000 

11 Kab. Bondowoso 251,718,052 251,720,000 234,020,000 251,718,000 251,718,000 362,750,000 

12 Kab. Situbondo 206,733,058 207,576,001 206,733,056 206,730,000 221,834,000 346,404,000 

13 Kab. Probolinggo 209,844,862 248,224,894 254,500,000 262,260,000 279,153,000 438,188,000 

14 Kab. Pasuruan 378,254,343 378,250,000 398,513,545 378,252,000 378,252,000 455,714,000 

15 Kab. Sidoarjo 248,139,504 277,281,068 330,930,000 348,087,309 355,661,000 524,136,000 

16 Kab. Mojokerto 257,219,319 258,262,806 250,380,000 250,380,000 270,558,000 398,584,000 

17 Kab. Jombang 229,908,808 257,810,804 301,143,530 312,924,407 328,521,000 465,429,000 

18 Kab. Nganjuk 240,197,360 253,280,000 290,900,000 304,253,359 318,323,000 492,051,000 

19 Kab. Madiun 176,954,867 208,500,000 223,030,000 230,124,000 246,292,000 386,273,000 

20 Kab. Magetan 221,292,606 220,600,000 242,980,000 253,135,000 261,901,000 405,061,000 

21 Kab. Ngawi 207,997,425 230,655,541 262,490,000 272,526,000 284,397,000 450,161,000 

22 Kab. Bojonegoro 230,948,132 260,731,257 313,548,433 323,934,674 336,530,000 493,589,000 

23 Kab. Tuban 213,711,322 238,442,019 269,140,000 278,098,000 295,978,000 425,062,000 

24 Kab. Lamongan 246,825,803 262,710,000 296,740,000 298,570,000 324,920,000 493,991,000 

25 Kab. Gresik 173,813,856 204,402,444 199,740,000 251,712,289 261,283,000 392,884,000 

26 Kab. Bangkalan 178,344,772 199,540,001 236,140,000 246,209,000 258,229,000 387,429,000 

27 Kab. Sampang 178,800,460 179,877,050 214,707,405 225,265,237 231,753,000 330,911,000 

28 Kab. Pamekasan 200,299,861 202,950,000 220,130,000 230,952,000 244,186,000 373,618,000 

29 Kab. Sumenep 363,412,985 364,557,212 312,230,000 378,306,000 363,407,000 432,473,000 

30 Kota Kediri 107,726,789 113,178,794 118,740,000 119,259,000 131,453,000 359,132,000 

31 Kota Blitar 80,774,033 96,910,000 111,770,000 113,603,000 121,252,000 170,379,000 

32 Kota Malang 73,312,289 183,420,000 204,790,000 211,628,000 221,130,000 367,435,000 

33 Kota Probolinggo 84,381,860 96,530,000 109,391,738 112,709,534 117,368,000 199,720,000 

34 Kota Pasuruan 125,067,045 125,070,000 120,820,000 125,070,000 125,070,000 183,644,000 

35 Kota Mojokerto 103,569,163 103,793,738 114,335,352 110,591,994 111,550,000 198,635,000 

36 Kota Madiun 207,319,712 207,864,706 216,735,854 215,327,206 324,920,000 214,486,000 

37 Kota Surabaya 331,374,604 334,343,350 331,570,000 342,168,000 359,520,000 453,753,000 

38 Kota Batu  - 28,810,000 87,420,000 99,340,000 104,489,000 159,797,000 

    8,359,131,359 8,940,210,740 9,691,386,521 10,057,383,009 10,632,103,999 15,795,987,000 

Sumber : Kantor Keuangan Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 9 : DAK Kab./Kota Jawa Timur Tahun 2001 – 2006 

DAK Kab/Kota Jawa Timur (000 Rupiah) 

No Kab / Kodya 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Kab. Pacitan - -- 6,894,245 11,710,000 11,320,000 28,430,000 

2 Kab. Ponorogo - 679,760 5,500,000 7,650,000 - 26,620,000 

3 Kab. Trenggalek - - 5,700,000 9,740,000 11,860,000 29,700,000 

4 Kab. Tulungagung - 2,000,000 6,700,000 6,700,000 - 27,440,000 

5 Kab. Blitar 11,763,788 - 9,000,000 9,880,000 12,310,000 31,160,000 

6 Kab. Kediri 237,262 - 7,195,000 5,000,000 14,290,000 11,830,000 

7 Kab. Malang - - 2,000,000 - 4,000,000 35,690,000 

8 Kab. Lumajang - - 5,000,000 9,540,000 12,620,000 27,050,000 

9 Kab. Jember - - 1,000,000 5,000,000 - 15,480,000 

10 Kab. Banyuwangi - - 6,100,000 - - 35,250,000 

11 Kab. Bondowoso - - 1,000,000 - 4,000,000 10,610,000 

12 Kab. Situbondo - - 5,000,000 12,030,000 13,730,000 27,350,000 

13 Kab. Probolinggo 9,504,437 - 5,400,000 8,650,000 12,580,000 28,180,000 

14 Kab. Pasuruan 3,400,000 3,400,000 8,981,701 11,500,000 4,000,000 30,570,000 

15 Kab. Sidoarjo - - 1,000,000 5,000,000 - 25,970,000 

16 Kab. Mojokerto - - 6,000,000 5,000,000 4,000,000 21,180,000 

17 Kab. Jombang - - 6,500,000 5,000,000 4,000,000 11,210,000 

18 Kab. Nganjuk 517,487 7,358,351 8,237,817 8,514,312 4,000,000 27,129,250 

19 Kab. Madiun 0 4,393,769 5,600,000 7,160,000 11,065,000 25,970,000 

20 Kab. Magetan 2,544,543 - 5,200,000 6,580,000 10,700,000 44,695,000 

21 Kab. Ngawi - - 5,900,000 10,310,000 11,510,000 25,800,000 

22 Kab. Bojonegoro - - 7,700,000 7,250,000 4,000,000 12,500,000 

23 Kab. Tuban - 297,194 5,500,000 5,000,000 - 28,350,000 

24 Kab. Lamongan - - 6,300,000 9,070,000 - 39,800,000 

25 Kab. Gresik - - 5,100,000 5,000,000 - 26,229,880 

26 Kab. Bangkalan 7,065,732 - 8,100,000 8,440,000 12,100,000 29,780,000 

27 Kab. Sampang - - 6,500,000 6,810,000 11,840,000 30,090,000 

28 Kab. Pamekasan - - 7,000,000 8,730,000 12,610,000 26,130,000 

29 Kab. Sumenep - - - - - 14,580,000 

30 Kota Kediri - - 3,600,000 5,500,000 6,810,000 17,640,000 

31 Kota Blitar - - 5,900,000 5,720,000 7,030,000 16,480,000 

32 Kota Malang - - 7,100,000 5,500,000 7,780,000 20,860,000 

33 Kota Probolinggo 1,341,440 - 3,900,000 5,500,000 10,640,000 22,350,000 

34 Kota Pasuruan - 5,478,900 3,900,000 5,500,000 11,060,000 19,190,000 

35 Kota Mojokerto - - 3,900,000 17,500,000 29,980,000 19,850,000 

36 Kota Madiun - - - - - 15,235,000 

37 Kota Surabaya - - - - - 9,550,000 

38 Kota Batu - - 3,515,000 12,880,000 10,650,000 17,910,000 

    36,374,689 23,607,974 191,923,763 253,364,312 270,485,000 913,839,130 

Sumber : Kantor Keuangan Propinsi Jawa Timur 
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LAMPIRAN 10 : Persamaan Regresi Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier, PDRB, 

DAU, dan DAK 

Dependent Variable: Y1?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/21/09   Time: 21:12   
Sample: 2001 2006   
Included observations: 6   
Cross-sections included: 38   
Total pool (balanced) observations: 228 
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001969 0.001948 1.010632 0.3133
X1? -0.001175 0.000505 -2.325646 0.0209
X2? 0.011938 0.000332 36.00295 0.0000
X3? -0.012591 0.000361 -34.90122 0.0000
X4? 2.83E-09 8.67E-11 32.59385 0.0000
X5? -1.80E-11 2.38E-12 -7.574000 0.0000
X6? -2.43E-12 1.90E-11 -0.127969 0.8983

Random Effects (Cross)     
_PACITANKAB--C -0.001211    

_PONOROGOKAB--C 0.001252    
_TRENGGALEKKAB--C 0.001274    

_TULUNGAGUNGKAB--C 0.009559    
_BLITARKAB--C 0.011060    
_KEDIRIKAB--C 0.001059    

_MALANGKAB--C 0.017215    
_LUMAJANGKAB--C -0.000819    

_JEMBERKAB--C 0.020941    
_BANYUWANGIKAB--C 0.022363    
_BONDOWOSOKAB--C 6.81E-05    
_SITUBONDOKAB--C 0.002081    

_PROBOLINGGOKAB--C -0.003900    
_PASURUANKAB--C -0.011499    
_SIDOARJOKAB--C -0.123584    

_MOJOKERTOKAB--C -0.019671    
_JOMBANGKAB--C 0.006692    
_NGANJUKKAB--C 0.007495    
_MADIUNKAB--C 0.001310    

_MAGETANKAB--C 0.001541    
_NGAWIKAB--C 0.003701    

_BOJONEGOROKAB--C 0.010276    
_TUBANKAB--C -0.012554    

_LAMONGANKAB--C 0.008060    
_GRESIKKAB--C -0.075909    

_BANGKALANKAB--C 0.004555    
_SAMPANGKAB--C 0.001143    

_PAMEKASANKAB--C 0.000421    
_SUMENEPKAB--C 0.007964    
_KEDIRIKOTA--C 0.078485    
_BLITARKOTA--C 0.001856    

_MALANGKOTA--C -0.002634    
_PROBOLINGGOKOTA--C 0.005590    

_PASURUANKOTA--C 0.000351    
_MOJOKERTOKOTA--C 0.013177    

_MADIUNKOTA--C 0.000857    
_SURABAYAKOTA--C 0.008394    

_BATUKOTA--C 0.003043    

 Effects Specification   
   S.D.  Rho  

Cross-section random 0.006935 0.9616
Idiosyncratic random 0.001387 0.0384

 Weighted Statistics   

R-squared 0.772572     Mean dependent var 0.000969
Adjusted R-squared 0.766398     S.D. dependent var 0.006224
S.E. of regression 0.003008     Sum squared resid 0.002000
F-statistic 125.1229     Durbin-Watson stat 0.327305
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.842153     Mean dependent var 0.011910
Sum squared resid 0.183304     Durbin-Watson stat 0.003571

Sumber : Hasil Perhitungan Regresi menggunakan Software EViews 6. 


