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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketimpangan antar wilayah adalah perbedaan atau ketidaksamaan 

karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal diantara dua entitas 

dari struktur wilayah (Kutscherauer, 2010). Ketimpangan wilayah sudah sering 

menjadi permasalahan utama pada suatu negara yang terus berkelanjutan, sehingga 

masih sulit diselesaikan hingga sekarang. Ketimpangan wilayah dipicu oleh 

beberapa hal antara lain, perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan 

kondisi demografis dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar 

wilayah (Sjafrizal, 2009). Salah satu upaya dalam mengatasi ketimpangan wilayah 

adalah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa otonomi daerah. 

Adanya otonomi daerah tersebut, dapat memberikan kemudahan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Kebijakan pembangunan daerah ini 

disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pada suatu daerah yang mampu 

mengoptimalkan pembangunan yang akan terjadi sesuai dengan kriteria kebijakan 

nasional (Nugroho, 2004).  

Ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat telah menjadi permasalahan 

yang kompleks baik dari segi sosial, infrastruktur, maupun ekonomi. Untuk 

menyelesaikan permasalahan itu, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan 

pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga bandara, dalam 

hal ini dapat mendorong perkembangan ekonomi potensial di setiap daerah. 

Pembangunan Jawa Barat bisa mengembangkan produk yang diprioritaskan pada 

produk ekspor dalam hal meningkatkan kegiatan industri pertanian, pariwisata, 

termasuk sektor maritim (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018).  

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota. Berdasarkan 

dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Provinsi Jawa Barat memiliki 6 

Wilayah Pengembangan (WP) terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP 
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Ciayumajakuning, WP Sukabumi dsk, WP Cekungan Bandung, dan WP Priangan 

Timur - Pangandaran. Setiap WP memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda 

dari segi ekonomi, demografis, dan sumber daya alam, serta potensi dan arahan 

pengembangan wilayah. Pembangunan wilayah yang tidak merata disebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang dapat 

mengakibatkan salah satu wilayahnya akan menjadi wilayah yang tertinggal. 

Keanekaragaman pada setiap WP membutuhkan rencana dan strategi 

pengembangan wilayah yang tepat untuk mengatasi masalah ketimpangan wilayah. 

Menurut Myrdal (dalam Mutaali, 2003), pertumbuhan ekonomi dalam suatu 

wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari sumber daya alam dan keuntungan 

lokasi lainya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui efek 

kumulatif yaitu efek sebar (spread effect) dan efek serap (backwash effect). Prinsip 

pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah ditentukan oleh adanya perkembangan 

industri yang sangat besar dan cenderung dapat menarik modal dari daerah 

sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan backwash effect yang cukup kuat pada 

penyerapan ekonomi wilayah sekitarnya menuju ke pusat pertumbuhan wilayah, 

sehingga terjadinya ketimpangan wilayah. Berikut ini adalah data Total nilai PDRB 

atas dasar harga konstan berdasarkan WP Provinsi Jawa Barat: 

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Total Nilai PDRB Berdasarkan WP Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2015-2019 

WP Jawa Barat 
PDRB (Juta Rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

WP 

Bodebekpunjur 
448.740.112,51 474.471.864,57 501.578.638,31 532.390.303,56 559.652.481,37 

WP Cekungan 

Bandung 
257.644.463,49 275.835.758,23 294.128.569,64 285.242.294,21 334.019.519,30 

WP 

Ciayumajakuning 
146.245.029,02 151.508.720,23 157.964.249,03 164.540.468,26 172.849.882,46 

WP Priangan 

Timur-

Pangandaran 
90.627.399,00 96.160.041,56 101.241.437,44 106.690.481,84 112.426.298,55 

WP Purwasuka 194.052.748,02 205.912.523,90 218.021.091,33 229.117.717,42 238.605.989,33 

WP Sukabumi dsk 69.606.496,25 73.694.307,20 77.997.468,78 82.644.401,69 87.302.834,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, diolah 
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Berdasarkan data diatas, total nilai PDRB Provinsi Jawa Barat yang 

memiliki jumlah yang paling besar terdapat di WP Bodebekpunjur. Jika dilihat 

secara ekonomi makro menggunakan total nilai PDRB pada tahun 2015-2019 telah 

terjadi ketimpangan wilayah. Secara geografis dan demografis, WP Bodebekpunjur 

memiliki luas wilayah sekitar 8.406,31 km2 dan memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 16.252.123 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Pembangunan wilayah di 

WP Bodebekpunjur sangat maju dibandingkan WP yang lain. Berdasarkan studi 

penelitian terdahulu menurut Andrea Emma Pravitasari (2020) menyebutkan WP 

Bodebekpunjur mendominasi kegiatan perekonomian mencapai 60% PDRB Jawa 

Barat (Badan Pusat Statistik, 2017). Setiap WP lain juga memiliki potensi ekonomi 

dari sisi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. PDRB yang cukup tinggi tidak 

terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Jumlah penduduk tidak merata di seluruh 

wilayah dan masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya, 

secara persentase WP Bodebekounjur memiliki kependudukan yang tinggi sebesar 

32,3% dari seluruh wilayah Jawa Barat. Hal ini diindikasikan perkembangan 

wilayah tidak merata dan pembangunan hanya terkonsentrasi pada satu wilayah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Williamson (1965) mengemukakan teori ketimpangan wilayah 

adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar wilayah. Faktor-

faktor yang mendasari ketimpangan wilayah dalam konteks pendapatan regional 

antara lain sumber daya alam yang dimiliki, perpindahan tenaga kerja, perpindahan 

modal, dan kebijakan pemerintah. Menurut Sjafrizal (2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain perbedaan 

kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, kurangnya lancar mobilitas 

barang dan jasa, kurang lancarnya perdagangan antar wilayah, konsentrasi kegiatan 

ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. 

Menurut Kutscherauer, dkk (2010) ketimpangan wilayah adalah perbedaan 

atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal 

diantara dua entitas dari struktur wilayah. Ketimpangan wilayah harus dilihat dari 
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beberapa aspek seperti sosial, kondisi lokasi, politik dan administrasi, 

kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, ekonomi dan lain-lain. 

WP Bodebekpunjur memiliki PDRB yang paling besar di Jawa Barat. 

Secara geografis dan demografis, WP Bodebekpunjur memiliki luas wilayah sekitar 

8.406,31 km2 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.252.123 jiwa (Badan 

Pusat Statistik, 2019). Pembangunan wilayah di WP Bodebekpunjur sangat maju 

dibandingkan WP yang lain. Berdsarkan studi terdahulu, WP Bodebekpunjur 

mendominasi kegiatan perekonomian mencapai 60% PDRB Jawa Barat (Badan 

Pusat Statistik, 2017). Setiap WP lain juga memiliki potensi ekonomi dari sisi 

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. PDRB yang cukup tinggi tidak terjadi di 

seluruh wilayah Jawa Barat. Jumlah penduduk tidak merata di seluruh wilayah dan 

masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya, secara persentase 

WP Bodebekounjur memiliki kependudukan yang tinggi sebesar 32,3% dari 

seluruh wilayah Jawa Barat. 

Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana kondisi ketimpangan antar wilayah pembangunan di 

Provinsi Jawa Barat?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar wilayah pembangunan di 

Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya karakteristik wilayah, dan kebijakan pembangunan dan tata 

ruang Provinsi Jawa Barat. 

2. Teridentifikasinya ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. 

3. Teridentifikasinya beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah 

di Provinsi Jawa Barat. 

 



5 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 35.377,76 km2 yang 

terletak antara 104o 48’ - 108o 48’ Bujur Timur dan 5o 50’ - 7o 50’ Lintang Selatan. 

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, 

dan 5.312 desa. Batas-batas administrasi wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 

sebagai berikut: 

• Sebelah Utara  : Laut Jawa dan DKI Jakarta 

• Sebelah Timur  : Provinsi Jawa Tengah 

• Sebelah Selatan  : Samudera Hindia 

• Sebelah Barat   : Provinsi Banten. 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Provinsi Jawa Barat 

memiliki 6 Wilayah Pengembangan (WP) terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP 

Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Sukabumi dsk, WP Cekungan Bandung, 

dan WP Priangan Timur - Pangandaran.
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Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup Wilayah
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup penelitian ini didasarkan pada variabel dan indikator yang 

dijadikan acuan dalam penelitian, maka perlu dibuat suatu batasan studi agar 

penelitian ini lebih terarah dan berjalan dengan baik. Adapun ruang lingkup yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Ruang Lingkup Materi 

No Sasaran Variabel Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Literatur 

1 

Teridentifikasinya 

karakteristik wilayah, 

dan kebijakan 

pembangunan dan tata 

ruang Provinsi Jawa 

Barat. 

Pesebaran 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Jiwa 

Menurut Sjafrizal (2012) kondisi demografis sangat erat kaitannya 

dengan ketimpangan antar wilayah dikarenakan hal tersebut 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah. 

Kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan 

struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, 

dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk tingkat pengangguran. 

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung 

mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. 

Jumlah Tenaga Kerja Jiwa 

Pelayanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Panjang Jalan Km 
Menurut Lay (1993) indikator yang mempengaruhi pengembangan 

wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, 

pola penyebaran dan konsentrasi investasi serta ketersediaan sarana 

prasarana. Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, 
Fasilitas Pendidikan 

(SMA, SMK, dan 

Perguruan Tinggi) 

Unit 
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No Sasaran Variabel Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Literatur 

Fasilitas Kesehatan 

(Rumah Sakit, dan 

Puskesmas) 

Unit 

pendidikan dan sarana perekonomian. Ketersediaan prasarana seperti 

infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. 

Pesebaran 

Ekonomi 

Daerah 

PDRB Rupiah 
Menurut Tambunan (2001) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi 

yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi 

ketimpangan ekonomi antar wilayah dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat terjadi pada daerah dengan 

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut 

selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui 

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan 

masyarakat. Alat ukur yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi 

terdiri dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan 

per kapita. 

Pendapatan Per Kapita Rupiah/jiwa 

Laju pertumbuhan 

ekonomi 
Persentase 

Investasi (Penanaman 

Modal Dalam Negeri, dan 

Penanaman Modal Asing) 

Rupiah 

2 
Teridentifikasinya 

ketimpangan wilayah 

Pesebaran 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Jiwa 
Rank Size Rule adalah suatu cara untuk melihat besar ketimpangan yang 

terjadi di suatu wilayah berdasarkan penentuan ranking kota yang ada, 

dilihat dari jumlah penduduk atau variabel yang diteliti. Hubungan rank Jumlah Tenaga Kerja Jiwa 
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No Sasaran Variabel Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Literatur 

di Provinsi Jawa 

Barat. 

Pelayanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Rasio Ketersediaan 

Pelayanan Jalan 
Km/ha 

size rule muncul ketika kota-kota diurutkan berdasarkan ukuran 

populasinya (Zipf, 1949). 

Bobot Kualitas Fasilitas 

Pendidikan (SMA, SMK, 

dan Perguruan Tinggi) 

Persentase 

Bobot Kualitas Fasilitas 

Kesehatan (Rumah Sakit, 

dan Puskesmas) 

Persentase 

Pesebaran 

Ekonomi 

Daerah 

PDRB Rupiah 

Pendapatan Per Kapita Rupiah/jiwa 

Tingkat pertumbuhan 

ekonomi 
Persentase 

Investasi (Penanaman 

Modal Dalam Negeri, dan 

Penanaman Modal Asing) 

Rupiah 
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No Sasaran Variabel Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Literatur 

3 

Teridentifikasinya 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi 

ketimpangan wilayah 

di Provinsi Jawa 

Barat. 

Pesebaran 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Jiwa Analisis faktor merupakan salah satu metode statistik multivariat yang 

digunakan untuk mencoba meneumukan hubungan antar sejumlah 

variabel-variabel yang saling bebas satu sama lain sehingga dapat dibuat 

satu atau beberapa set variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel 

awal. Dalam hal ini variabel yang memiliki korelasi terbesar akan 

berkelompok membentuk suatu set variabel (membentuk factor). 

Analisis faktor ini juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 

dominan dalam menjelaskan suatu masalah (Supranto, 2010). 

Jumlah Tenaga Kerja Jiwa 

Pelayanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Rasio Ketersediaan 

Pelayanan Jalan 
Km/ha 

Bobot Kualitas Fasilitas 

Pendidikan (SMA, SMK, 

dan Perguruan Tinggi) 

Persentase 

Bobot Kualitas Fasilitas 

Kesehatan (Rumah Sakit, 

dan Puskesmas) 

Persentase 

Pesebaran 

Ekonomi 

Daerah 

PDRB Rupiah 

Pendapatan Per Kapita Rupiah/jiwa 

Laju pertumbuhan 

ekonomi 
Persentase 
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No Sasaran Variabel Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Literatur 

Investasi (Penanaman 

Modal Dalam Negeri, dan 

Penanaman Modal Asing) 

Rupiah 

Sumber: Hasil Interpretasi, 2020  
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Teridentifikasinya beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat 

Nilai PDRB kabupaten/kota di WP 

Bodebekpunjur lebih tinggi dibandingkan 

dengan WP lain di Jawa Barat (Badan Pusat 

Statistik, 2015-2019) 

Pembangunan Wilayah di WP Bodebekpunjur lebih 

maju dibandingkan dengan WP lain di Jawa Barat. 

Berdsarkan studi terdahulu, WP Bodebekpunjur 

mendominasi kegiatan perekonomian mencapai 60% 

PDRB Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2017) 

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota. Berdasarkan dokumen RTRW Provinsi Jawa 

Barat 2009-2029, Provinsi Jawa Barat memiliki 6 Wilayah Pengembangan (WP) terdiri dari WP 

Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Sukabumi dsk, WP Cekungan Bandung, 

dan WP Priangan Timur - Pangandaran. (RTRW Jawa Barat Tahun 2009-2029) 

Identifikasi karakteristik wilayah, dan kebijakan pembangunan dan tata 

ruang di Provinsi Jawa Barat. 

Identifikasi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. 

Pesebaran Penduduk: 

• Jumlah penduduk 

• Jumlah tenaga kerja 

Pelayanan Sarana dan 

Prasarana: 

• Panjang jalan 

• Sarana pendidikan 

• Sarana kesehatan 

Pesebaran ekonomi daerah: 

• PDRB 

• Pendapatan per kapita 

• Laju pertumbuhan ekonomi 

• Investasi 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka, metodologi penelitian, gambaran umum, analisis, serta kesimpulan 

dan rekomendasi. Adapun secara rinci mengenai sistematika penulisan tugas akhir 

ini sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini dijelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar 

belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah. ruang lingkup 

substansi termasuk variabel dan indikator, serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini dijelaskan tentang uraian teori-teori dan literatur tentang 

topik bahasan penelitian. Teori-teori tersebut terdiri dari 

Pertumbuhan Wilayah Keynes, Pertumbuhan Wilayah Neo Klasik, 

Teori Growth Pole (Pusat Pertumbuhan), Efek Sebar (Spread Effect) 

dan Efek Serap Balik (Backwash Effect), Ketimpangan Wilayah, 

Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah, Ukuran Distribusi 

Ketimpangan Wilayah, dan Studi Terdahulu. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang merupakan 

langkah-langkah sistematik yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

topik penelitian. Metodologi penelitian ini mencangkup jenis 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini dijelaskan tentang karakteristik umum wilayah Provinsi 

Jawa Barat. Pada karakteristik wilayah ini terdapat kebijakan 

penataan ruang wilayah, kondisi sosial dan kependudukan, kondisi 

sarana dan prasarana, dan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. 

 

BAB V  ANALISIS KETIMPNGAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH 

Bab ini dijelaskan tentang untuk mengetahui seberapa besar 

persebaran ketimpangan wilayah setiap wilayah pembagunan di 

Jawa Barat dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di 

Jawa Barat. 

 

BAB VI  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini dijelaskan tentang memberikan hasil kesimpulan dan 

rekomendasi pada hasil studi penelitian ketimpangan antar wilayah 

pembangunan di Provinsi Jawa Barat.


