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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pertumbuhan Wilayah Keynes 

Pemikiran ekonomi aliran modern diawali oleh tokoh utamanya adalah 

Keynes dan salah satu karya tulisanya yang terkenal adalah buku yang berjudul 

“The General Theory of Employment, Interest and Money”, isinya di antaranya 

menjelaskan tentang bagaimana menanggapi peristiwa depresi besar-besaran yang 

terjadi pada tahun 1930-an, apa penyebabnya, dan bagaimana jalan keluar dalam 

menghadapi depresi serta masalah-masalah ekonomi makro lainnya. Para 

pendukung Keynes baik neo-Keynes dan pasca-Keynesian antara lain dari 

pandangan Alvin Hansen, Simon Kuznets, Jhon Hiks, Wassily Leontif, dan Paul 

Samuelson (Deliarnov, 2010). 

Keynes menentang pandangan klasik yang menyatakan tidak adanya 

campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, tapi bagi Keynes campur 

tangan pemerintah merupakan keharusan, adanya kebijakan fiskal agar pemerintah 

bisa mempengaruhi jalannya perekonomian, mekanisme pasar, kapitalis. 

Persaingan bebas yang diandalkan oleh paradigma Klasik dan neo-Klasik, menurut 

Keynes menyatakan akan selalu menimbulkan keseimbangan dengan 

pengangguran, terdapat potensi ekonomi yang tidak digunakan (Adisasmita R., 

2008). Lebih jauh, dijelaskan bahwa kekuatan pasar bebas akan menghasilkan 

kekuatan penghambat terhadap pertumbuhan menuju keseimbangan pada tingkat 

yang tinggi. Hambatan itu mengakibatkan berkurangnya agregat demand, yang 

selanjutnya menghasilkan pengangguran. Kenyataan ini dapat diatasi melalui 

campur tangan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter. Paradigma pasca 

Keynes terjadi pertentangan dalam kondisi yang semakin mengglobal. Dibutuhkan 

paradigma yang berciri global, tetapi dapat diterapkan secara lokal. Beberapa 

kondisi pembangunan yang berlaku global yaitu kesenjangan ekonomi terdapat 

pada tingkat dunia antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga pada 

tingkat nasional dan regional, antar sektor, antar golongan dan antar individu; 
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ledakan jumlah penduduk dunia mengakibatkan kesenjangan yang mendunia; 

ancaman kelestarian lingkungan (Adisasmita R., 2008). 

Pakar pertama yang lebih serius dalam pengembangan teori pertumbuhan 

adalah Schumpeter. Salah satu teori yang dibangun dalam tulisannya adalah The 

Theory of Economic yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris tahun 1934. Tema 

tentang pertumbuhan ekonomi juga disinggung dalam bukunya yang lain dengan 

judul ”Capitalism, Sosialism, and Democracy” yang diterbitkan pada 1943. 

Schumpeter mengatakan bahwa pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena 

adanya “entrepreneur”. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau 

manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksiasi 

produk-produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Lebih jauh dikatakan 

pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang 

merangsang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Perhatian pertumbuhan 

dan pembangunan terutama di negara-negara berkembang semakin marak berkat 

pengaruh ajaran Keynes yang menginginkan adanya campur tangan pemerintah 

dalam proses pembangunan. Dengan bermodal teori-teori dan konsep- konsep yang 

digagas oleh Keynes, kemudian banyak negara berkembang ikut aktif terlibat dalam 

proses pembangunan (Deliarnov, 2010). 

 

2.2 Pertumbuhan Wilayah Neo Klasik 

Teori neo klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada 

penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

agregat. Teori pertumbuhan neo klasik pertama kali dikemukakan oleh dua orang 

ekonom yaitu Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan ini juga 

menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi 

merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005). 

Wilayah yang maju akumulasi modalnya lebih cepat dibandingkan dengan 

wilayah lain yang secara cepat atau lambat akan mengalami penurunan dalam 

pengambilan akumulasi modalnya. Investasi di wilayah yang tertinggal akan 

menjadi lebih menarik dan produktif untuk migrasi tenaga kerja antar wilayah, 

pergerakan modal, dan pergeseran teknologi. Sejak terjadinya kondisi konvergen 
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dengan cakupan dari negara-negara yang stabil yang telah dicapai, kesenjangan 

wilayah diharapkan dapat berkurang seiring berjalannya waktu meskipun hal 

tersebut tidak dapat benar-benar dihilangkan. Teori pertumbuhan neo klasik tidak 

menjelaskan mengenai peranan dari struktur kota. 

Menurut teori neo klasik membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam 

pertumbuhan ekonomi, yaitu pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi, 

pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh angkatan kerja 

yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Teori neo klasik memiliki pandangan 

dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan 

ekonomi tersebut bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan 

dengan  𝒀 = 𝑻𝑲𝒕
𝜶𝑳𝒕

𝟏− 𝜶, dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah 

angkatan kerja yang bekerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan 

teknologi ditentukan secara eksogen maka model neo klasik Solow juga disebut 

model pertumbuhan eksogen. Model Solow memiliki beberapa kekurangan dan 

untuk memperbaikinya dengan memecah total faktor produksi dengan memasukan 

variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. 

Model ini disebut model pertumbuhan endogen. 

Model pertumbuhan endogen beranggapan bahwa perdagangan 

internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Model perdagangan internasional diukur melalui aktifitas ekspor dan impor, yaitu 

𝒀 = 𝑭(𝑨𝒊,𝑲𝒊, 𝑳𝒊) , dimana Y adalah output, A adalah indeks prokduktifitas, K 

adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja, I adalah tahun, sedangkan 

indeks produktifitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu 𝑨𝒊 =

𝑭(𝑿𝒊𝑴𝒊). 

Ada beberapa ahli ekonom seperti Mankiw, Romer dan Weil melakukan 

studi untuk penyempurnaan model pertumbuhan ekonomi neo klasik untuk 

memperjelas dan menambahkan dasar teoritis bagi sumber pertumbuhan ekonomi 

(Esa Suryaningrum, 2000). Model Solow hanya dapat menerangkan hubungan 

modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel 

mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi 

selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu 𝒀 = 𝑻𝑲𝒕
𝜶𝑳𝒕

𝜷
𝑯𝟏−𝜶−𝜷, dimana 
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Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, T adalah teknologi dan H 

adalah modal manusia. 

 

2.3 Teori Growth Pole (Pusat Pertumbuhan) 

Perroux (1970) mendefinisikan sebuah pusat pertumbuhan sebagai suatu 

kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan ke depan (forward 

linkage) dan kaitan ke belakang (backward linkage) yang kuat dengan industri 

unggul. Dia mengatakan bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi 

yang memusat pada kota-kota besar dan didukung oleh sebuah daerah belakang 

(hinterland) yang kuat. Sebuah wilayah potensial merupakan wilayah yang kurang 

berkembang atau tidak berkembang sama sekali tetapi memiliki faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan untuk mengembangkan cepat jika ada perkembangan (Sukirno 

1985). 

Perroux (1970) mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah 

pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut 

pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut, 

pertama dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang 

merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena 

keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan 

mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri 

tersebut. Kedua, pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat 

pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola 

konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah 

tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Ketiga, 

perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri 

unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung 

dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif 

akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. 

Adanya pusat pertumbuhan (growth pole), akan menimbulkan trickling 

down dan polarization effects suatu pertumbuhan ekonomi. Trickling down dan 
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polarization effects suatu pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Hirschman 

(1958). Ia berpendapat bahwa karena potensi sumber daya yang tidak seragam dan 

tidak merata antara wilayah satu dengan wilayah lainnya maka wilayah dalam 

sebuah negara akan tumbuh tidak sama dan tidak seragam. Untuk dapat tumbuh 

dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan 

regional yang mempunyai potensi paling kuat.  

Apabila wilayah-wilayah kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi 

perembetan pertumbuhan bagi wilayah-wilayah yang lemah. Perembetan 

pertumbuhan ini bisa berdampak positif (trickling down effects), yaitu adanya 

pertumbuhan wilayah yang kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di wilayah yang 

lemah yang masih menganggur atau mungkin wilayah yang lemah menghasilkan 

produk yang sifatnya komplementer dengan produk wilayah yang lebih kuat. 

Sedangkan dampak negatif (polarization effect) terjadi kalau kegiatan produksi di 

wilayah yang kuat bersifat kompetitif dengan produk wilayah yang lemah, yang 

sebenarnya membutuhkan pembinaan. 

 

2.4 Efek Sebar (Spread Effect) dan Efek Serap Balik (Backwash Effect) 

Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu 

proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan 

semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin 

terhambat. Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak 

sebar (spread effect) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan 

tersebut, semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan 

ketimpangan regional di negara-negara terbelakang (Jhingan, 1993). 

Myrdal mendefinisikan dampak balik (backwash effect) sebagai semua 

perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat 

karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan 

dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak 

yang timbul dari proses sebab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi 

maupun ekonomi. Dampak sebar (spread effect) menujuk pada momentum 
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pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi 

ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal 

adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang 

(Jhingan, 1993). 

Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung 

meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat 

akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 

dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang 

lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal 

di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993). Ketimpangan regional berkaitan erat 

dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang 

mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang 

memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain masih tetap terlantar. 

Penyebab gejala ini, menurut Prof. Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, 

yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional. 

 

2.5 Ketimpangan Wilayah 

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah 

mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori 

Pertumbuhan Neo Klasik. Teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang 

hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal 

sebagai Hipotesa Neo Klasik (Sjafrizal, 2008). Menurut Hipotesa Neo Klasik, pada 

permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar 

wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut 

mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka 

secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan 

menurun (Sjafrizal, 2008). 

Pambangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya 

keterpaduan antar sektor, spasial, serta pelaku pembangunan di dalam maupun antar 
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daerah. Keterpaduan sektoral perlu adanya keterkaitan dan sinergis antar sektor 

pembangunan sehingga setiap program pembanguan sektoral selalu dilaksanakan 

dalam kerangka pembangunan wilayah (Rustiadi 2007). Kesenjangan dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan atau ketidakberimbangan. Maka 

ketimpangan wilayah adalah ketidakseimbangan atau ketidakberimbangan antar 

sektor dan antarwilayah yang ditunjukan dengan perbedaan pertumbuhan 

antarwilayah. Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah ini sangat tergantung pada 

perkembangan sektor-sektor ekonomi, perkembangan sarana dan prasarana sosial 

dan ekonomi seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, 

transportasi baik darat, trasportasi laut, dan transportasi udara, telekomunikasi, 

listrik, air bersih, dan lain-lain (Budiarto, 2014). 

Menurut Nadiroh (2009) ketimpangan pembangunan antar wilayah 

merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. 

Ketimpangan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan 

sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-

masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong proses pembangunan wilayah juga menjadi berbeda. Pada dasarnya 

setiap daerah terdapat wilayah maju (Develpoment Region) dan wilayah 

terbelakang (Underdevelpoment Region). Terjadinya ketimpangan wilayah tersebut 

membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh 

karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah juga mempunyai 

implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

Menurut Gie (1983) masalah ketimpangan wilayah dapat ditinjau dari tiga 

segi yaitu regional income disparity, urban rural income disparity, size of 

distribution on income. Ketimpangan jenis pertama lebih bersifat struktural. Di 

tengah permasalahan pembangunan yang kian pelik dan beragam di tiap daerah, 

maka daerah mau tidak mau harus diberikan porsi yang semakin besar untuk 

mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapinya dan merumuskan strategi 

dan langkah-langkah pemecahannya. Ketimpangan kedua, yakni kesenjangan antar 

sektor, lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan 

(urban bias) atau ke sektor modern sehingga sektor tradisional dan pembangunan 
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daerah pedesaan relatif tertinggal. Ketimpangan jenis ketiga, yakni ketimpangan 

pendapatan. Jika pendapatan rata-rata masyarakat secara keseluruhan telah 

meningkat, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan 

yang meningkat. Apalagi kalau kelompok sosial yang berpendapatan tinggi meraih 

dan menikmati kekayaan lewat cara-cara yang justru dapat merugikan masyarakat 

yang berpendapatan lebih rendah. 

Menurut Todaro (2006) ketimpangan harus mendapat perhatian karena 

ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset 

yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan 

stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya 

sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Sementara menurut 

Armstrong & Taylor (1993) adanya ketimpangan wilayah yang substansial pada 

standar hidup menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, terutama dirasakan oleh 

mereka yang standar hidupnya rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan 

terjadinya biaya-biaya ekonomi pada daerah yang berkembang. 

Ketimpangan yang terjadi tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek 

perembesan ke bawah (trickle down effect) dari output secara nasional terhadap 

masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang (Gama, 2009). Ketimpangan 

antarwilayah terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, tetapi 

juga terhadap pembangunan antarwilayah (Sirojuzilam, 2005). Ketimpangan 

pembangunan antarwilayah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan 

sumber daya dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor 

produksi, terutama barang modal (capital stock) akan memperoleh pendapatan yang 

lebih banyak (Yeniwati, 2013). 

 

2.6 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah 

Menurut Lay (1993) indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah 

konsentrasi investasi wilayah dan ketesediaan sarana prasarana. Jadi berdasarkan 

pernyataan Lay tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ketidakmerataan itu 

terdiri dari: 
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1. Fisik: Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan, 

dan sarana perekonomian. 

2. Ekonomi: Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat 

kesejahteraan keluarga pada masing-masing kabupaten. 

3. Sosial: Jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Williamson (dalam Friedman dan Alonso 

(ed), 1975) menyatakan disparitas antar wilayah akan cenderung semakin 

membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembagunan. 

Lebih jauh dikatakannya bahwa secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai 

penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah tersebut yaitu: 

1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian (terdidik) 

dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah 

berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih 

besar. 

2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor 

pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya), dimana 

keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian relatif kecil 

umumnya. Di samping itu, terjadi pula pengaliran modal dari daerah miskin 

menuju daerah yang telah berkembang. 

3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan 

terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi daerah yang 

telah berkembang karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru 

telah mendorong perkembangan industri yang lebih pesat di daerah yang lebih 

maju. 

4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri 

di daerah yang lebih berkembang. Industri di daerah yang kaya telah menjadi 

sumber dari barang-barang yang diperdagangkan, dan demikian industri yang 

dikembangkan di daerah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam 

memperoleh pasarnya. Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan industri di 

daerah yang lebih maju menjadi lebih serius lagi keadaannya sebagai akibat dari 

buruknya jaringan perangkutan dan prasarana ekonomi lainnya di daerah yang 

lebih miskin (Sukirno, 1976). 
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5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (regional market) telah menyebabkan 

terjadinya rintangan untuk perencanaan dan pelipatgandaan pendapatan. 

Menurut Sjafrizal (2012:119-122) yang berfokus pada ekonomi regional 

berpendapat bahwa ketimpangan antar wilayah dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor berikut: 

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam 

Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi 

ketimpangan antar wilayah karena erat kaitannya dengan kegiatan produksi suatu 

daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat 

memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan 

dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. 

Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih 

cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih 

kecil hanya akan dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih 

tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya 

menyebabkan pula daerah yang bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian, terlihat bahwa perbedaan 

kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi 

antarwilayah yang lebih tinggi pada suatu negara. 

b. Perbedaan Kondisi Demografis 

Kondisi demografis erat kaitannya dengan ketimpangan antarwilayah 

dikarenakan hal tersebut berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di 

suatu daerah. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung 

mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya akan 

mendorong pula peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan sehingga akan 

cenderung pula meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi 

demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya 

tingkat produktivitas kerja masyarakat setempat yang cenderung menimbulkan 



26 

 

Institut Teknologi Nasional 
 

kondisi kurang menarik investor sehingga pertumbuhan ekonomi daerah 

bersangkutan menjadi lebih rendah. 

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa 

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antarwilayah dapat mendorong 

peningkatan ketimpangan antarwilayah. Apabila mobilitas kurang lancar, maka 

kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang 

membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antarwilayah akan cenderung lebih tinggi 

karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang 

membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya. 

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah 

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah 

tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antarwilayah 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. Demikian pula 

sebaliknya bila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang 

selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat 

pendapatan masyarakat setempat. 

e. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah 

Alokasi dana pembangunan antarwilayah dapat mempengaruhi 

ketimpangan antarwilayah dikarenakan investasi merupakan salah satu unsur yang 

sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang 

mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik 

lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula 

mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang 

lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian pula 

sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu 



27 

 

Institut Teknologi Nasional 
 

daerah tertentu ternyata lebih rendah, sehingga kegiatan ekonomi antarwilayah 

akan cenderung lebih rendah. 

 

2.7 Ukuran Distribusi Ketimpangan 

Pada dunia nyata, model hierarki sistem perkotaan dalam teori central place 

dirumuskan dalam bentuk rank size rule, dimana ukuran besarnya kota-kota dapat 

ditentukan dengan cara merangking pusat-pusat yang bersangkutan menurut jumlah 

penduduknya (Adisasmita, 2005). Rumusan ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Auerbach pada tahun 1913 (Gabaix dan Ionnides, 2003). Analisis Rank size rule 

adalah suatu cara untuk melihat besar ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah 

berdasarkan penentuan rangking kota yang ada, dilihat dari populasi penduduk atau 

vairabel yang diteliti, yaitu: 

Rank Size x Size = Constant 

Atau 

𝑹𝒂𝒏𝒌 =
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕

𝑺𝒊𝒛𝒆
 

Rank adalah peringkat kota ke-n, size adalah ukuran kota ke-n dan constant 

adalah ukuran kota terbesar. Misalkan, populasi penduduk di kota terbesar adalah 

16 juta maka rank size rule menduga bahwa populasi penduduk di kota terbesar 

kedua adalah setengah dari populasi penduduk di kota terbesar pertama, dan 

populasi penduduk di kota terbesar ke-n adalah seper-n kali dari populasi penduduk 

di kota besar pertama. Penelitian secara empiris menyimpulkan bahwa ukuran kota-

kota secara nyata selalu lebih besar ataupun lebih kecil dari prediksi rank size rule. 

Rank size rule dapat dengan tepat memprediksi ukuran kota-kota, jika 

pangkat dari size sama dengan 1. Pada perkembangan secara empiris, nilai ini 

bervariasi di setiap wilayah, sehingga rumus ini menjadi: 

𝑹𝒂𝒏𝒌 =
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕

𝑺𝒊𝒛𝒆
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Nilai q atau yang dikenal sebagai eksponen pareto, menunjukkan distribusi 

ukuran kota suatu wilayah. Persamaan tersebut dapat ditransformasi ke dalam 

bentuk persamaan log menjadi: 

log Rank = log Constant – q log Size 

Jika nilai q semakin mendekati tak hingga, maka semua kota pada wilayah 

tersebut memiliki ukuran yang sama. Persamaan diatas lebih dikenal sebagai Zipf’s 

Law. Perkembangan penelitian mengenai distribusi ukuran kota dengan penerapan 

rank size rule seringkali menggunakan populasi penduduk pada kawasan perkotaan, 

seperti pada Junius (1999), Duranton (2000), Crampton (2005). Dalam tinjauan 

ekonomi perkotaan, jumlah penduduk pada kawasan perkotaan menggambarkan 

ukuran perkotaan (Sullivan, 2000). Distribusi ukuran perkotaan menggambarkan 

bagaimana penduduk perkotaan tersebar pada suatu wilayah sehingga membentuk 

peringkat tertentu. 

Pada awalnya semua wilayah memiliki tingkat pembangunan yang sama, 

namun masing-masing berbeda dalam karakteristik dasarnya. Tiap-tiap wilayah 

memiliki kekuatan yang berbeda dalam mendukung tiap bagian dalam wilayahnya, 

menyebabkan terbentuklah suatu sistem kota kewilayahan (regional system of 

cities) (Sulivan, 2000). Kota yang satu dikatakan lebih besar dari yang lain yaitu 

apabila ia dapat menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang tidak hanya dapat 

memenuhi kebutuhan internal tapi juga dapat melayani wilayah di sekitarnya. 

Perkembangan kota merupakan bagian integral dari perkembangan suatu 

wilayah ekonomi yang lebih besar (Sullivan, 2000), maka distribusi ukuran 

perkotaan merupakan akibat dari suatu proses pertumbuhan (Duranton, 2002). 

Distribusi ukuran perkotaan dipengaruhi salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

kondisi para agen ekonomi (SDM) pada suatu wilayah, karena mereka adalah 

pembuat keputusan lokasi aktivitasnya dilakukan. Dalam menentukan lokasi 

tempat tinggalnya, sebuah rumah tangga menghadapi dua kondisi yaitu memilih 

sesuai selera dengan terkendala biaya. Bagi perusahaan, dalam menentukan lokasi 

usahanya memiliki pertimbangan tertentu dengan tujuan memaksimalkan 

keuntungan dengan sumber daya yang tersedia. 
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Pengaruh kondisi SDM pada suatu wilayah terhadap distribusi ukuran 

perkotaan menggunakan pendekatan pendapatan per kapita (Soo, 2002) dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja yang memungkinkan adanya inisiatifinisiatif usaha baru 

(Duranton, 2002). Tingkat pendapatan per kapita dihitung dengan rasio PDRB total 

terhadap jumlah penduduk. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung 

dengan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dengan 

pendapatan yang tinggi, rumah tangga dapat menentukan lokasi tempat tinggal 

menurut selera. Hal ini menyebabkan pendapatan berpengaruh positif terhadap 

distribusi ukuran perkotaan. Dengan jumlah sumber daya manusia yang melimpah, 

perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha ke setiap daerah, sehingga dengan 

tingkat partisipasi angkatan kerja yang besar akan berpengaruh positif terhadap 

distribusi ukuran perkotaan. 

 

2.8 Studi Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini lebih sering 

menggunakan metode analisis Indeks Williamson untuk mengukur tingkat 

ketimpangan wilayah dan uji regresi untuk mengetahui pengaruh ketimpangan 

wilayah terhadap suatu variabel yang diteliti, serta variabel yang sering digunakan 

adalah jumlah penduduk dan PDRB. Jadi peneliti belum menenemukan penelitian 

terdahulu yang menggunakan metode analisis faktor untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Maka penelitian terdahulu 

tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini dan untuk mengetahui 

perbedan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Penelitian ini akan menjadi 

sebuah pengembangan yang baru untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang 

ketimpangan wilayah:  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

1 Miharsa Budiman Identifikasi Tingkat 

Kesenjangan Wilayah 

Jawa Barat Utara dan 

Selatan 

Mengetahui tingkat kesenjangan 

antara wilayah utara dan selatan 

Provinsi Jawa Barat 

• Anggaran 

Pembangunan 

• PDRB per 

Kapita 

• Jumlah lulusan 

dengan ijazah 

tertinggi 

• Jumlah 

Penduduk 

• Panjang Jalan 

• Jumlah Pekerja 

• Indeks entropy 

theil 

• Tingkat kesenjagan tertinggi antara wilayah 

utara dan selatan Jawa Barat adalah jumlah 

lulusan dengan ijazah tertinggi. 

• Indikator yang memiliki kesenjangan pola 

fluktuatif yaitu panjang jalan, anggaran 

pembangunan, PDRB per kapita, dan jumlah 

penduduk. 

• Indikator yang memiliki kesenjangan pola 

peningkatan yaitu jumlah lulusan dengan ijazah 

tertinggi. 

• Indikator yang memiliki kesenjangan pola 

penurunan yaitu jumlah pekerja. 

2 Pritha Aprianoor 

dan Muhammad 

Muktiali 

Kajian Ketimpangan 

Wilayah Di Provinsi 

Jawa Barat 

Mengkaji ketimpangan wilayah di 

Provinsi Jawa Barat 

• Jumlah 

Penduduk 

• PDRB 

• Tingkat 

Kesejahteraan 

• Indeks 

Williamson 

• Analisis Statistik 

Deskriptif 

• Analisis Cluster 

• Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

indeks Williamson tingkat ketimpangan 

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 adalah 

0,61 dan termasuk kedalam kategori    wilayah 

yang memiliki   ketimpangan tinggi. Selama 

tahun 2007 sampai 2013 indeks    ketimpangan 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

• Tingkat 

Pendidikan 

Penduduk 

• Sarana 

Pendidikan 

• Tenaga Medis 

• Sarana 

Kesehatan 

• Analisis 

interregional 

comparison: 

standardized 

variable 

di Provinsi Jawa Barat tidak terlalu fluktiatif 

selalu berada pada angka 0.6. 

• Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa 

Barat dibagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, 

tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe 

medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2 yang 

secara berurutan karakteristiknya semakin baik. 

Semua tipe low memiliki karakteritik yang 

hampir sama yaitu buruk di semua sektor, 

sedangkan tipe medium memiliki karakteristik 

yang sedang-sedang saja pada hampir semua 

sektor dan masih bisa ditingkatkan, dan tipe 

high memiliki karakteristik sangat baik di 

semua sektor. Berdasarkan tipologi ini dapat 

diketahui bahwa 19 wilayah atau 73% 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

termasuk tipe low atau rendah.  

3 Diki Saputra Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi dan Tingkat 

Ketimpangan Antar 

Mengetahui perkembangan tingkat        

ketimpangan antar    kabupaten/kota 

• Jumlah 

Penduduk 

• PDRB 

• Analisis regresi 

non linier  

• Analisis LQ 

Penglasifikasian kemajuan pembangunan 

ekonomi setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa 

Barat pasca orde baru menggunakan analisis 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Barat  

di    provinsi Jawa Barat pasca orde 

baru. 

• Analisis Shift 

Share 

• Indeks 

Williamson 

• Analisis 

Typology 

Klassen 

 

Tipologi Klasen menunjukkan sebanyak empat 

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Purwakarta, 

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan 

Kota Bandung berada pada kuadran I (daerah 

maju dan tumbuh pesat).  Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota 

Bekasi, Kota Sukabumi, Kota   Depok, dan Kota 

Tasikmalaya berada pada   kuadran II (daerah 

maju tapi tertekan). Kabupaten Bogor, 

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, 

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, 

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, 

Kabupaten Sumedang, Kabupaten   Subang, dan 

Kota Banjar berada   pada   kuadran III (daerah 

tertinggal). Dan kuadran IV (daerah berkembang 

cepat) ditempati oleh Kabupaten Indramayu, 

Kota Cirebon, dan kota Cimahi. 

4 Fitrah Sari Islami Faktor-Faktor 

Mempengaruhi 

Mengetahui ketimpangan di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

• PDRB per 

kapita 

• Indeks 

Williamson 

• Tingkat ketimpangan wilayah antar 

kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Jawa 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

Ketimpangan Wilayah 

Di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia 

Timur, serta melihat pengaruh PDRB 

Per Kapita, investasi dan indeks 

pembangunan manusia terhadap 

ketimpangan wilayah di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2005-2015. 

• Investasi 

• Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

• Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

• Analisis Regresi 

• Uji F 

• Uji t 

Timur tahun 2001-2015 mengalami fluktuasi 

dan cenderung tinggi karena besarnya nilai 

yang sangat tinggi yaitu mendekati angka 1 

bahkan untuk tahun 2001-2010 nilai indeks 

Williamson lebih dari 1. 

• Dari hasil analisis regresi terkait dengan 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, Investasi, 

IPM dapat disimpulkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan, variabel I memiliki 

hubungan negatif dan signifikan dan variabel 

IPM memiliki hubungan positif dan tidak 

signifikan.   

5 Erni Panca 

Kurniasih 

Ketimpangan Wilayah 

di Provinsi Kalimantan 

Barat Suatu Kajian 

terhadap Hipotesis 

Kuznet 

Menganalisis pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap ketimpangan 

wilayah antar kabupaten/kota di 

Provinsi Kalbar. 

• Pertumbuhan 

ekonomi 

• Pendapatan 

perkapita 

• Indeks 

Williamson 

• Analisis Regresi 

• Angka ketimpangan wilayah antar 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 

selama periode 2001-2010 rata-rata sebesar 

0,332. Angka ini menunjukkan tingkat 

ketimpangan yang rendah, dengan kata lain 

antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

Barat relatif merata dalam hal pendapatan per 

kapita. 

• Ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi 

di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2001 

sampai dengan tahun 2010 cenderung turun. 

Nilai Indeks Williamson pada tahun 2001 yaitu 

dari 0.383 turun menjadi 0.286 pada tahun 

2010. Ketimpangan di Kalbar cenderung 

mengalami penurunan pada saat pertumbuhan 

ekonomi meningkat, oleh karena itu kurva yang 

terbentukpun tidak persis seperti U terbalik. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets 

dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi 

Kalimantan Barat pada periode pengamatan 

tahun 2001-2010 

6 Andrea Emma 

Pravitasari 

Analisis Perkembangan 

Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Untuk Arahan 

Pembangunan Berbasis 

Wilayah Pengembangan 

Menganalisis karakteristik wilayah 

dan potensi perkembangan 

perekonomian tiap WP, menganalisis 

tingkat perkembangan wilayah tiap 

WP, dan merumuskan arahan 

• luas lahan 

terbangun 

• luas lahan 

sawah 

• Deskriptif 

• Geographic 

Information 

System (GIS) 

• Tipologi Klassen 

• Perkembangan wilayah Jawa Barat masih 

terkonsentrasi di WP Bodebekpunjur dan KK 

Cekungan Bandung yang memiliki posisi 

strategis dekat dengan pusat pemerintahan. 

Aktivitas perekonomian yang tinggi serta 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Variabel yang 

digunakan 
Alat Analisis Kesimpulan 

rencana dan strategi pembangunan 

wilayah untuk setiap WP di Provinsi 

Jawa Barat. 

• kawasan 

industri 

• PDRB 

• Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

• Analisis 

Skalogram 

fasilitas lengkap dan beragam menjadikan dua 

WP tersebut menjadi wilayah maju. 

• WP Ciayumajakuning merupakan WP dengan 

tingkat perkembangan wilayah terendah yang 

memerlukan percepatan pembangunan. WP 

Priatim-Pangandaran serta Sukabumi dan 

sekitarnya merupakan WP dengan 

perkembangan wilayah sedang. Purwasuka 

termasuk WP yang mempunyai aktivitas 

ekonomi tinggi namun persebaran fasilitas 

belum merata. 

• Secara umum strategi untuk memeratakan 

pembangunan yaitu dengan meningkatkan 

perkembangan wilayah daerah belakang 

(hinterland) pada tiap WP. Pusat-pusat 

pertumbuhan baru tersebut diharapkan dapat 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Sumber: Hasil Interpretasi, 2020


