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BAB II 

Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Nugroho (2014) Dalam penelitian yang berjudul ‘’PertumbuhanاEkonomiا

Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 

اKabupatenاBPSاdariاdiperolehاiniاpenelitianاdalamاterdapatاyangاDataا.’’2002-2011

Banyumas maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperlihatkan adanya hubungan korelasi baik itu dari pertumbuhan ekonomi 

maupun ketimpangan dalam distribusi pendapatan sekitar kecamatan di daerah 

Banyumas pada tahun 2002-2011. Analisis dalam penelitian yang digunakan yaitu 

menggunakan data sekunder, penggunaan data dari PDRB, pertumbuhan ekonomi 

serta Jumlah penduduk dari tahun 2002-2011. Model dalam analisis yang 

merupakan perhitungan dari analisis tripologi klassen, mengukur angka hitung 

indeks williamson, hubungan analisis antara produk yang ada dari pearson, serta 

ada test causality granger. Hasil yang di peroleh dari tipologi klassen bahwa daerah 

banyumas terutama di beberapa bagian kecamatan masih banyak yang termasuk 

dalam daerah yang tertimpang. Selain itu hasil lain menunjukkan bahwa di daerah 

kabupaten banyumas sistem perekonomianya naik dan pola sistem yang terdapat 

ketimpangan juga menunjukkan hasil yang naik atau tinggi. Selain itu cara untuk 
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mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan infrastruktur dilakukan 

dengan cara memperbaiki sarana sistem pendidikan. Pusat kegiatan ekonomi yang 

diharapkan agar tidak terkonsentrasi dengan daerah yang memiliki PDRB 

maksimal. Kegiatan masyarakat untuk menaikkan pendapatan bisa didapat melalui 

investasi dan kegaiatan produksi yang memadai untuk peningkatan pertumbuhan 

daerah yang lebih tertinggal.  

Pramulyawan (2010) Penelitian ini berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 

2001-2008. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder yang digunakan  yang 

diperoleh dari hasil  BPS isinya terdapat hal keseluruhan untuk laju pertumbuhan 

ekonomi tahun 2001-2008, jumlah penduduk daerah karanganyar tahun 2001-2008. 

PDRB daerah kabupaten karangnyar  atas dasar harga konstan tahun 2001-2008. 

dan PDRB perkapita kabupaten karanganyar tahun 2001-2008. Penelitian ini 

memiliki tujuan yang digunakan untuk melihat adanya perbedaan klasifikasi di 

daerah Kabupaten Karanganyar yang didasarkan atas pertumbuhan ekonomi serta 

PDRB per kapita, selain itu juga untuk mengetahui ketimpangan pendapatan dan 

adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan dan 

perbedaan klasifikasi di daerah kabupaten karanganyar. Perhitungan untuk 

mengukur adanya klasifikasi dalam kecamatan menggunakan tipologi klassen, 

selain itu perhitungan untuk mengukur adanya ketimpangan pendapatan yaitu 

indeks williamson, Adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pendapatan digunakan alat ukur yaitu korelasi pearson. Hasil yang 

didapatkan dari tipologi klassen memperlihatkan bahwa kecamatan di daerah 



12 

 

 

karanganyar masuk dalam daerah yang masih berkembang dan ada daerah yang 

tertinggal. Dalam analisis menggunakan Indeks Williamson mendapat hasil bahwa 

di kabupaten karanganyar indeks rasio gini berkisar antara 0.89 sampai 0.92, hal 

tersebut memperlihatkan bahwa daerah Kabupaten Karanganyar masuk ke dalam 

daerah yang relatif tertimpang banyak atau besar. Hasil dalam Korelasi Pearson 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang siginifikan diantara pertumbuhan 

ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.  Terdapat beberapa saran untuk 

Penelitian ini kepada pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar yaitu lebih 

memperrhatikan dan mengarahkan prioritas untuk pembangunan daerah yang 

tertinggal dengan syarat mengurangi kemiskinan. Selain hal itu saran yang bisa 

dilakukan salah satunya memperbaiki arus pertumbuhan ekonomi untuk menaikkan 

ekonomi regional dengan cara meningkatkan PDRB tanpa meningkatkan 

ketimpangan dalam pendapatan.  

Ratriadi, Benni. (2009). Dalam Penelitian ini yang berjudul Analisis 

Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007. Penelitian ini mengananlisis seberapa 

besar pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi serta pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan jenis penelitian kuantitatif. Variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi, inflasi 

dan pengeluaran pemerintah. Perolehan data dari BPS daerah Yogyakarta kemudian 

di olah dan hasil analisisnya menggunakan regresi linier berganda serta indeks 

williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di 
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kabupaten atau kota Yogyakarta sendiri rata- rata memiliki ketimpangan sebesar 

0.13 jika dihitung menggunakan Indeks Williamson. Maka dari hasil tersebut bisa 

dijelaskan bahwa daerah di kabupaten/kota Yogyakarta masih relatif aman dan 

masuk kategori tingkat ketimpangan yang rendah. Hasil analisis Regresi linier 

Berganda menunjukkan variabel secara bersamaan memiliki hasil yang siginifikan 

dengan probabilitas 0.017. Dari penelitian ini juga disarankan kepada pemerintah 

untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah regional Jogja dengan 

syarat tanpa adanya peningkatan dalam perbedaan pendapatan. Oleh karena itu 

seharusnya pemerintah lebih membuat strategi dengan adanya ekonomi baru di 

wilayah kawasan luar Jogja dan Sleman supaya lebih merata aktivitas ekonominya 

dan mendapatkan hasil yang lebih merata di masa yang akan datang.  

Putra (2011) Penelitian ini yang berjudul Analisis pengaruh ketimpangan 

distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi jawa tengah 

periode 2000-2007. Faktor ketimpangan yang ada di negara berkembang 

salahsatunya yaitu Kemiskinan yang membuat masalah di setiap negara 

berkembang maupun di negara maju. Jumlah Penduduk yang miskin di Indonesia 

sendiri jumlahnya sangat banyak dan terdapat faktor yang mmpengaruhi salah 

satunya yaitu ketimpangan dalam pendapatan dalam suatu daerah maupun provinsi. 

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mendapatkan hasil analisis 

pengaruh dari ketimpangan dalam distribusi pendapatan dengan alat ukur 

menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Gini Ratio terhadap jumlah penduduk 

miskin di provinsi Jawa tengah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Upaya untuk 

mengurangi adanya peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan 
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ketimpangan dalam pendapatan di provinsi jawa tengah yaitu pemerintah daerah 

diharapkan mampu membuat alokasi perencanaan dan penganggaran untuk 

membuat perbedaan ketimpangan pendapatan dalam distribusi untuk tiap daerah 

yang ada di kota maupun kabupaten agar hasilnya menurun dan tingkat 

ketimpangan pendapatan bisa berkurang. Penggunaan data dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan data sekunder dari BPS jawa tengah. Dalam analisis penelitian 

ini menggunakan Regresi Linier dan log liniear dan terdapat variabel dependen 

yaitu jumlah penduduk miskin serta terdapat dua variabel independenya. Penelitian 

ini juga menggunakan alat ukur untuk menilai hasil ketimpangan distribusi 

pendapatan yaitu dengan Indeks Gini dan Indeks Williamson. Hasil Uji asumsi 

klasik memperlihatkan bahwa olah data regresi dari variabel jumlah penduduk 

miskin terhadap ketimpangan pendapatan serta pemerataan pendapatan 

menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil alat ukur yang menggunakan Indeks 

Williamson juga memiliki pengaruh yang lebih banyak daripada Indeks Gini karena 

memiliki hasil nilai yaitu (1,834 > 0.477).  

Nurlaili (2016) Penelitian ini memiliki judul Analisis faktor- faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan distibusi pendapatan di pulau jawa tahun 2007- 2013. 

Suatu negara yang berhasil dalam membangun perekonomian pasti tidak ada 

pengaruh buruk salah satunya dari faktor  dalam ketimpangan distribusi pendapatan 

baik itu dipengaruhi dari dalam sekotr ekonomi maupun dari luar ekonomi. Oleh 

karena itu dalam Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendapatkan analisis faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pemerataan pendapatan di Pulau 

Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data jenis kuantitatif 
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dengan cross section yang ada di provinsi Jawa serta menggunakan data time series 

dari tahun 2007-2013.  Penggunaan analisis hasil olah data yaitu dengan model 

regresi fixed effect. Dalam Penelitian ini hasil secara keseluruhan dari variabel 

penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerataan dalam distribusi 

pendapatan. Hasil dari olah data menunjukkan secara parsial variabel PDRB dan 

jumlah populasi penduduk memliki pengaruh yang positif sementara Variabel 

desentralissai fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan.  

Devi Nurita Noviana (2014) dalam penelitianا iniا denganا judulا “Analisisا

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2003-2012. 

Penelitian ini menggunakan analisis oleh Indeks Williamson dan Indeks Entropi 

dalam mengukur hasil dari ketimpangan pendapatan antar wilayah daerah, 

penggunaan alat analisis yakni ada Location Qoutient (LQ) dan analisis Shift Share 

yakni dengan menjelaskan bagian sektor mana yang lebih berpotensi dalam suatu 

daerah serta Analisis Tipologi Klassen dengan tujuan mengetahui pengelompokan 

dalam tiap daerah. Tujuan yang digunakan dalam penelitian ini yakni untuk melihat 

seberapa tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah baik itu kota/kabupaten., 

selain itu untuk mengetahui sektor apa yang berpotensi dan memperjelas bukti yang 

berlaku atau tidaknya pengaruh hubungan terkait adanya kurva Kuznet. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder diambil dari BPS D.I.Yogyakarta. Hasil yang 

diperoleh dari analisis yang dilakukan yaitu Nilai Indeks Williamson mendekati 

angka satu, artinya terjadi ketimpangan pendapatan yang termasuk tinggi di 
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wiilayah Provinsi D.I.Yogyakarta.selain hasil tersebut ada juga hipotesis Kuznet 

yang belum diterapkan dalam Provinsi D.I.Yogyakarta.  

PenelitianاolehاNitaاTriاHartiniا(2017)اdenganاjudulا“PengaruhاPDRBاperا

kapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan 

pendapatan antar daerah di Provinsi D.I.Y tahun 2011-2015. Dalam Penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu untu mengetahui adanya kaitan antara variabel PDRB 

Perkapita, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia apakah berpengaruh 

terhadap ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah di Provinsi Daerah Istimewa 

Jogjakarta. Penelitian ini menggunakan data sejenis Cross section dengan sampel 5 

kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta dan meliputi data time series dengan 

kurun waktu selama 2011-2015. Data dalam penelitian ini diolah dengan analisis 

data panel yang menggunakan hasil regresi yaitu fixed effect models. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini semua variabel yang terikat berpengaruh secara 

simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun apabila variabel individu 

secara terpisah masing-masing variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh hasil 

yang positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, selain hal itu variabel 

lain yaitu investasi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh hasil yang 

negatif dan Tidak Signifikan terhadap disparitas pendapatan. Hal tersebut dilandasi 

dengan adanya perbedaan dalam capaian pertumbuhan ekonomi dalam setiap 

daerah. Perbedaan yangdihasilkan dari nilai PDRB per kapita,Penanaman alokasi 

Investasi dalam beberapa daerah yang kurang merata, serta nilai hasil Indeks 

Pembangunan Manusia yang berbeda yang membuat adanya ketimpangan dalam 

pendapatan antar daerah. 



17 

 

 

Maqinا ا(2011) dalamا penelitianا iniا yangا berjudulا “Analisisا Disparitasا

Pendapatan Antar Daerahا Diا Jawaا Barat”.ا Penelitianا iniا bertujuanا mengetahuiا

adanya bukti yang ditunjukkan terhadap adanya ketimpangan pendapatan antar 

suatu daerah di wilayah Jawa Barat, serta pengaruh dari variabel yang terkait yakni 

Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, maupun strata pendidikan terhadap kesenjangan 

pendapatan antar kabupaten maupun kota di Jawa Barat. Metode analisis dalam 

penelitian ini menggunakan model indeks williamson untuk mengetahui 

ketimpangan regional. Selain itu juga digunakan analysis dengan penggunaan 

metode model Fixed Effect dengan memakai data panel dan data time series dengan 

tahun dasar antara 2000 – 2005. Hasil dalam penelitian ini ditunjukkan yakni 

terdapat sejumlah 25 kabupaten beserta 8 kota daerah yang diantaranya terdapat 7 

kabupaten beserta 1 kota dengan hasil perolehan kepemilikan nilai indeks  

ketimpangan itu lebih besar dan meningkat dari rata-rata wilayah Kabupaten/kota 

di Jawa Barat. Selain itu hasil dari variabel yang terkait dalam penelitian ini yakni 

prakiraan pertumbuhan ekonomi dan PMDN lebih memiliki berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu jika dari variabel strata 

pendidikan untuk lulusan kerja dan lulusan dari SMA juga memiliki dampak yang 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.  

PenelitianاyangاdilakukanاolehاNaelulاAutorا(2018)اyangاberjudulا“Analisisا

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah 

Tahun 2010-2017”.اPenelitianا iniاbertujuanاuntukاmenjelaskanاadanyaاbeberapaا

indikator faktor yang bisa memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017. Berikut ini variabel yang bisa 
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disebut sebagai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap disparitas pendapatan 

yaitu terdapat PDRB (ADHK), Inflasi maupun Jumlah Penduduk. Dalam penelitian 

ini menggunakan data panel untuk melihat hasil regresi dibantu dengan aplikasi 

Eviews 8. Pengertian data panel sendiri yakni gabungan dari data dengan bentuk 

cross section dan time series. Penggunaan metode regresi analisis dalam penelitian 

ini setelah regresi dengan uji chow dan uji hausman yaitu dengan model yang paling 

tepat adalah fixed effect. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Variabel 

PDRB (ADHK) dan Jumlah Penduduk memiliki hasil yang signifikan dan 

mempengaruhi secara Positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2010-2017. Selanjutnya variabel Inflasi mempengaruhi secara 

negatif dan memiliki hasil yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Valentiana dan I ketut suardhika 

yangاberjudulا”Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bali” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya ketentuan pola suatu 

daerah yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang dipengaruhi 4 variabel 

independent terhadap disparitas pendapatan. Ketidaksamarataan antara beberapa 

daerah ini yang membuat suatru daerah menjadi tertimpang. perlu adanya 

desentralisasi fiskal antar tiap daerah yang membuat peningkatan terhadap 

pembangunan maupun lainya agar sistem program yang dibangun oleh pemerintah 

berjalan dengan rata dan baik. model metode analisis menggunakan data sekunder 

yakni dengan menggunakan panel serta regresi menggunakan teknik analisis linier 

berganda. Hasil dalam penelitian ini yakni variabel DAU, PAD, serta Belanja 
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Modal secara simultan berpegaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 

Namun secara individu variabel PAD Dan DAU memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kesenjangan pendapatan, Sedangkan variabel Belanja Modal memiliki 

pengaruh yang Negatif serta signifikan terhadap Disparitas Pendapatan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Istilah Pembangunan Ekonomi tercakup dalam berbagai suatu proses yang 

terdiri dari suatu aktivitas sosisal, sikap yang ada di dalam kegiatan masyarakat 

serta pihak institut nasional dengan tujuan mengingkatkan akselerasi pertumbuhan 

perekonomian, menangani ketimpangan dalam pendapatan dan mengurangi 

kemiskinan. (Todaro, 1998:19). 

Aspek pembangunan Ekonomi memiliki arti yang cukup luas, Baik itu 

pembangunan yang mencakup dalam hal ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya 

pertahanan, keamanan maupun lainya. Pembangunan Ekonomi yaitu segala usaha 

dengan tujuan menaikkan taraf hidup dalam suatu negara yang diikuti dengan 

adanya tolak ukur pendapatan riil. (Irawan dan Suparmoko 1997;5). Sedangkan 

pembangunan ekonomi dalam arti lain yaitu memiliki kebebasan yang luas untuk 

suatu substansi dan menyingkirkan hal pokok masalah yang harus disingkirkan 

yakni kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi untuk membuat kemiskinan 

yang sistematis serta tidak bergunanya sarana publik dan adanya  campur tangan 

dari sikap intoleransi yang berlebihan. (Thee Kian Wiee. 2004:4). 
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Pembangunan memiliki banyak arti danpandangan sesuai dengan pola pikir dan 

sudut pandang dari setiap orang yang ingin menggunakan pola pikirtersebut. 

Penjelasan Pembangunan bisa dijelaskan oleh perbedaan dalam 2 pandangan yaitu:  

a. Pembangunan Dahulu/ Tradisional 

Arti Pembangunan disini yakni berbagai macam hasil dan upaya 

dengan tujuan menaikkan PDB (Produk Domestik Bruto) dalam tingkat  

nasional atau Menaikkan PDRB (Produk Domestik Bruto) dalam tingkat 

daerah.  

b. Pembangunan Jaman Modern 

Arti pembangunan disini yakni Proses suatu upaya untuk tidak lagi 

melihat tujuan akhir dari pembangunan yang sebelumnya yakni dengan 

adanya acuan PDB tetapi bahasa lainya yaitu mengurangi atau menghapus 

sistem struktur kemiskinan yang terjadi, menanggulangi ketimpangan 

dalam pendapatan serta efisiensi lapangan pekerjaan supaya lebih tersedia 

dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif. (Widodo 2006:3-4). 

Dari hasil dua definisi pembangunan diatas yang meliputi pola pikir dari 

segi tradisional maupun sudut pandang modern. Inti dari proses 

pembangunan setidaknya memiliki tiga sasaran nilai serta tiga tujuan. 

Tiga sasaran nilai dalam Pembangunan menurut Todaro (2003:25-28) yakni : 

1. Kemampuan meningkatkan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok 

yang mendasar untuk keberlangsungan hidup seperti kebutuhan untuk makan, 

Tempat Tinggal, Sistem keamanan dan Kesehatan. 
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2. Memiliki Harga Diri, intinya dalam setirap orang yang termasuk ada di dalam 

masyarakat yang memiliki rasa percaya diri serta ingin dihormati maka 

berkeinginan untuk lebih berkuasa mendapatkan pengakuan untuk lebih 

bermartabat maupun memiliki identitas yang lebih tinggi lainya. 

3. Kebebasan dalam hal ini memiliki arti yang luas dengan unsur adanya 

emansipasi dalam hal tidak merasa terancam atau terasing dari dampak sikap 

malas dan bodoh, miskin maupun kepercayaan dengan orang lain. 

Tiga tujuan dalam pembangunan menurut Todaro (2003:25-28) yakni : 

1. Meningkatkan adanya pendistribusian dan perluasan untuk setiap jenis 

barang dan macamnya misalnya untuk memenuhi kebutuhuan hidup yang 

mendasar seperti barang pokok.  

2. Pendapatan dalam hal kualitas dan tingkatan atas nilai nilai khusus seperti 

nilai budaya dan nilai kemanusiaan dan menambah ketersediaan lapangan 

kerja serta memperbaiki kualitas dan sarana pendidikan. 

3. Memperluas Pilihan dalam kegiatan ekonomi serta sosial untuk setiap 

Individu secara menyeluruh dalam bangsa. 
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2.2.2 Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah 

 Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu unsur yang didalamnya 

terdapat dua pelaku penting yakni pemerintah dan masyarakat untuk mengeleola 

suatu sumber daya dengan didasari suatu pola yang berhkaitan dengan kemitraan 

pemerintah dan sektor swasta. Hasil yang diperoleh yakni terciptanya lapangan 

pekerjaan yang baru dengan menunjukkan suatu wilayah yang meningkat dalam 

perkembangan sektor ekonomi. (Lincolin Arsyad, 1999: 298).  

2.2.3Pengertian Kesenjangan 

 Dalam setiap daerah terdapat suatu perbedaan yang menjelaskan adanya 

kesenjangan tersebut. Kesenjangan sendiri memiliki banyak arti menurut Mubyarto 

(1995) bisa dibedakan yakni :  

1. Kesenjangan dari antar sektor, memiliki arti yakni terutama dalam segi 

industri maupun pertanian. Kesenjangan tersebut sudah lama muncul 

menjadi suatu masalah dan digunakan untuk bahan penelitian para pakar 

dalam beberapa negara.  

2. Kesenjangan yang timbul dari antar Daerah. Pada zaman dahulu menurut 

sejarah bahwa kesenjangan bisa terjadi dalam wilayah jawa dengan luar 

jawa, kemudian muncul provinsi Bali yang meningkat pertumbuhan 

ekonominya maka kesenjangan tersebut berubah menjadi kesenjangan antar 

Jawa dengan Luar Jawa Bali. 

3. Kesenjangan yang berasal dari golongan ekonomi, pengertian dalam 

kesenjangan ini yaitu merupakan kesenjangan yang lebih sulit untuk 

dihilangkan karena menganut sistem ekonomi yang lebih condong ke 
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liberalisme atau kapitalis, sistem ekonomi yang lebih cepat dalam 

pertumbuhanya memperoleh dampak dari kesenjangan tersebut semakin 

parah dan sulit ditangani.  

2.2.4 Pengertian Pendapatan  

 Pendapatan merupakan sejumlah barang yang digunakan untuk berbelanja 

kegiatan ekonomi dari seseorang maupun pelaku rumah tangga dengan rentang 

waktu tertentu, selain itu memiliki nilai dari jumlah kekayaan pendapatan 

tersebut tetap utuh. Tolak ukur dalam pendapatan sendiri bisa dihasilkan oleh 

penjumlahan nilai dalam konsumsi dengan berubahnya nilai kekayaan untuk 

hasil yang sama dari jumlah penerimaan, hasil aktiva yang dijual dan 

mendapatkan keuntungan serta nilai tambah tunjangan yang berasal dari sewa 

yang digunakan untuk konsumsi dalam sebuah keluarga. Dalam Kenyataanya 

hal tersebut sulit untuk diterapkan dengan alasan penggunaan alternatif modal 

dalam mengukur kembali suatu perubahan indeks nilai kekayaan itu sendiri. 

Misalnya terdapat suatu alternatif untuk menentukan pendapatan dengan 

melihat pengeluaran konsumsi dari setiap orang. Faktor yang menjadi relevan 

salah satunya yakni konsumsi untuk menilai tingkat kesejahteraan.  

Pendapatan sebagai sumber penerimaan dalam rumah tangga dibagi 

menjadi tiga bagian diantaranya yakni :  

1. Pendapatan yang di hasilkan dari gaji atau upah sebagai timbal balik atas 

kinerja yang dilakukan dengan bekerja sebagai tenaga kerja. Rentang 

pengaruh banyak upah yang besar dikarenakan pengaruh produktivitas 

termasuk didalamnya yakni tingkat keahliah, pembentukan sumber 
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kualitas manusia (human capital) serta keadaan dalam bekerja 

(condition at working).  

2. Pendapatan yang di dapat dari aset produktif dalam hal input 

pemasukandari penggunaan balas jasa serta hal lainya yang termasuk 

yaitu aset finansial bisa meliputi deposito,modal dan saham. Aset lain 

yakni bukan finansial yang termasuk di dalamnya rumah, tanah, dan 

bangunan. 

3. Pendapatan diperoleh dari pemerintah diterima dari pendapatan oleh 

kegiatan balas jasa dalam input yang diberikan contohnya dalam bentuk 

penerimaan subsidi, tunjangan hidup maupun jaminan sosial.  

2.2.5 Definisi Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Distribusi Pendapatan dalam sebuah perekonomian merupakan suatu hasil 

akhir perolehan dari proses perkembangan ekonomi, yang memiliki arti jika konsep 

dalam menghitung distribusi pendapatan harus memasukkan semua faktro yang 

mempengaruhinya. Adam smith dan Marx memiliki pandangan konsep tersendiri 

tentang masalah pokok dalam permasalahan distribusi pendapatan yakni tergantung 

dari jumlah hasil produk yang dijual dengan pembagian termasuk didalamnya yakni 

upah,sewa dan laba. (Bigsten, 1987). 

Permasalahan dalam Distribusi sendiri memiliki cara yang perlu diketahui 

untuk mendeteksi yakni dengan menghitung kerangka jumlah yang mungkin di 

produksi. Termasuk dalam situasi ini, asumsi yang mendasar untuk suatu 

perekonomian didasari oleh dua macam jenis barang, yakni barang sesuai 
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kebutuhan pokok serta barang mewah. Mungkin terjadi  pembuatan produksi  jika 

masih mungkin terdapat garis kurva di sepanjang produksi. 

Kurva Jangkauan Produksi 

 

 

  

  

 

Gambar Kurva 2.2 

 

Kurva diatas menjelaskan gambaran tentang hubungan dua macam antara 

barang pokok dan mewah dari perolehan suatu sistem perekonomian. Jika ditarik 

titik A dan B itu memiliki penghasilan untuk pendapatan itu jumlahnya sama, Maka 

titik A lebih condong memiliki banyak barang mewah daripada barang pokok yang 

dihasilkan dan Titik B lebih condong memiliki banyak barang pokok yang 

dihasilkan daripada barang mewah.Suatu negara yang memiliki tingkat untuk 

pendapatan per kapita itu rendah maka bisa menjadi tertimpang daerah dengan 

distribusi pendapatan yang senjang solusi dalam masalah tersebut maka permintaan 

agregrat lebih banyak di dominasi oleh orang yang kaya. Jika dilihat lagi posisi titik 

A diketahui  dengan produksi barang yang dikonsumsi menunjukkan bahwa orang 

yang menggunakan barang mewah cenderung memperlihatkan orang yang kaya, 

sedangkan berkebalikan dengan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang 

Kurva Kemungkinan Produksi 

Barang Kebutuhan Pokok 

Barang mewah 

A 

B 
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kaya. Sehingga hasil akhir yang didapat yakni penduduk miskin semakin 

kekurangan dan tertekan. 

 

 Kuznet memberi penjelasan bahwa tahap awal untuk proses pertumbuhan 

ekonomi di dalam negara yang miskin maka hasil akhir yang di dapat 

masyarakatnya cenderung rata-rata penduduk miskin lebih banyak serta lebih 

terlihat ketimpangan dalam pendapatan yang relatif tidak merata. Setelah terjadinya 

perubahan dari negara yang semakin berkembang maju menyebabkan tingkat 

ketimpangan pendapatan semakin rendah dan kemiskinan berkurang. (Kuncoro, 

2006). 

 Kuznet membicarakan bahwa pelaksanaan untuk kegiatan ekonomi di tiap 

sektor pertumbuhan ekonomi pada awalnya  memiliki ciri tahapan distribusi 

pendapatan yang relatif buruk, akan tetapi pada tahap selanjutnya hasil yang didapat 

yakni pemerataan pendapatan yang semakin baik. Penelitian tentang masalah 

tersebut selanjutnya disebutا denganاKurvaاKuznetا “Uا –Terbalik”.ا Paraا ekonomا

yang mengemukakan pendapat menyatakan bahwa dalam setiap negara terdapat 

proses kenaikan maupun penurunan ketimpangan pendapatan yang didalamnya 

termasuk kejadian tersendiri yang tidak bisa dihindari sesuai teori yang 

dikemukakan oleh Kuznet dan hal tersebut tergantung bagaimana Negara tersebut 

menjalani dan menghadapi ketimpangan pendapatan tersebut. (Todaro, 2006:253-

254).  

 Suatu ulasan yang sudah dijelaskan oleh beberapa ilmuwan mengapa dalam 

tahap awal pendistribusian pendapatan sebagian besar lebih memburuk selanjutnya 
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dikemudian menjadi lebih baik lagi.Tahap awal dalam pertumbuhan ekonomi lebih 

mengkedepankan sektor industri dengan sentral pusat sebagai wilayah industri 

modern, berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, akan tetapi dampak lainya 

yang muncul yakni tingkat upah maksimal dan produktivitas yang semakin tinggi. 

Cakupan kesenjangan untuk suatu distribusi pendapatan baik itu dari sektor industri 

modern maupun sektor pertanian dari awal  lebih cepat merata dan sebelum nanti 

pada akhirnya kembali lebih sempit lagi cakupanya. Dari segi sektor ekonomi 

modern lebih banyak yang bersaing karena faktor pertumbuhan ekonomi yang pesat 

dan berkembang maka menyebabkan semakin Tertimpang daripada faktor yang 

didalamnya terdapat ketimpangan pendapatan di sektor tradisional yang lebih relatif 

stabil. (Michael P. Todaro. 1994). 

 Dalam Teori Kuznet juga menjelaskan bahwa tahapan awal dalam 

ketimpangan pendapatan bisa semakin meningkat pesat dengan muncul penyebab 

dari pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun termasuk adanya 

pendistribusian ketimpangan pendapatan dalam rentang waktu tertentu. Langkah 

selanjutnya dalam tahap awal mulai dibangun sistem pembangunan ekonomi yang 

sudah terlebih dahulu dilihat yakni pemerataan pendapatan yang sudah tidak 

senjang dan ketimpangan mulai menurun karena adanya pendistribusian 

pendapatan yang lebih merata. Proses pembentukan dalam jangka pendek memiliki 

kaitan hubungan yang positif dalam membentuk pertumbuhan pendapatan dengan 

ketimpangan pendapatan. Namun berkebalikan dengan hal tersebut dalam proses 

pembentukan jangka panjang memiliki hasil yang negatif karena tidak terdapatnya 

suatu hubungan yang baik antara pertumbuhan pendapatan dengan ketimpangan 
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pendapatan. Munculnya pembangunan dalam suatu wilayah dari adanya faktor 

penentu seperti perbedaan iklim maupun kondisi demografis yang terdapat dalam 

sumber daya alam tiap daerah. Oleh karena itu proses membangun perekonomian 

dalam setiap daerah yang berbeda memiliki sudut pandang lain yang bisa 

memunculkan dampak ketimpangan yang terjadi terhadap pembangunan dalam tiap 

daerah.(Hutabarat,2014). 

 Bentuk dari Distribusi Pendapatan terdapat dua jenis yakni Pendapatan 

distribusi relative yang memiliki pengertian jumlah keseluruhan dalam 

perbandingan yang dihitung dari penerimaan total pendapatan yang diterima 

dengan sekelompok orang yang sudah menerima pendapatan sebelumnya. 

Distribusi Pendapatan memiliki nilai mutlak yang terdapat suatu persentase untuk 

mendapatkan suatu capaian pendapatan yang ingin dimiliki maupun nanti hasilnya 

kurang dari pendapatan tertentu yang ingin dicapai. Pemetaan dalam pendapatan 

dibagi menjadi tiga bagian kategori yakni pemerataan distribusi pendapatan yang 

dibagi dalam lingkup antar suatu golongan masyarakat, pemerataan distribusi 

pendapatan yang dibagi dalam lingkup antar wilayah desa maupun perkotaan, dan 

terakhir pemerataan distribusi pendapatan yang dibagi dalam lingkup antar daerah 

kabupaten ataupun kota. (Dumairy,1996). 

 Terjadinya Ketimpangan Pendapatan maupun kesenjangan dalam tidak 

meratanya pendapatan sendiri menurut Arsyad (1997)  dibagi menjadi 8 hal faktor 

penyebab terutama di daerah Negara Sedang Berkembang (NSB) diantaranya 

sebagai berikut :  
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1. Semakin tinggi persebaran jumlah kenaikan penduduk yang tinggal 

menyebabkan penuruan pendapatan per kapita. 

2. Faktor Inflasi yang terjadi sebagai dampak dari munculnya kenaikan jumlah 

uang dalam pendapatan namun tidak sesuai dengan proporsi untuk 

meningkatkan nilai tambah hasil produksi dalam suatu barang maupun jasa. 

3. Pemerataan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah yang masih kurang 

menyebabkan pendapatan antar daerah tertentu masih senjang. 

4. Penanaman modal Investasi untuk suatu proyek dengan di barengi modal 

capital yang menghasilkan persentase dari pendapatan modal lebih banyak 

dinilai dari hasil kerja tambah meningkat daripada persentase dalam 

pendapatan saja yang dimulai dari kerja biasa dan hal tersebut membuat 

munculnya jumlah pengangguran yang meningkat. 

5. Kurangnya mobilitas untuk mengatur masalah sosial secara terstruktur antar 

daerah. 

6. Sistem kapitalis yang masih kental dengan adanya penerapan dari kebijakan 

subtitusi impor dengan dampak yang berakibat yaitu naiknya harga-harga 

barang yang diperoleh dari hasil industri dengan tujuan untuk memprotect 

usaha dari golongan kaum kapitalis. 

7. Dampak buruk dari rendahnya nilai tukar yang terpuruk bagi negara 

berkembang ketika melakukan suatu perdagangan dengan negara maju. Hal 

tersebut dikarenakan tidak stabil hubungan antara permintaan dari negara 

maju terutama untuk barang ekspor dari negara sedang berkembang. 
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8. Terpuruknya home industry atas kegagalan kerajinan dalam rumah tangga 

misalnya kurangnya pertukaran informasi, kurangnya inovasi, dll. 

2.2.6 Indeks Williamson 

 Sjafrizal (2008) mengemukakan pendapatnya tentang suatu ketimpangan 

pendapatan dalam daerah bisa digunakan tolak ukur yakni menggunakan Indeks 

Williamson dengan nilai atas dasar produk domestik regional bruto (PDRB) per 

kapita sebagai acuan awal dalam menilai suatu ukuran ketimpangan pendapatan. 

Hal tersebut di dasari dengan alasan bahwa terdapat perbandingan dalam mengukur 

tingkat dalam pembangunan secara menyeluruh antar wilayah tetapi tidak 

menggunakan hasil tingkatan dari pemerataan pendapatan oleh suatu kelompok 

masyarakat. 

Perbedaan tingkat kesenjangan yang terjadi menurut pandangan Williamson 

dalam Heppi Yana Syateri (2005) bahwa tingkat kesenjangan untuk tiap negara 

memiliki perbedaan teutama dalam mengatur perkembangan ekonominya. 

Williamson mulai mengukur tingkat kesenjangan menggunakan Indeks Williamson 

yang sudah diketahui sebelumnya. Indeks Williamson sendiri didasari dengan suatu 

ukuran dasar yang didalamnya terdapat dua inti yaitu munculnya perbedaan yang 

diluar dari adanya pendapatan per kapita penduduk dalam setiap wilayah dengan 

pendapatan per kapita yang didapatkan dari nasional.  

Hasil Dari Indeks Williamson mengemukakan tentang proses terjadinya hasil dari 

standar deviasi. Oleh karena itu perolehan Indeks Williamson yang menyatakan 

semakin tinggi nilainya maka memiliki arti ketimpangan distribusi pendapatan yang 

semakin luas dan tidak merata, begitupun hal yang berkebalikan dengan masalah 



31 

 

 

tersebut. Kemudian Williamson menjelaskan keterkaitan hubungan yang berkaitan 

dengan kesenjangan daerah serta pengaruhnya terhadap kemampuan tingkatan 

untuk suatu perkembanagn perekonomian.  

Rumus Indeks Williamson : 

IW = 
√∑(𝑌𝑖−𝑌)2 𝑓𝑖/𝑛

𝑌
 

Keterangan :  

IW = Indeks Williamson 

Yi = PDRB per kapita ( terutama yang masuk dalam penelitian ini yaitu wilayah 

Kabupaten/kota) 

Y = PDRB per kapita (Provinsi) 

Fi = Jumlah Penduduk (terutama yang masuk dalam penelitian ini yaitu wilayah 

Kabupaten/kota) 

n = Jumlah Penduduk (Provinsi) 

Nilai dalam Indeks Williamson memiliki rentang antara 0 sampai 1 dengan hasil 

positif. Nilai yang dihasilkan oleh Indeks Williamson semakin banyak dan 

meningkat maka akan berdampak pada semakin luas dan terjadi ketidakmerataan 

dalam kesenjangan pendapatan untuk suatu daerah, sebaliknya, Nilai yang 

dihasilkan oleh Indeks Williamson semakin turun dan meningkat maka akan 

berdampak pada semakin luas dan terjadi ketidakmerataan dalam kesenjangan 

pendapatan untuk suatu daerah. Nilai dengan hasil ketidakmerataan yang naik 

tinggi meniliki hasil indeks dengan nilai diatas 0,50. Selain itu Nilai dengan hasil 

ketidakmerataan yang menurun rendah meniliki hasil indeks dengan nilai dibawah 

0,50.  
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2.2.7. Definisi Kurva Lorenz 

 Sebuah penemuan yang bernama Kurva Lorenz berasal dari ahli ilmuwan 

dalam sebuah penelitian yang bernama Concrad Lorenz Kurva yang merupakan 

ilmuwan ahli statistik yang berasal dari Amerika. Penjelasan Kurva Lorenz sendiri 

membentuk sebuah garis tegak lurus dalam bujur sangkar yang didalamnya terdapat 

sisi sumbu vertical yaitu suatu hasil pendapatan yang berasal dari presentasi yang 

dihasilkan oleh pendapatan kumulatif, sedangkan terdapat sisi lain yakni sisi 

Horizontal yaitu suatu gambaran presentasedengan hasil rata-rata jumlah kumulatif 

suatu penduduk dengan fungsi dasar untuk menerima adanya pendapatan 

(Suparmoko,2006) 

Kurva Lorenz 

           

           

           

           

           

          

Gambar 2.2 

Sumber : (Dumairy,1996) 

Klasifikasi Penentuan Tingkat ketimpangan dalam pendapatan dengan cara 

penggunaan tolak ukur Kurva Lorenz yang terlihat dengan adanya garis lengkung 

yang dari jauh itu dapat terlihat melalui adanya garis diagonal. Jika garis lengkung 

itu bisa terlihat dan semakin mendekati dengan  adanya garis lengkung diagonal 
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maka memiliki arti bahwa distribusi pendapatan dalam suatu wilayah semakin baik 

dan lebih merata. Begitupun dengan kebalikanya bahwa Jika garis lengkung itu 

tidak bisa terlihat dan semakin menjauhi dengan adanya garis lengkung diagonal 

maka memiliki arti bahwa distribusi pendapatan dalam suatu wilayah semakin 

buruk dan terjadi ketimpangan yang semakin meluas. Berikut dijelaskan bagaimana 

langkah tahapan dalam penggambaran suatu Kurva Lorenz diantaranya meliputi :  

1. memmbuat urutan dari data untuk tiap pengeluaran yang muncul dari 

skala nilai yang paling kecil sampai yang terbesar. 

2. Membuat ketentuan desil dari angka pertama sampai dengan yang 

sepuluh untuk melihat pendistribusian data dalam suatu daerah. 

3. Perhitungan suatu pendapatan dengan ditentukan pengelompokan dalam 

desil tertentu.  

4. Membuat penentuan hasil dari kumulatif pendapatan terhadap suatu 

klasifikasi terhadap dalam kelompok kecil. 

5. Perhitungan antara kelompok desil dengan hasil presentase dengan tujuan 

mendapatkan nilai suatu kumulatif pendapatan. 

6. Membagi dua tipe dimensi untuk setiap arah atau plot tiap desil yang 

disertai dengan sisi horizontal dalam presentase hasil nilai  kumulatif pendapatan 

yang terdapat dalam sisi vertical. 

Dalam Kurva Lorenz bisa didapatkan penjelasan dengan adanya tingkat 

disparitas atau kesenjangan dalam area yang ditunjukkan sebagai daerah tertimpang 

yakni dibuat dengan bertemunya garis lurus dan lengkung dalam suatu kurva. Nilai 

fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan yang memiliki angka untuk menilai 



34 

 

 

ukuran ketimpangan dalam suatu kurun waktu tertentu maupun memiliki 

perbandingan dalam tempat yang berbeda sehingga menyebabkan kesulitan untuk 

dibedakan. Secara hasil Kuantitatif sendiri bisa dijelaskan oleh adanya perhitungan 

melalui Indek Gini.  

2.2.8 Indeks Gini  

 Untuk menghitung suatu ketimpangan dengan tujuan mengetahui 

berapa hasil nilai dalam suatu daerah yang sudah tertimpang maka digunakan 

pedoman dalam mengukur dengan Indeks Gini (BPS,2013) Langkah dalam 

perhitungan Indeks Gini bisa diketahui oleh bertemunya titik garis diagonal yang 

diperoleh dari kurva lorenz dalam suatu garis pemerataan sempurna yang 

menghasilkan luas daerah yang akan diukur. Langkah selanjutnya yakni 

membandingkan luas total yang masih sisa dari setengah bujur sangkar yang masih 

termasuk dalam Kurva Lorenz. Pengelompokan suatu golongan masyarakat dengan 

pengeluaran perkapita yang dimiliki dimulai dari yang paling minim sampai 

maksimal, setelah itu dibuat antar tiap golongan itu menjadi 10% dalam tiap 

bagian.dari golongan yang termasuk terendah sampai tinggi. (Arsyad,2010). Selain 

hal tersebut perhitungan untuk pendapatan yang sudah diterima oleh masyarakat di 

tinjau ulang lagi dengan menghitung adanya presentase frekuensi dan hasil 

kumulatif pendapatan. Angka yang termasuk dalam batas kesenjangan pendapatan 

yang terdapat dalam indeks gini ratio yakni diantara angka 0 sampai 1. Penilaian 

dari suatu daerah yang dinilai terlalu timpang dan terjadi ketidakmerataan 

pendapatan apabila memiliki angka indeks gini ratio memperoleh hasil yang 

mendekati angka 0 dan artinya yakni terdapat pemerataan perkembangan ekonomi 
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dantidak adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk suatu golongan 

masyarakat. Akan tetapi hasilnya akan berkebalikan jika angka indeks gini ratio 

memperoleh hasil yang mendekati angka 1 dan artinya yakni tidak terjadi 

pemerataan perkembangan ekonomi dan timbul kesenjangan dalam distribusi 

pendapatan untuk suatu golongan masyarakat. 

2.2.9  PDRB  

Pengembangan Daerah yang dimulai dari pendekatanawal dengan 

kemunculan adanya daerah tradisional yang mulai dibangun dengan fokus kepada 

tingkatan kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu wilayah 

kabupaten maupun kota. Hal lain yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi bisa 

melalui kenaikan angka PDRB. Dalam Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 

dengan meningkatnya PDB ataupun PNB tanpa harus memandang hasil dari 

banyaknya kenaikan besar maupun kecilnya dari pertumbuhan penduduk yang 

menyebabkan perubahan dampak dari struktur ekonomi maupun tidak. (Lincolin 

Arsyad, 1999).  

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto merupakan 

penambahan sejumlah unit dalam suatu usaha antar wilayah dengan perolehan hasil 

akhir yakni nilai suatu barang dan jasa dengan jumlah keseluruhan oleh pelaku 

kegiatan unit ekonomi dalam wilayah. Sedangkan dalam perhitungan PDRB sendiri 

bisa diketahui dengan cara tiga pendekatan menurut (Robinson Tarigan,2008) yakni 

:  

1. Nilai Pendekatan Produksi 
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 Pendekatan yang dilakukan dengan mengukur jumlah hasil 

penambahan oleh barang maupun jasa dari hasil kegiatan olah produksi sektor 

ekonomiاdalamاsuatuاdaerahاdenganاpenguranganاbiayaاseluruhاtotalاdariاmasing’ا

kegiatan produksi dalam proses antar sektor maupun subsektor wilayah dalam 

rentang jarak waktu tertentu. Sedangkan arti dari nilai tambah sendiri yakni selisih 

perbedaan dalam hasil nilai produksi dengan nilai biaya yang didalamnya terdapat 

bahan baku untuk setiap kegiatan produksi yang berbeda didatangkan dari luar yang 

digunakan untuk proses produksi.  

2.Nilai Pendekatan Pendapatan 

 Pendekatan yang didapatkan oleh hasil dari nilai tambah dalam suatu 

kegiatan ekonomi dengan adanya perkiraan jumlah total oleh balas jasa yang 

diterima baik itu dari faktor produksi meliput iupah, keuntungan (surplus usaha), 

pengurangan oleh biaya tambahan lain maupun pajak tidak langsung/netto untuk 

suatu sektor pemerintah maupun usaha yang pada dasarnya tidak mencari 

keuntungan serta surplus dalam usaha tidak masuk dalam perhitungan. Sedangkan 

dalam Surplus usaha yang didalamnya terdapat bunga bisa dibayar melalui nettor, 

sewa tanah maupun keuntungan.  

3. Nilai Pendekatan Pengeluaran 

 Pendekatan ini yang didapatkan dengan perolehan hasil nilai 

penjumlahan oleh penggunaan barang dan jasa dalam kurun waktu terakhir dalam 

kegiatan produksi sektor ekonomi proses pembuatanya didalam negeri. 

Penggunaandalam pendekatan ini dilihat dari cara penggunaanya yakni jumlah total 

semua barang produksi yang tersedia baik itu jasa yang digunakan dalam kebutuhan 
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konsumsi rumah tangga, selain itu terdapat pihak konsumsi lembaga swasta dengan 

tidak adanya penambahan atau mencari keuntungan didalamnya, konsumsi dalam 

pemerintah, membentuk modal tetap yakni investasi (bruto), serta ekspor neto.  

Produk Domestik Bruto (PDB) jika terkait ruang lingkup provinsi yakni 

disebut Produk Domestik Regional Bruto yang didalamnya termasuk adanya 

indikator untuk mengetahui terkait adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam 

suatu wilayah Negara (M. Raharjo. 2011). Secara umum dan dasar yang diketahui 

tentang PDRB yakni hasil keseluruhan jumlah output dari total keseluruhan unit 

usaha meliputi wilayah regional maupun provinci dalam suatu negara. Atas dasar 

penjelasan tersebut PDRB dibagi dalam dua bagian yakni PDRB atas dasar harga 

konstan serta PDRB atas dasar harga berlaku.  

1. PDRB atas dasar harga berlaku memiliki pengertian yakni suatu gambaran oleh 

hasil PDRB yang diperoleh dengan nilai tambahan dari barang maupun jasa dengan 

perhitungan adanya penggunaan harga yang berlaku untuk setiap tahunya.  

2. PDRB atas dasar harga konstan memiliki pengertian yakni suau gambaran oleh 

hasil PDRB yang diperoleh dengan nilai tambahan dari barang maupun jasa dengan 

perhitungan adanya penggunaan tahun dasar sebagai acuan landasan dasar untuk 

tiap tahun tertentu sebagai tahun dasar (Statistik Indonesia 2013).  

2.2.10 Indeks Pembangunan Manusia  

 Ukuran capaian pembangunan manusia secara khusus dengan cara 

perhitungan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan 

adanya beberapa bagian kompleks yang termasuk atas dasar pencapaian kualitas 

hidup. PerhitunganIPM bisa diperoleh dari data yang memperlihatkan gambaran 
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dalam empat komponen, yakni jangkauan panjang umur yang didalamnya terkait 

adanya perwakilan dari bidang kesehatan, keikutsertaan aktif bersekolah 

(partisipan), angka melek hidup, pengukuran rata-rata waktu berdasarkan lama 

tidaknya menjenjang pendidikan bersekolah untuk pengukuran kinerja 

pembangunan, serta kemampua masyarakat dalam membeli kebutuhan hidup 

pokok dengan cara melihat dari pengeluaran perkapita yang dihunakan sebagai 

tolak ukur melihat pendekatan pendapatan.  

Menurut (Todaro & Smith, 2004) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terdapat beberapa tingkatan untuk memperlihatkan beberapa negara 

yang dinilai dengan menggubnakan skala 0 (Nilai IPM yang terendah) hingga 

mencapai 1 (Nilai IPM yang Tinggi) dengan adanya ketentuan yang termasuk tiga 

tujuan untuk capaian hasil akhir IPM : 

a) Rentang waktu selama masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup. 

b) Ilmu Pengetahuan dengan perhitungan suatu ukuran dari adanya 

perkembang minat membaca dan menulis oleh orang dewasa dengan 

pertimbangan munculnya sekolah yang semakin meluas. 

c) Adanya batasan terhadap kualitas standar untuk hidup layak dengan diukur 

dari hasil pendapatan riil per kapita, penyesuaian lain yakni menggunakan 

disparitas daya beli terutama mata uang asing terkait beberapa negara 

dengan tujuan memperlihatkan standar biaya dalam kebutuhan hidup serta 

untuk memenuhi kebutuhan dengan asumsi utilitas yang disertai dengan 

pendapatan semakin menurun.  
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Dari adanya ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki 

keuntungan tersendiri diantaranya yakni indeks ini bisa menunjukkan hasil 

bahwa suatu negara yang makmur dan lebih baik pembangunanya ketika 

terdapat pada pendapatan yang minim, dan selain itu meningkatnya pendapatan 

yang tinggi bisa berpengaruh kecil dalam suatu pembangunan manusia. (Todaro 

dan Smith,2004). 

Keterkaitan hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan 

ketimpangan pendapatan memiliki adanya hubungan yang saling terikat. 

Terjadinya ketimpangan dalam suatu wilayah berpengaruh terhadap proses 

meningkatnya terutama untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. 

Dalam penjelasan Becker (didalam Agus Imam Sholihin,1995), terkait Indeks 

Pembangunan Manusia yakni menjelaskan adanya hubungan Negatif antara 

IPM terhadap Ketimpangan, Menurut Becker Salah satu alasan faktor peran 

penunjang dari segi pendidikan yang formal terkait dengan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika formalitas tingkat pendidikan yang 

semakin tinggi maka akan berdampak terhadap produktivitas dan kualitas 

tenaga kerja yang semakin meningkat. Sebelumnya hal tersebut dijelaskan dan 

sesuai dengan adanya teori tentang human capital yakni adanya unsur 

pendidikan ada kaitanya dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

dapat mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dengan adanya faktor 

pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja baik itu soft kill maupun hard skill. Selain itu makna penjelasan lain dari 

teori ini yakni adanya penentuan pertumbuhan pendudukdengan adanya hasil 
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produktivitas perseorangan. Pendapatan yang dihasilkan oleh sesorang jika 

lebih tinggi bisa ditunjang dengan adanya faktor pendidikan yang dicapai juga 

tinggi, maka dampak lain yakni pertumbuhan ekonomi oleh penduduk di suatu 

wilayah bisa maksimal dan bisa dipantau, Selain itu dampak dari pertumbuhan 

oleh suatu penduduk baik itu secara langsung maupun tidak langsung 

akanmenghasilkan efek negatif terhadap ketimpangan pendapatan.  

2.2.11 Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 pengertian pendapatan asli 

daerah merupakan pusat penerimaan keuangan dari wilayah daerah setempat yang 

diperoleh dari pajak daerah, retribusi pengelolaan kekayaan daerah untuk 

membangun perekonomian suatu daerah dan adanya hasil perhitungan pad yang 

lainya. Selain itu ada pengertian lain yakni pendapatan asli daerah merupakan 

kepemilikan hak atas nama pemerintah sendiri dan diakui dengan fungsi menambah 

kekayaan dalam kurun periode dalam membuat anggaran tertentu, pendapatan dari 

daerah yang diperoleh dari dana perimbangan yang sudah dibuat di pusat maupun 

dari daerah setempat itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah maupun pendapatan 

lain yang sah. (Nurcholis, 182:2007) 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika memiliki hasil yang tinggi maka belum 

tentu akan memberi dampak positif yang akan menimbulkan kenaikan pendapatan 

suatu penduduk  atau warga masyarakat (regional income) namun selain hal 

tersebut semakin tinggi nilai PAD bisa menjadi fungsi yang positif dengan adanya 

sumber daya yang menjadi penentu untuk membuat perkembangan wilayah atau 

maju tidaknya suatu perekonomian dalam tujuan peningkatan pendapatan warga 
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masyarakat. Dalam memperoleh dana pad sendiri memerlukan adanya manajemen 

dalam memanfaatkan dana yang masih bisa berguna sampai batas maksimal bagi 

masyarakat sekitarnya dalam jumlah banyak melalui tahapan pembuatan adanya 

program atau kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah setempat. (Susanto, 

Ghifari, Suradinata,Wijanarko, Supranto, Karmaji, Oyong, Nurbaya dan Martha, 

2010). 

 Menurut Undang-undang RI No 32 Tahun 2004 tentang aturan Pendapatan 

Asli Daerah Dan Sumber-Sumber Perolehan PAD sebagai berikut :   

1. Bagian perolehan dari PAD : 

a. Hasil perolehan pajak sendiri (Dalam daerah) yakni pungutan dengan 

ketentuan aturan yang sudah ditetapkan oleh tiap daerah dengan fungsi membentuk 

biaya untuk badan hukum sebagai rumah tangga publik. Pajak yang dari daerah 

langsung dilakukan oleh pemerintah sendiri hasilnya nanti digunakan langsung 

diberi kepada pengeluaran umum tetapi balas jasanya tidak langsung dan diterapkan 

ketika sistem pelaksaan masih berlangsung walaupun langsung namun dapat 

bersifat terpaksa. 

b. Hasil retribusi daerah yakni pungutan yang berdasarkan hukum dan sah 

untuk balas hasil dari pemakaian maupun perolehan jasa dalam bekerja, usaha atau 

milik pemerintah daerah dengan terkait hukum pajak karena telah tertulis retribusi 

yang memiliki sifat yang pelaksanaanya berkaitan dengan bidang ekonomi, 

persayaratn wajib atau tidaknya membayar secara formal maupun material yang 

bersifat tidak terlalu penting dan tidak sangat menonjol, namun pada saat waktu 

tertentu disisi lain ada arti tersendiri dalam retribusi yakni merupakan 
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pengembalian biaya yang semual dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan 

timbal balik dari apa yang sebelumnya diinginkan oleh masyarakat.  

c. Hasil Dari Perusahaan yang dimiliki pemerintah serta pengelolaan 

kekayaan daerah yang terpisah. Hasil perusahaan milik daerah yakni hasil 

perolehan keuntungan bersih yang disebut dengan pendapatan daerah oleh suatu 

perusahaan milik daerah yang memiliki suatu dana untuk membangun ekonomi 

daerah dan terdapat bagian anggaran untuk belanja daerah yang sebelumnya disetor 

dari kas daerahj setempat. Motif awal didirikanya perusahaan daerah memiliki 

motif  tersendiri dan motif mengelola dan artinya memiliki sifat tersendiri yakni 

umntuk menyatukan produksi dengan penambahan pendapatan daerah, pemberian 

jasa, dan menyediaakan manfaat umum dengan lebih memgembangkan 

perekonomain daerah.  

d. Lain-lain yang termasuk pendapatan yang sah yakni penerimaan yang 

dihasilkan dari pendapatan selain sejenis pajak daerah, restribusi daerah maupun 

badan instansi daerah setempat. Usaha Lain-lain yang sah berasal dari pemerintah 

selain tersebut yakni memiliki tujuan tersendiri untuk lebih giat mencari kegiatan 

yang menghasilkan keuntungan baik itu secara materiil maupun lainya. Dengan 

tujuan lain kegiatan tersebut bisa memperoleh penunjangan untuk setiap instansi, 

lapangan, maupun penentuan dalam setiap kebijakan daerah bidang tertentu.  

2. Dana Perimbangan bisa diperoleh dengan pendapatan daerah oleh penerimaan 

pajak bumi serta pajak bangunan yang berasal dari desa, kota maupun tambang 

sumber daya alam, serta adanya bea cukai atas perolehan hak tanah dan bangunan. 
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Jenis dari Dana Perimbangan yakni terdapat beberapa macam diantaranya : dana 

bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

3. Pendapatan Daerah yang termasuk Lain-Lain yang sah sudah terdapat aturan 

hukum diantaranya yakni pendapatan dari daerah sendiri akan tetapi berbeda 

sumber lain seperti adanya sumbangan pihak ketiga kepada tiap daerah sesuai 

aturan pelaksanaan yang sudah diterapkan dalam undang-undang yang berlaku.  

2.2.12 Jumlah Penduduk 

 Laju pertumbuhan penduduk menurut (Kuncoro, 1997 : 17) oleh para ahli 

bidang dalam pembangunan yakni terdapat keterkaitan hubungan laju pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi maka hasil yang diperoleh yakni dampak buruk yang 

terjadi tidak hanya terhadap bahan makanan pokok, akan tetapi juga merembet jauh 

ke permasalahan lebih lanjut dalam perkembangan tabungan, cadangan devisa 

maupun kualitas sumber daya manusia. Terdapat adanya tiga alasan yang terkait 

dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakinj tinggi dampaknya akan 

membuat keterlambatan pembangunan, diantaranya yakni sebagai berikut :  

1. Semakin bertambahnya kenaikan jumlah penduduk yang semakin tinggi maka 

akan lebih banyak kebutuhan untuk keperluan konsumsi pada waktu yang akan 

datang. Semakin rendahnya sumberdaya perkapita dapat membuat laju persebaran 

pertumbuhan kenaikan jumlah penduduk semakin lebih cepat dan naik secara terus 

menerus, sehingga menyebabkan dalam hal investasi untuk dibutuhkanya kualitas 

sumber daya manusia menjadi menurun dan susah.  

2. Suatu Negara yang kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor pertanian 

tersebut masih sangat banyak. Laju pertumbuhan penduduk jika semakin naik maka 
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dapat mengancam keseimbangan diantara sumber daya alam yang langka serta 

peduduk itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya sebagian 

pertumbuhan penduduk yang lambat dari persebaran penduduk yang produktiv rata-

rata bekerja di sektor pertanian yang  rendah berpindah lebih produktiv lagi ke 

sektor modern maupun bidang pekerjaan yang lebih modern lainya.  

3. Persebaran kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat lebih 

semakin sulit ketika ingin dilakukan adanya perubahan untuk sesuatu yang 

diperlukan dalam peningkatan perubahan dalam ekonomi maupun sosial. Semakin 

tinggi angka kelahiran yang menyebabkan kenaikan tingkat indeks jumlah 

penduduk sebagai salah satu penyebab utama dalam pertumbuhan kota yang 

semakin berkembang cepat dan banyak. Dalam setiap NSB terdapat sebuah masalah 

yang muncul akibat kemunculan kota-kota yang membawa dampak tersendiri baik 

itu tujuanya demi menjaga ketahanan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di 

kota maupun penataan sistem kota yang semakin tinggi dan bermunculan suatu 

masalah di NSB. 

 Munculnya tiga tanda atau Ciri Pokok dalam suatu perkembangan maupun 

masalah yang terjadi didalam suatu kependudukan di Indonesia, yakni penuruan 

tingkat kenaikan jumlah laju suatu pertumbuhan penduduk, persebaran kenaikan 

jumlah penduduk antar suatu daerah yang masih kurang seimbang serta melihat 

adanya kualitas untuk penduduk tinggal dan hidup yang masih perlu untuk 

ditingkatkan. (Arsyad, 2004). 

 Faktor yang terkait adanya perkembangan jumlah penduduk yang bisa 

menyebabkan perubahan dan mendorong untuk menghambat dalam sistem 
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perekonomian. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendorong  

dengan perkiraan kemungkinan terjadinya jumlah tenaga kerja yang dihasilkan 

semakin meningkat. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya persebaran 

pasar yang semakin luas dikarenakan adanya dua faktor penting yang terkait dengan 

adanya pasar barang dan jasa yakni pendapatan masyarakat serta pertumbuhan 

jumlah penduduk. Selain itu Penduduk bisa dikatakan sebagai salah satu faktor 

penghambat dalam pembangunan karena bisa mengakibatkan penurunan 

produktivitas dalam bekerja dan meyebabkan banyak pengangguran karena banyak 

yang tidak bekerja sesuai standar kualitas sehingga muncul dampak lain yakni 

kurang efisien dalam memenuhi kebutuhan dan tidak mampu membeli barang 

pokok didalam hidupnya. (Sukirno,1997).  

 

2.3 Hubungan Antar Masing-masing variabel Independen terhadap variabel 

Dependen. 

2.3.1 Hubungan antara PDRB dengan ketimpangan Pendapatan 

PDRB merupakan suatu hasil yang diperoleh dari nilai bersih barang serta 

jasa oleh sektor dari bentuk kegiatan ekonomi dalam suatu daerah untuk periode 

tertentu. PDRB termasuk indikator yang menopang terjaminya keberhasilan dalam 

suatu pembangunan ekonomi di wilayah tertentu maupun daerah. 

(Sukmaraga,2011). Masalah ketimpangan regional akan berpengaruh melalui 

dampak yang didapat secara langsung maupun tidak langsung untuk pertumbuhan 

ekonomi. Terjadinya ketimpangan yang terdapat dalam pendapatan sebagai suatu 

masalah dalam pembagian pendapatan yang tidak merata sehingga menyebabkan 
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perkembangan ekonomi suatu daerah menjadi tertimpang sehingga efeknya pula 

sampai pada tingkat ketimpangan pendapatan perkapita dalam beberapa daerah. 

(Kuncoro dan Mudrajat 2004).  

Daerah yang memiliki PDRB tidak pasti memiliki jumlah besarnya yang 

sama atau tergantung dengan potensi yang dihasilkan dari sumber daya alam serta 

bagaimana cara mengolah dengan baik sehingga suatu daerah tersebut bisa 

maksimal sda nya dan menghasilkan pdrb yang banyak. PDRB (Produk Domestik 

Regional Daerah) menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan hasil 

dari nilai keseluruhan yang diperoleh dari jumlah suatu unit usaha yang teradapat 

di daerah maupun keseluruhan nilai barang serta yang dijumlah dari sektor 

perekonomian di unit masing-masing daerah. Sedangkan PDRB per kapita 

diperoleh dengan hasil dari pembagian PDRB dan Jumlah Penduduk, Hasil akhir 

yang diperoleh jika PDRB semakin tinggi maka berdampak terhadap kurangnya 

ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah. Menurut penelitian oleh Fazar 

Nuriansyah dan kusnaedi (2011) bahwa dalam hasil penelitian membuktikan jika 

PDRB memiliki pengaruh yang positive terhadap ketimpangan pendapatan. 

2.3.2 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan ketimpangan 

Pendapatan.  

 Salah satu tolak ukur dalam suatu pembangunan Ekonomi yaitu terdapat 

Indeks Pembangunan Manusia. Nilai yang terdapat dalam IPM memiliki jumlah 

yang berbeda-beda antar wilayah Kabupaten maupun Daerah kota.Identifikasi nilai 

pembangunan manusia jika menunjukkan kenaikan yang tinggi maka memiliki arti 

Pembangunan menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian Becker yang terdapat 
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dalam Agus Imam Solihin 1995 memiliki hasil IPM yang negatif dalam 

hubunganya dengan pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan. Dalam teori yang 

dikemukakan oleh Becker menyatakan kualitas pengaruh pendidikan yang tinggi 

terutama dalam bidang formal maka akan menghasilkan proses produktivitas dari 

sektor tenaga kerja yang semakin meningkat. 

2.3.3 Hubungan antara Penerimaan Anggaran Daerah dengan ketimpangan 

Pendapatan 

PAD merupakan Penerimaan yang bersumber dari dalam daerah yakni 

berupa pajak, retribusi, bumd maupun sumber pad lain di setiap daerah yang sesuai 

dan sah hukumnya. Fungsi pad sendiri yakni memiliki peran sebagai pusat fungsi 

penghasilan dari pendapatan maupun biaya yang digunakan atau dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah dengan ketentuan ukuran dasar adanya pelaksanaan otonomi 

daerah. Penrimaan daerah yang meningkat bisa membawa dampak baik bagi 

pemerintah daerah dikarenakan bisa mengurangi kesenjangan dalam pembangunan 

ekonomi yang semakin melebar dalam tiap antar daerah.  

Penerimaan PAD yang meningkat juga bisa memiliki arti buruk lain  yakni  

jika tidak meratanya pembangunan daerah oleh pembagian adanya alokasi dana 

karena masih terdapat beberapa daerah yang tertimpang dan masih terlihat dengan 

jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya dana perimbangan sebagai fungsi dasar 

mengatur maslaah tersebut agar bisa terjangkau dan lebih merata dalam mengatur 

keuangan daerah dengan tujuan utama yakni mengurangi kesenjangan pendapatan 

maupun pembangunan dalam daerah. (Azzumar, 2011). Dalam penelitian 

sebelumnya oleh (Ni Putu Valentina Shanty Puti dan I ketut Suardhika Natha, 2014) 
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yangا berjudulا “Pengaruhا Pendapatanا Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan 

Belanjaا Modalا terhadapا Ketimpanganا Distribusiا Pendapatan”.ا Menjelaskanا

dampak variabel pendapatan asli daerah  di Bali yang berpengaruh signifikan dan 

Positif karena PAD tiap tahun yang meningkat akan tetapi alokasi dana untuk 

pemerataan daerah yang kurang serta pembangunan ekonomi yang tidak merata 

menyebabkan adanya ketimpangan dalam pendapatan yang menyebabkan 

perekonomian menjadi tidak maju. Terdapat saran yakni dibuat progam adanya 

desentraslisasi fiskal untuk menekan kesenjangan dan dibuat dana perimbangan 

untuk menekan jumlah kenaikan ketimpangan.  

2.3.4 Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan ketimpangan Pendapatan 

 Jumlah Penduduk yang semakin berkembang banyak menjadi salah satu 

faktor yang menjadi penghambat dalam suatu Pembangunan Ekonomi. Hal tersebut 

bisa di jelaskan dengan adanya faktor yang mendorong  terjadinya hasil jumlah 

tenaga kerja yang banyak, lalu Proses untuk perluasan barang maupun jasa yang 

ada dalam pasar disebabkan dua faktor penentu yakni pendapatan masyarakat serta 

banyak jumlah penduduk. Faktor lain jumlah penduduk disebut sebagai 

penghambat dalam pembangunan ekonomi yakni dapat menurunkan tingkat 

kredibilitas dalam produktivitas sehingga menyebabkan orang yang tinggal dan 

hidup akan tetapi banyak yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan dan tidak 

bisa memenuhi kebutuhan untuk kehidupanya. (Sukirno, 2007) 

 Masih banyak permasalahan dan ciri pokok dalam perkembangan masalah 

kependudukan di indonesia. Menurut Arsyad, (2004) ada tiga ciri pokok untuk 

mengetahui tanda munculnya suatu perkembangan maupun masalah yang terjadi 
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dari kependudukan yakni, persebaran jumlah penduduk yang semakin tinggi maka 

solusinya perlu diturunkan tingkat laju kenaikan jumlah penduduk, populasi 

penduduk dalam setiap wilayah daerah yang kurang merata dan tidak seimbang, 

terakhir yaitu taraf hidup penduduk untuk mendapat kualitas yang lebih baik lagi 

perlu ditingkatkan. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah jawa tengah 

mengalami kenaikan dalam setiap tahun, hal tersebut berdampak kepada 

ketimpangan distribusi pendapatan, Dalam kasus mayoritas penduduk miskin yang 

melahirkan banyak anak, maka akan menimbulkan masalah baru tentang 

pendidikan untuk anak dari penduduk miskin yang belum tentu bisa diberikan 

karena kurangnya kualitas hidup dari orang tuanya, selain itu meningkatnya jumlah 

penduduk bisa ditimbulkan akibat dari kegiatan migrasi. Para Imigran yang 

berpindah ini sebelumnya tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan khusus 

karena mereka hanya ingin bekerja sesuai keadaan yang mereka bisa lakukan dan 

kerjakan untuk menuju suatu tempat yang akan  dituju. Hubungan dalam kenaikan 

pertumbuhan penduduk juga terkait dengan masalah kemiskinan serta 

kesejahteraan dalam masyarakat. Program kebijakan yang dibuat seperti migrasi, 

fertilitas serta mortalitas bisa digunakan untuk mengambil sebuah langkah 

kebijakan serta urusan suatu perencanaan program yang bisa membuat program 

pembangunan penduduk lebih stabil dan meningkatkan masyarakat yang lebih 

sejahtera.   

2.4 Kerangka Penelitian 

Dalam Penelitian ini dibuat kerangka penelitian dengan hasil analisis yang 

bertujuan mempermudah penulisan untuk menjelaskan suatu gambaran proses 
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adanya hubungan yang singkat antara varaibel independen terhadap variabel 

dependen. Berikut terdapat kerangka dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

Gambar Kerangka Penelitian 

 

Ketimpangan 

Pendapatan 

PDRB (Produk 

Domestik Regional 

Bruto) 
IPM (Indeks 

Pembangunan 

Manusia 
PAD (Penerimaan 

Asli Daerah) 

 Jumlah Penduduk 
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2.4 Hipotesis  

Asumsi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :  

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan memiliki 

pengaruh Negative dan Signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 

provinsi jawa tengah tahun 2010-2017. 

2. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh Negativedan Signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah tahun 2010-

2017. 

3. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh Negative dan Signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah tahun 2010-

2017. 

4. Jumlah penduduk memiliki pengaruh Positive dan Signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan di provinsi jawa tengah tahun 2010-2017. 

  


