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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 

arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan 

nasional tersebut akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam 

negeri terutama masalah kependudukan antara lain ; perkembangan penduduk yang 

semakin besar, pengangguran, dan terutama masalah kemiskinan (Sukirno, 1985).  

 

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat 

yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan 

dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut 

(Lincolin Arsyad, 1999). Akan tetapi kondisi daerah di Indonesia yang secara 

geografis dan sumberdaya alam yang berbeda, menimbulkan daerah yang lebih 

makmur dan lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya. Oleh karena itu 

kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-
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beda bagi masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan 

dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu perhatian pemerintah harus tertuju 

pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah tertentu saja. Namun 

hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan masih terdapat 

kesenjangan antar daerah. 

 

Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut 

mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, 

kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai 

tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Tujuan utamanya adalah 

meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga salah satu upaya yang 

dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

 

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan 

ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju 

pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan 

daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk 

bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal 

ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun 

jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi 

makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang 

berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001) 
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Menurut Lincolin Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya 

sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak 

penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. 

Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya 

kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis 

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang 

disebut dengan “Trickle Down Effects” atau efek cucuran kebawah dari manfaat 

pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang 

diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat.  

 

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilemma yaitu antara 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi 

masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan 

berkembang. Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan 

distribusi pendapatan dimasing-masing daerah selalu terjadi. Professor Kuznet 

telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, 

distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang 

tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis 

ini dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Sesuai dengan rangkaian 

perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan 

pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk 

huruf U terbalik. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). 
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Pembangunan daerah tidak sekedar ditunjukan oleh prestasi pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah, namun lebih dari itu pembangunan 

memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam 

pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses 

pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek 

pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas 

ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses 

pembangunan di lakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur 

perekonomian kearah yang lebih baik. 

 

 Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, 

struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, 

antardaerah dan antarsektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan 

yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa 

yang dicapai pada masa sebelumnya. Selain itu masalah ketimpangan ekonomi 

antardaerah tidak hanya tampak pada wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi 

melainkan juga pada antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Kawasan Barat 

Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program 

yang dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan 

antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi 

anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan 

ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut 

harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus 

menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997). 
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Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, 

keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah 

merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. 

Adanya heterogenitas dan beragam karateristik suatu wilayah menyebabkan 

kecendrungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu 

daerah. 

 

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah 

merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap 

perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi 

antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan 

(backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) 

terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses 

ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara 

normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan 

mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha 

pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, 

harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau 

masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

(M.P.Todaro, 2000). 
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Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan 

pembangunan tradisional. Beberapa ekonomi modern mulai mengedepankan 

dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis 

kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang dan 

penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa 

perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa 

pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Mudrajat 

Kuncoro, 2003). 

 

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. 

Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa 

daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah 

lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak 

mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber 

yang dimiliki; adanya kecendrungan pemilik modal (investor) memilih daerah 

perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, 

jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga 

terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian 

pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti Provinsi 

atau kecamatan (Mudrajat Kuncoro, 2004) 
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Seperti halnya Provinsi Lampung yang merupakan salah satu Provinsi di 

Indonesia yang mengarahkan pembangunan daerahnya untuk menggali potensi 

yang tersedia, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia guna 

mencapai pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, partisipasi serta 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna mencapai kesejahtraan rakyatnya.  

Provinsi  Lampung merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki 

andil untuk pembangunan Negara Indonesia. Provinsi Lampung memiliki luas 

wilayah 35.376,50 km² , meliputi 14 Kabupaten Kota, dengan penduduk sekitar 

7.632.506 orang pada tahun 2008. Kondisi ekonomi di daerah ini mengalami 

peningkatan mengesankan beberapa tahun terakhir ini.  

 

PDRB Provinsi Lampung tahun 2008 menurut harga konstan tahun 2000 sebesar 

Rp 34.414.653 juta, jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti 

provinsi-provinsi lain di di Indonesia, Lampung mempunyai potensi yang 

menjanjikan dalam bidang pertanian, perkebunan dan bidang lainya untuk 

menyokong pendapatan Provinsi Lampung. dimana penerimaan PDRB Provinsi 

Lampung bersumber dari sektor-sektor  pertanian, pertambangan, industry 

pengolahan, perdagangan, restoran, hotel, transportasi, jasa-jasa dan lainnya.  

Untuk lebih jelas dapat dilihat Hasil Pembangunan Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada Table 1 berikut ini mengenai Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Provinsi Lampung.  
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Table 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan 

Tahun 2000 di Provinsi Lampung Tahun 2001-2008 

Tahun 
PDRB 

(juta rupiah) 

Laju Pertumbuhan 

(%) 

2000 23.245.983 - 

2001 24.079.608 3,57 

2002 25.433.276 5,62 

2003 26.898.052 5,75 

2004 28.262.289 5,07 

2005 29.397.248 4,02 

2006 30.861.360 4,98 

2007 32.694.889 5,94 

2008 34.414.653 5,26 
Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2009 

Terlihat pada Tabel 1 bahwa pada tahun 2001 ke tahun 2002 Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000  

mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 24.079.608  juta pada tahun 2001 menjadi 

sebesar Rp. 25.433.279  juta pada tahun 2002, dengan laju pertumbuhan ekonomi 

sebesar 3,57% tahun 2001 dan 5,62% di tahun 2002. Selanjutnya PDRB Provinsi 

Lampung meningkat lagi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 26.098.052  juta 

dengan laju pertumbuhan sebesar 5,75%. Pada tahun tahun selanjutnya PDRB 

Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan, tetapi tidak halnya pada laju 

pertumbuhan nya yang mengalami fluktuatip di tiap tahunnya. Dapat dilihat pula 

di tabel pada tahun 2004 ke 2005 PDRB Provinsi Lampung mengalami 

peningkatn yaitu sebesar Rp. 28.262.289 juta pada tahun 2004 menjadi sebesar 

Rp.29.397.248 juta di tahun 2005  dengan laju pertumbuhan yang mengalami 

penurunan yaitu sebesar 5,07% pada tahun 2004 menjadi sebesar 4,02% pada 

tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2006 dan 2007  laju pertumbuhan pun 

meningkat lagi yaitu sebesar 4,98% pada tahun 2006 dan 5,94% tahun 2007 
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dengan besar PDRB Rp. 30.861.360 juta tahun 2006 menjadi Rp. 32.694.889 juta 

ditahun 2007.dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 

34.414.653 juta tetapi dengan penurunan laju pertumbuhannya yaitu menjadi 

5,26%.  

 

Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada 

yang menganggap sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap 

sebagai pemacu pembangunan. Penduduk dikatakan sebagai penghambat 

pembangunan apabila keberadaannya dalam jumlah besar dan dengan 

pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan, atau 

dengan kata lain jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita 

dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan penduduk dikatakan 

sebagai pemacu pembangunan karena dalam berlangsungnya kegiatan produksi 

berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang 

dihasilkan, konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan 

agregat. Pada gilirannya permintaan konsumsi agregat memungkinkan usaha-

usaha produksi berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi, 

perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari 

penduduk. (Dumairy,1996). 

 

Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada gilirannya juga mempengaruhi 

pembangunan yang ada di Provinsi tersebut baik sebagai penghambat maupun 

pemacu pembangunan itu sendiri. Dapat dijelaskan perkembangan jumlah 

penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya 
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seperti dapat di lihat pada Tabel 2. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Lampung 

sebanyak 6.720.258  jiwa, selanjutnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan 

penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2002 dan 2003 

yaitu sebesar 6.862.338 jiwa tahun 2002 dan 6.928.822 jiwa tahun 2003 dengan 

laju pertumbuhan sebesar 2,11% tahun 2002 dan 0,97% tahun 2003. Kemudian 

tahun 2004 menjadi 7.010.684 jiwa dengan laju pertumbuhannya 1,18%, pada 

tahun 2005 jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 7.117.460 jiwa dengan laju 

pertumbuhan yang mningkat juga yaitu menjadi 1,53%. Dan selanjutnya di tahun-

tahun berikutnya jumlah penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan 

terus seperti dapat terlihat pada Tabel 2. 

 

Table 2. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 

2001-2008 

Tahun 
Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 

 
(%) 

2000 6.631.686 - 

2001 6.720.258 1,34 

2002 6.862.338 2,11 

2003 6.928.822 0,97 

2004 7.010.684 1,18 

2005 7.117.460 1,53 

2006 7.210.531 1,3 

2007 7.278.997 0,94 

2008 7.632.506 4,85 
Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2009 

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu 

rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat 

dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-
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rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik 

ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah 

tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi 

sumber penghasilan utama rumah tangga. Selanjutnya dapat dilihat jumlah 

pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi penduduk Provinsi 

Lampung yang mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Penduduk Menurut 

Harga Konstan Tahun 2000 di Provinsi Lampung Periode 2001-

2008 

Tahun 

Pendapatan 

Perkapita 

(Rupiah) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

2000 3.421.012 - 

2001 3.782.358 10,56 

2002 4.270.188 12,89 

2003 4.647.890 8,85 

2004 5.098.641 9,69 

2005 5.748.422 12,74 

2006 6.811.122 18,48 

2007 8.357.190 22,69 

2008 10.078.380 20,59 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2009 

Tabel 3 menunjukan laju pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk Provinsi 

Lampung dari tahun 2001-2008. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi 

Lampung tahun 2001 sebesar Rp.3.782.358, mengalami peningkatan pada tahun-

tahun selanjutnya seperti dapat dilihat pada tahun 2002 yaitu sebesar 

Rp.4.270.188 dengan laju pertumbuhan sebesar 12,89%, kemudian tahun 2003 

sebesar Rp.4.647.890 dengan laju pertumbuhannya yang menurun menjadi 

sebesar 8,85 %, yang kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2004 
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pendapatan perkapita sebesar Rp.5.098.641 dengan laju pertumbuhan sebesar 9,69 

%. Selanjutnya pendapatan perkapita dan laju pertumbuhannya mengalami 

peningkatan ditahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2005-2008, di tahun 2005 yaitu 

sebesar Rp.5.748.422 dengan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 12,74 %. Tahun 

2006 meningkat menjadi Rp. 6.811.122, tahun 2007 sebesar Rp. 8.357.190 dan 

tahun 2008 sebesar Rp. 10.078.380 dengan laju pertumbuhan yang meningkat 

pula.  

 

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal 

yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan 

salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Terdapat dua indikator untuk 

mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Pertama indikator yang dikeluarkan 

Bank Dunia, indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan 

memperhatikan presentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk 

berpendapatan rendah. Apabila penduduk kelompok ini memperoleh kurang dari 

12% dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangan dianggap tinggi, apabila 

memperoleh antara 12 - 17% dari seluruh pendapatan maka tingkat ketimpangan 

dianggap sedang, dan apabila memperoleh lebih dari 17% dari seluruh pendapatan  

maka tingkat ketimpangan dianggap rendah. Selain kriteria dari Bank Dunia dapat 

juga digunakan indikator Indeks Gini untuk menilai sejauh mana pemerataan 

distribusi pendapatan masyarakat. Indeks gini merupakan salah satu indikator 

makro yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk 

suatu wilayah. Jika indeks gini menunjukan angka kurang dari 0.30 maka 

pendapatan penduduk dapat dikatakan cukup merata atau ketimpangan rendah, 
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bila bernilai antara 0.30 - 0.50 berarti memiliki ketimpangan sedang dan bila lebih 

dari 0.50 berarti pendapatan penduduk memiliki ketimpangan tinggi. Secara 

umum, ketimpangan Pendapatan di Propinsi lampung dapat dilihat melalui Tabel 

4 dibawah ini. 

 

Tabel 4. Distribusi Pendapatan Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia dan 

Indeks Gini di Provinsi Lampung Tahun 2001-2007  

Tahun 40% Terendah 40% Sedang 20% Tinggi  Indeks Gini 

2001 21,04 42,84 36,12 0,349 

2002 19,66 44,89 35,45 0,298 

2003 29,28 49,19 21,53 0,274 

2004 18,69 40,60 40,71 0,251 

2005 19,49 32,09 48,42 0,218 

2006 15,88 38,18 45,94 0,276 

2007 15,07 39,76 45,17 0,262 
Sumber: Badan Pusat statistic Lampung, 2009 

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2001 – 2005 porsi 

pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah sudah lebih dari 17% yang 

berarti tingkat ketimpangan dianggap rendah. Pada tahun 2007 angka ini bergeser 

menjadi 15,07% hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan dianggap 

sedang. Terlihat dari kriteria yang ada dari 40% penduduk berpendapatan rendah 

pada tahun 2005 sudah dapat menikmati 19,49% dari seluruh pendapatan. Hal ni 

menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 di mana 40% 

penduduk berpendapatan rendah menikmati 15,07% dari seluruh pendapatan.  
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B. Permasalahan  

Pada prinsipnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dan 

gambaran untuk kesejahtraan rakyat daerah tersebut. Dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan penduduk akan 

meningkat. Tetapi masih banyak di beberapa daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi belum menunjukan tingkat kesejahtraan rakyatnya, di mana 

hal tersebut diakibatkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga di 

ikuti meningkatnya pula jumlah penduduk serta kurang meratanya distribusi hasil 

pembangunan daerah tersebut sehingga masih terdapat masalah ketimpangan 

pendapatan di daerah tersebut.  

Berdasarkan  uraian di atas permasalahan yang akan diteliti adalah:  

1. Bagaimana Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung tahun 

2001-2008?  

2. Bagaimana Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan 

Pendapatan di Provinsi Lampung tahun 2001-2008? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung 

2001-2008. 

2. Untuk mengetahui hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan 

Pendapatan di Provinsi Lampung tahun 2001-2008 dengan membuktikan 

apakah hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Lampung. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Lampung, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis 

agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.  

2. Bagi Instansi Terkait  

Penelitian merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, 

maka penulis mengadakan penelitian ini dan hasilnya diharapkan mampu 

memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan 

permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan 

dengan tepat. 

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi 

mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di samping itu, 
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guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk 

mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang terus 

menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin 

dicapai.  

 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kearah pengurangan, penghapusan 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pertumbuhan ekonomi 

atau ekonomi yang sedang berkembang (M. P. Todaro, 1983: 123). 

 

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu 

proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan 

perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, 

output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah 

penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukan kecenderungan perubahan 

perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses interen 

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai 

kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah 

kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau 

apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Walaupun 

pertumbuhan ekonomi yang cepat tidaklah secara langsung memberikan jawaban, 



17 

 

namun demikian hal ini masih tetap merupakan bahan yang penting dalam 

program yang nyata dan di fokuskan pada kemiskinan, lagi pula pertumbuhan 

ekonomi yang cepat dan pemerataan penghasilan yang lebih adil tidak selalu 

bertentangan atau tidak cocok terhadap tujuan pembangunan. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, 

maka semakin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah garis 

kemiskinan. Akan tetapi perlu diingat bahwa di samping tergantung pada 

pendapatan perkapita, besarnya presentasi penduduk yang berpendapatan di 

bawah garis kemiskinan tergantung pula corak distribusi pendapatan. Semakin 

merata distribusi pendapatan, maka semakin besar presentasi penduduk yang 

berpendapatan di bawah garis kemiskinan (Sadono Sukirno, 1985: 60). 

 

Kebanyakan pengamat ekonomi menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi 

dengan pemerataan pendapatan akan sangat timpang pada saat pertumbuhan 

ekonomi diubah pada waktu yang cepat. Ikhtisar yang berguna mengenai kemana 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan itu ditunjukan untuk perbaikan, 

bagi kelompok yang berpenghasilan tinggi atau kelompok yang berpenghasilan 

rendah adalah merupakan persimpangan positif atau negative atau ukuran 

(persamaan atau kemiskinan) indeks kesejahtraan yang sebenarnya (M. P. Todaro, 

1983:221). 

Apabila kita menganalisa determinasi-determinasi yang nyata mengenai 

pemerataan penghasilan maka yang sangat timpang adalah pemerataan pemikikan 

kekayaan atau harta yang produktif seperti tanah dan modal dalam segmen- 
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segmen yang berbeda dalam masyarakat, pada umumnya menyebabkan perbedaan 

penghasilan yang besar sekali antara si kaya dan si miskin. Pemerataan akan 

tercapai jika pendapatan terendah dalam masyarakat dinaikan sedemikian rupa. 

Prof. Gunar Myrdall berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan 

suatu proses sebab penyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat 

keuntungan yang semakin banyak dan membuat si miskin menjadi semakin 

terhambat. Dampak balik cenderung memperbesar dampak sebar cenderung 

mengecil. Secara komulatif kecenderungan ini memperbesar ketimpangan 

regional (M. L. Jhingan, 1999: 211). 

 

Semula banyak ahli berpendapat bahwa proses pembangunan akan mampu 

menyebarkan hasilnya secara otomatis kepada penduduknya dengan pendapatan 

yang berlainan tingkat. Mula- mula kelompok berpendapatan tinggi akan memetik 

hasil pembangunan lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok 

penduduk berpenghasilan rendah. 

 

Peningkatan pembangunan memungkinkan pemerataan penghasilan pembangunan 

yang lebih luas sehingga menjangkau kelompok penduduk yang berpendapatan 

rendah. Perkembangan meluasnya pembagian pendapatan ini dilakukan dengan 

cara pendistribusian pendapatan tinggi atau kaya ke kelompok penduduk 

berpendapatan rendah atau miskin (Emil Salim, 1984: 45). 

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan hal yang sangat diperlukan 

dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 

pemerataan pendapatan merupakan sasaran dan tujuan dari pembangunan 
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ekonomi, sehingga ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tidak 

semakin curam (Winardi, 1983: 85). 

 

Dalam perkembangan pembangunan, bagian-bagian pendapatan nasional yang 

diterima kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi lebih besar dari pada 

kelompok berpendapatan rendah sehingga terbentang jurang yang semakin 

melebar, diantara penduduk berpendapatan tinggi dan kelompok penduduk 

berpendapatan rendah dalam bentuk huruf U yang terlentang horizontal. Apabila 

tingkat pendapatan semakin naik maka jurang perbedaan antara pendapatan 

kelompok berpendapatan tinggi pada kaki atau huruf U ini berangsur-angsur akan 

lebih baik atau mengecil (Emil Salim, 1984: 45). 

 

Ada beberapa metode perhitungan yang dipakai oleh para ahli ekonomi dalam 

mengukur ketimpangan pendapatan. Sebuah ukuran yang ringkas dan sangat 

menyenangkan mengenai ketimpangan penghasilan dalam suatu Negara atau 

daerah bisa diperoleh dengan menghitung rasio area antara garis diagonal kurva 

Lorentz dibandingkan dengan jumlah area setengah bujur sangkar di mana tempat 

kurva itu. Rasio ini dikenal dengan nama “Rasio Konsentrasi Gini” atau lebih 

singkat lagi “Koefisien Gini” (M. P. Todaro, 1983: 197). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : “ Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif 

dengan ketimpangan pendapatan di Propinsi Lampung Periode 2001-2008”. 
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G. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang, Permasalahan, 

Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka berisi tentang, Landasan Teori, Pengertian 

Pembangunan Ekonomi, Pengertian Pertumbuhan Ekonomi, 

Konsep dan Definisi Produk Domestic Regional Bruto, Definisi 

Ketimpangan Pendapatan, Hipotesis U Terbalik Tentang 

Ketimpangan : Teori Kuznetz , Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pemerataan Pendapatan. 

Bab III : Metode Penelitian berisi tentang, Metode Penelitian (Sumber 

Data dan Alat Analisis) dan Gambaran Umum Wilayah Provinsi 

Lampung. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan berisi tentang, Hasil Perhitungan, 

Pembahasan, Implikasi Hasil Perhitungan. 

Bab V  : Simpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


