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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembangunan Ekonomi 

 

Pembangunan ekonomi umumnya merupakan proses yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha meningkatkan pendapatan 

perkapita. Dalam membangun perekonomian berkaitan erat dengan kualitas 

sumber daya manusia, sosial, politik, budaya, dan latar sejarah maka kondisi 

ekonomi saja tidaklah cukup untuk mendukung proses pembangunan. H.F 

Williamson (Winardi, 1983:4) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu 

proses, dimana suatu negara dapat menggunakan sumberdaya produksi 

sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk perkapita negara tersebut. 

 

Meller dan Baldwin (Winardi, 1983:6) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dimana pendapatan nasional nyata suatu 

negara meningkat dalam jangka panjang.  

 

Pembangunan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita peduduk suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang (sukirno,1985). Dari definisi tersebut terdapat hal penting yaitu 

suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, usaha untuk mendapatkan 
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pendapatan perkapita, peningkatan pendapatan perkapita secara terus menerus 

dalam jangka waktu yang panjang.  

 

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 

multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu 

masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem 

nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses 

pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk 

tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi 

tinggi.(Arsyad, 1999). 

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu: 

 

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan 

perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan 

prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari 

masyarakatnya. 

 

2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar 

menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan 

pembangunan. 

 

3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional 

menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan  

 

4. Tersier serta menyempitnya sektor primer. 
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5.   Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan stategis dalam 

pembangunan   ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju 

pembangunan ekonomi. 

 

6. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang 

paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika 

perekonomian. 

 

7. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus 

dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. 

 

8. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan 

ekonomi dan pembangunan. 

 

Aryad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses 

yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 

uang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan 

perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ditujukan secara utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

 

B. Pertumbuhan ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
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pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi 

keberhasilan pembangunan ekonomi.Menurut Adam Smith beranggapan bahwa 

pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. 

Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output 

atau hasil.  

 

David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin 

besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah 

tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi 

turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup 

minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (statonary state).  

 

Todaro(2006), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses 

peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terusmenerus 

atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat 

pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Menurut 

Todaro (2006), ada tiga faktor atau komponen utama dalampertumbuhan ekonomi 

yaitu: 

 

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

    ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 

 

2. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak 

    jumlah angkatan kerja. 

 

3. Kemajuan teknologi 
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Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. 

Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, 

sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan 

ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang 

sering kali dengan pendapatan riil perkapita (Irawan dan Suparmoko, 1997). 

Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam 

pendapatan perkapita, karena kenaikan merupakan penerimaan dan timbulnya 

dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu 

negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP (Arsyad, 

1999). 

 

Todaro (2004) menjelaskan lima pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, 

yaitu : Teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan; model 

perubahan struktural; revolusi ketergantungan internasional; kontrarevolusi 

neoklasik dan teori pertumbuhan baru. Model Pertumbuhan Harold-Domar 

ataumsering disebut model pertumbuhan AK termasuk dalam teori tahapan linear. 

Model Pertumbuhan Neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat 

standar yaitu : 

Y = Ae
μt

K
á
 L

1- á
 

 

Dimana Y adalah GNP, K adalah stok kapital dan modal manusia, L adalah 

tenaga kerja non terampil. A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat 

teknologi dasar, sedangkan eμ melambangakan konstanta kemajuan teknologi. 

Adapun symbol á melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau 

prosentase kenaikan GNP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik 
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dan modal manusia). Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu 

bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor berikut : kenaikan kualitas dan 

kuantitas tenaga kerja (melalui pertambahan jumlah penduduk dan perbaikan 

pendidikan), perubahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta 

penyempurnaan teknologi. 

 

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal 

dari Solow, dan teori pertumbuhan baru atau teori Endogen oleh Romer maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan 

ekonomi, yakni: 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis 

investasi baru, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) kemajuan teknologi. Salah satu 

teori perubahan struktural yang paling terkenal adalah Model- Dua-Sektor Lewis 

yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian menjadi dua 

sektor, yaitu : (1) Sektor Tradisional, yang menitikberatkan pada sektor pertanian 

yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas marginal sama  

dengan nol sehingga menjadikan suatukondisi yang surplus tenaga kerja (surplus 

labor). (2) Sektor Industri perkotaan Modern, yang tingkat produktivitasnya tinggi 

dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sektor tradisional. 

 

Menurut Sukirno (1991:10) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian 

untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung 

pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada hargaharga yang berlaku 

ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 
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perkembangan suatu perekonomian. Penilaian mengenai cepat atau lambatnya 

pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu 

dan pertumbuhan yang dicapai oleh daerah lain (Sukirno, 1994:58). Dengan kata 

lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila 

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan 

mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan atau fluktuatif. 

 

Faktor-faktor yang dianggap sebagai sumber penting yang mempengaruhi  

pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2004) antara lain: 

1.  Tanah dan Kekayaan lain nya. 

2.  Jumlah, Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja 

3.  Barang Modal dan Tingkat Teknologi 

4.  Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat. 

5.  Luas Pasar dan Sumber Pertumbuhan 

Kuznets (dalam Jinghan, 1993: 73) memberikan enam ciri pertumbuhan yang 

muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, 

dimana ciri-ciri tersebut seringkali terkait satu sama lain dalam hubungan sebab 

akibat. Keenam ciri tersebut adalah : 

 

1. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi. 

 

2. Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju 

produkperkapita . 
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3. Laju perubahan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan dari 

kegiatanpertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam 

skala unit-unitproduktif dan peralihan dari usaha-usaha perseorangan 

menjadiperusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh. 

4. Semakin tingginya tingkat urbanisasi 

 

5.  Ekspansi dari negara lain. 

 

6. Peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa. 

 

sebuah teori Pusat Pertumbuhan (Pole Growth) merupakan teori yang menjadi 

dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak dipakai 

oleh berbagai negara dewasa ini (Tarigan,2006). Pertumbuhan tidak muncul 

diberbagai daerah pada waktu bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa 

tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Pada 

intinya dalam teori ini industri unggulan yang merupakan penggerak dalam 

pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya muncul daerah yang relatif maju akan 

mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif dalam industri (Arsyad, 1999) 

yaitu : adanya kelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi 

tertentu, terkonsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian, terdapat keterkaitan 

antara input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat 

tersebut, dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri 

induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut. 
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Dalam kaitannnya dengan pembangunan ekonomi regional, pertanyaan mengenai 

“trade-of” antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dapat dijawab 

dengan menerapkan konsep pusat pertumbuhan (Growth Poles) dalam 

perencanaan pembangunan regional (Tarigan,2006). 

 

Ada empat karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan (Richardson:978) yaitu: 

adanya kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatau lokasi tertentu, 

terkonsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang dinamis dalam perekonomian, terdapat keterkaitan input dan output 

yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, dalam kelompok 

kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industry induk yang mendorong 

pengembangan kegiatan pada pusat tersebut. 

 

Pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, namun perhatian para ahli 

ekonomi klasik terhadap pertambahan penduduk dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam teori pertumbuhan yang 

menganalisa pengaruh  pertambahan penduduk terhadap tingkat produksi 

pendapatan. (Kuncoro,2004) 

 

Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan 

seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan 

menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang 

beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dimana 

pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Hal 
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ini juga dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu 

wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah 

tersebut juga oleh besaran transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang 

mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. 

 

C. Produk Domestik Regional Bruto 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) besarnya nilai tambah bruto yang 

dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan yang berada didalam suatu wilayah dalam 

kurun waktu tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan 

oleh seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kegiatan konsumsi, investasi, dan 

ekspor (BPS,2004). Data PDRB menggambarkan potensi atau kemampuan suatu 

daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki, dalam suatu proses 

produksi, sehingga besarnya PDRB yang dihasilkan oleh daerah sangat 

bergantung pada potensi sumber saya alam dan faktor produksi yang teersedia.  

 

Sedangkan PDRB per-kapita merupakan penggambaran tingkat kesejahteraan 

masyarakat secara umum. Pendapatan per-kapita diperoleh dari perhitungan 

jumlah PDRB total dalam wilayah lalu dibagi dengan jumlah penduduk yang ada. 

Pendapatan per-kapita memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan, 

apabila semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat secara rata-rata maka 

semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Perlu  diketahui bahwa 

indikator pendapatan per-kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan sangat sulit untuk mengukur 

kesejahteraan melalu pendapatan secara individu, namun ini sangat bermanfaat 
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untuk menggambarkan nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 

 

Pemerataan kekayaan pada kepemilikan faktor-faktor produksi yang ada akan 

menyebabkan perbedaan penghasilan pada lapisan masyarakat. Masalah 

ketimpangan ini  sering diikhtisarkan bahwa pendapatan riil dari yang kaya akan 

terus menerus bertambah sedangkan si miskin akan terasa lebih lambat pada 

peningkatan pendapatan  riilnya.  

 

D. Ketimpangan Wilayah 

 

Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah atau wilayah dalam 

suatu negara akan menyebabkan tingkat kesenjangan antara daerah yang maju 

dengan daerah yang belum berkembang menyebabkan kesenjangan antara daerah 

yang maju dengan daerah yang belum berkembang. Jika hal ini terus menerus 

dibiarkan maka akan menimbulkan kesenjangan yang akan semakin meluas, 

tentunya juga akan meyebabkan ketimpangan kesejahteraan penduduk disebabkan 

karena adanya perbedaan tingkat PDRB per-kapita yang dimilik masing-masing 

wilayah tidak sama. Ketimpangan wilayah khususnya ketimpangan laju 

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana distribusi laju 

pertumbuhan didaerah menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih unggul 

daerah daerah yang sudah maju.  

 

Simon Kuznets (Todaro, 2006 : 253) mengatakan bahwa pada tahap awal 

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan 

membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. 
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Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” 

(Hipotesis Kuznets). Dalam hal ini, pembuktian hipotesis Kuznets dilakukan 

dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan 

(Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel 

tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa 

pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan 

pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu 

ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya. 

 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketimpangan wilayah dari 

segi pendapatan daerah dapat dibuktikan dengan menggunakan “Indeks 

Williamsons”. Indek Williamsons mengukur disparitas melalu pendekatan PDRB 

per-kapita. Hasil dari penelitian Jeffrey Williamsons  menunjukkan bahwa : 

a. Disparitas atau tingkat ketimpangan daerah akan berkurang dengan 

meningkatnya perekonomian nasional. 

b. Disparitas antar daerah dinegara sedang berkembang lebih tinggi dari pada 

antar daerah dinegara lebih maju. 

 

E. Hipotesis U Terbalik dari Kuznets  

 

Hasil pengamatan dari serangkaian data di Amerika Serikat, Jerman, dan Inggeris, 

Kuznets menemukan bukti bahwa proses pertumbuhan melalui perluasan sektor 

modern yang pada awalnya mengakibatkan peningkatan perbedaan pendapatan  

diantara rumah tangga, kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu 

dan akhirnya mengalami penurunan. Kuznets menyatakan bahwa diantara faktor-

faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola ini, terdapat dua 



26 
 

faktor penting yaitu terpusatnya modal pada sekelompok berpendapatan tinggi 

dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri 

modern. Keadaan ini oleh Kuznets disebut sebagai hipotesis U terbalik 

(Todaro,2000). 

 

Gambar.3 kurva U Terbalik 

           1,00 

    

           0,75 

        

           0,50    Pendapatan per kapita  

 

          0,25 

             

          0,00 

 Sumber : Todaro: 2000  

 

Dalam penjelasan tentang faktor pertama, Kuznets mengasumsikan bahwa 

kelompok pendapatan tinggi memberi kontribusi modal tabungan yang besar, 

sementara modal tabungan dari kelompok lainnya sangat kecil Jika dianggap 

kondisi-kondisi lain adalah sama, perbedaan kemampuan menabung akan 

mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasukan dalam kelompok 

pendapatan tinggi. Proses ini akan menimbulkan dampak akumulatif, yang lebih 

jauh akan meningkatkan kesejahteraan kelompok pendapatan tinggi, kemudian 

akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu negara.   

 

Penjelasan kedua, timbul akibat pergeseran penduduk dari sektor pedesa-an ke 

sektor perkotaan.  Kesenjangan pendapatan meningkat karena produktivitas sektor 

industri perkotaan meningkat lebih cepat dibanding dengan peningkatan 

produktivitas sektor pertanian di pedesaan. 
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F. Analisis Klassen Typology 

Alat analisis klassen typology digunakan untuk mengetahui gambaran tentang 

pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Typology klassen 

pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis 

ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang 

berbeda, yaitu : daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, 

daerah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal (Kuncoro, 2002).  

 

Gambar. 4 klasifikasi typology klassen  

                             PDRB 

Pertumbuhan  

 

Y1  >  Y 

 

Y1  <  Y 

r1  >  r 

Daerah maju dan tumbuh 

cepat (kuadran I) 

Daerah berkembang 

cepat (kuadran II) 

r1  <  r 

Daerah maju tapi tertekan 

(Kuadran IV) 

Daerah relatif 

tertinggal (Kuadran 

III) 

Sumber  : Syafrizal, 1997 
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G. Analisis Indeks Williamson 

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk 

menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah adalah 

dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya 

adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan 

jumlah penduduk per daerah. Dari hasil perhitungan  diperoleh besaran 

nilai terletak antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi koofisien Indeks 

Williamson (mendekati 1) maka ketimpangan antar daerah semakin tinggi 

dan pertumbuhan ekonomi tidak merata. Jika koofisien Indeks Williamson 

mendekati 0 maka ketimpangan antar daerah dalam taraf rendah atau 

pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. 

 

H. Penelitian Terdahulu  

 

NO PENELITI/TAHUN ALAT ANALISIS HASIL ANALISIS 

1 R. Abdul Maqin 

Jawa Barat,2001 

1. Indeka Williamson 

2. LQ 

3. Typologi Klassen 

Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan angka 

ketimpangan PDRB perkapita 

antar daerah di jawa barat 

selama periode 2001-2005, 

yaitu mencapai rata-rata 

sekitar 0.6664  dengan tingkat 

disparitas yang relatif tinggi 

berada di kabupaten Bekasi. 

Sedangkan di 17 kabupaten 

lainnya di jawa barat memiliki 

tingkat disparitas yang relatif 

lebih rendah yaitu sekitar 

0.1261. 
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2 Caska dan R.m Riadi 

Riau,2003-2005 

1. Indeks Williamson 

2. Siftshare 

3. Typology Klassen 

Selain menganalisis ketimpangan 

pembangunannya penelitian ini 

juga mencoba untuk mengetahui 

posisi pertumbuhan ekonomi 

masing-masing daerah atau 

kabupaten di provinsi Riau. 

ketimpangan PDRB per kapita 

antara kabupaten di Provinsi Riau 

selama periode 2003-2005 rata-

rata sebesar 0,028. Selama tahun 

2003-2005, terjadi kenaikan 

ketimpangan PDRB per kapita 

antar kabupaten walaupun tidak 

signifikan seperti tahun 2003 

Indeks Williamson sebesar 0,027 

naik menjadi sebesar 0,028 tahun 

2004 dan tahun 2005 sebesar 

0,030.Hal ini berarti 

membuktikan bahwa semakin 

banyak pembangunan  yang harus 

dilakukan maka tingkat 

kemungkinan ketimpangan yang 

akan terjadi semakin tinggi. Dan 

Selama tahun 2003-2005, rata-

rata PDRB Per kapita Provinsi 

Riau sebesar 6,83. Daerah yang 

tertinggi di atas ratarata provinsi 

adalah Kabupaten Kuantan 

Singingi sebesar 8,02, Kabupaten 

Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak 

dan Kota Pekanbaru masing 

masing sebesar 9,31, 9,40 8,77 

dan 7,11. 



30 
 

3 Ririn Yuliantika 

Lampung,2007 

1. Indeks 

Ketergantungan 

2. Indeks Williamson 

3. Typology Klassen 

4. Laju pertumbuhan 

1. Berdasarkan klasifikasi 

Klassen Typologi terdapat 2 

kabupaten yang masuk dalam 

kategori relatif tertingggal 

yaitu Lampung Timur dan 

Way Kanan. Sedangkan 

kabupaten/kota lainnya 

termasuk dalam klasifikasi 

berkembang cepat. 

2. Dilihat dari laju 

pertumbuhan ekonominya, 

maka Kota Bandar Lampung 

menempati urutan pertama 

dengan rata-rata laju 

pertumbuhan ekonominya 

sebesar 6,46 % selama 6 tahun 

terakhir, dan kabupaten 

Lampung Selatan merupakan 

daerah yang paling rendah 

pertumbuhan ekonominya .  

 


