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ABSTRACT

ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN
LAMPUNG PROVINCE IN 2008-2013

By

YOGA ARAD ATMAJA

It studied aims to determine the factors that affect the Economic Inequality

District / City in Lampung Province. The Variables include growth of GDP per

capita, poverty rate and poor population growth. This study also aims to identify

patterns of economic growth based on Klassen typology and how to measure the

imbalance of economic development between regencies / cities in Lampung

Province. The analysis process used is Klassen Typology Analysis, Williamson

Index and Main Analysis. The results show the determination coefficient value

(R2) 0,590, this result also shows that growth of PDRB per capita (X1), open

poverty level (X2), and poor population growth (X3), positive to imbalance of

Region in Lampung Province

Keywords: Developmental Inequality, Per Capita Income, Open Unemployment
Rate, Poor Growth
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ABSTRAK

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2008-2013

Oleh

YOGA ARAD ATMAJA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

ketimpangan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Variabel yang

digunakan meliputi pertumbuhan PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka

dan pertumbuhan penduduk miskin. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi menurut tipologi Klassen dan

mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara kabupaten / kota

di Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan meliputi Analisis Tipologi

Klassen, Indeks Williamson dan Analisis Komponen Utama,. Hasil penelitian

menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) 0,590, hasil ini juga menunjukkan

bahwa pertumbuhan PDRB perkapita (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2),

dan pertumbuhan penduduk miskin (X3) berpengaruh positif terhadap

ketimpangan Daerah di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan, Pendapatan perkapita, Tingkat
Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Penduduk Miskin.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua 

wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya 

keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia 

maupun lembaga institusi yang mendukung. Pertumbuhan tidak muncul 

diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi 

dibeberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang 

berbeda (Arsyad, 2010).  

 

Dalam intensitas pertumbuhan yang berbeda, pelaksanaan pembangunan 

sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan 

pertumbuhan disatu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain 

(Kuncoro, 2006). Dari hal tersebut pelaksanaan pembangunan tidak jarang 

menciptakan adanya ketimpangan. 

 

Disparitas pembangunan ekonomi dalam suatu provinsi merupakan fenomena 

universal hampir pada semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat 

pembangunannya. Disparitas pembangunan merupakan masalah kesenjangan 

yang serius untuk ditanggulangi baik pada sistem perekonomian pasar 

maupun ekonomi pemerintahan. Proses pembangunan dalam skala nasional 
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yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan masalah 

pembangunan yang cukup besar dan kompleks karena pendekatan 

pembangunan sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro dan 

cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan 

ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam suatu kawasan (Alisjahbana, 2005). 

Terdapat beberapa studi empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

yang membahas tentang kesenjangan pertumbuhan ekonomi. 

 

Sasana (2009) menganalisa dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 

antar daerah terhadap kesejahteraan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal. Menggunakan metode analisis jalur 

Last Squer (Path Analysis), analisis regresi dengan variabel yang dibakukan 

(Standardise Regression). Penelitian tersebut memperkirakan tingkat 

perbedaan pendapatan regional pada tahun 2001-2005.  

 

Menggunakan data PDRB pertahun berdasarkan harga berlaku yang meliputi 

pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi 

total pengeluaran pemerintah daerah menerapkan formulasi koefesien 

Williamson. Dari perhitungan indeks ketimpangan Williamson dari tahun 

tersebut diperoleh angka antara 0,02-0,45 yang menunjukan terjadi 

peningkatan kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Barika (2012) melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan 

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009. 

Menggunakan analisis ketimpangan regional dan indeks Entropi Theil. 
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Variabel penelitiannya yaitu pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan penduduk 

dan Investasi didapatkan kesimpuan bahwa pertumbuhan penduduk dan 

investasi swasta berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan daerah 

di Provinsi Bengkulu, Sementra itu pengeluaran Pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan. Sementara dari hasil penelitian diketahui bahwa 

angka kesenjangan tahun 2005-2009 berfluktuasi berkisar antara 0,11-0,13 

yang menunjukan tingkat kesenjangan di Provinsi bengkulu tergolong rendah. 

 

Susanti (2013) menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan daerah 

tertinggal di Kabupaten Lampung Utara tahun 2006-2010 dengan 

menggunakan formulasi Williamson. Selain itu juga dianalisis peran sektor 

ekonomi unggulan daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil 

yang diperoleh dari analisis indeks ketimpangan adalah berkisar antara 0,40-

0,53 ini berarti bahwa nilai ketimpangan pendapatan antar Kabupaten 

Lampung Utara tergolong sedang.  

 

Sedangkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap masing-

masing Kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung diperoleh hasil bahwa 

tiap-tiap kabupaten memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Namun 

hampir semua kabupaten menunjukan sektor pertanian yang masih menjadi 

sektor utama penunjang perekonomian. 

 

Dari penelitian tersebut diperoleh tingkat kesenjangan antar Provinsi di 

Indonesia yang berbeda. Strategi pembangunan ekonomi yang 

menitikberatkan kepada pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang 

pesat ternyata sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi 
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ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu karakteristik wilayah 

mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan 

ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi 

wilayah di Indonesia tidak seragam (Wijaya, 2010).  

 

Ketidakseragaman ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh 

dan yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu 

tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Selanjutnya, 

kemampuan untuk tumbuh yang berbeda ini akan mengakibatkan terjadinya 

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun, dari sudut pandang 

pembangunan nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar 

wilayah adalah hal yang kurang disukai dan lebih sering menimbulkan 

berbagai kerugian daripada keuntungan atau manfaat (Wijaya, 2010). 

 

Pada prinsipnya permasalahan distribusi pendapatan menjadi sama-sama 

penting dalam pembangunan. Penghapusan kemiskinan yang meluas dan 

pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua 

permasalahan pembangunan yang banyak mempengaruhi strategi dan tujuan 

pembangunan. Oleh karena itu ahli ekonomi mengemukakan bahwa untuk 

perbaikan jurang pendapatan nasional hanya mungkin bila strategi 

pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat 

minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau yang di sebut dengan 

kebutuhan dasar. 

 

Secara umum ukuran yang digunakan untuk mengkaji tingkat disparitas 

pembangunan ekonomi antar Kabupaten/Kota didasarkan pada penggunaan 
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data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui data tersebut dapat 

diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan peran 

masing-masing sektor ekonomi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah Kabupaten/Kota.  

 

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

ujung tenggara pulau Sumatera juga tidak lepas dari permasalahan disparitas 

pendapatan. (BPS, 2013) Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2013 

berjumlah 7.932.132 jiwa dan dengan total pendapatan regional Rp. 

46.123.346 milyar dengan pendapatan perkapita sebesar  Rp. 20.725.000  

 

Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang 

perdagangan di bagian selatan antara wilayah Sumatera dan Jawa. Provinsi 

Lampung mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama 

sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

serta memiliki sentra produksi terbesar nasional untuk komoditas kopi dan 

udang budidaya serta komoditas utama kelapa sawit, kopra, dan karet.  

 

Dilihat dari pencapaian secara nasional menurut data dari BPS 2014, 

Perekonomian Provinsi Lampung selama periode 2008–2013 memiliki pola 

yang mirip dengan kinerja perekonomian nasional. Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi selama periode tersebut sebesar 5,90 persen per tahun sedikit di atas 

rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDRB 33 provinsi) sebesar 5,89 

persen dan pertumbuhan rata-rata pulau Sumatera tertinggi sebesar 6,17 

persen per tahun pada periode yang sama. Ini artinya pertumbuhan ekonomi 
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nasional berpengaruh terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung. 

 

Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2013 sebesar 5,97%. Pertumbuhan 

ini mengalami perlambatan dibanding Tahun 2012 yang mencapai 6,53%. 

Hal ini merupakan gejala nasional, yang tercermin pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan akibat krisis ekonomi 

global.  

 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih tinggi dibandingkan  

dengan laju pertumbuhan nasional seharusnya dapat menciptakan pemerataan 

distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota, namun pada kenyataanya masih 

terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin besar dan telah menimbulkan 

berbagai masalah antar daerah seperti rendahnya penyerapan tenaga kerja, 

minimnya infrastruktur pendorong kegiatan ekonomi, kecemburuan sosial, 

dan lain- lain. 

 

Pendistribusian pendapatan di Indonesia masih bervariasi dan teridentifikasi 

secara tidak merata. Provinsi Lampung dalam periode 2009-2013 tercatat 

sebagai penerima PDRB perkapita terendah. PDRB rata-rata perkapita 

penduduk Lampung pada periode tersebut sebesar 52,9. Jauh tertinggal 

dibandingkan dengan Nasional dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar 

97,87. Sedangkan  pada tahun 2009 untuk PDRB perkapita nasional sebesar 

89,14 meningkat menjadi 10,69 pada tahun 2013 (BPS, 2014).  
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Kontribusi PDRB perkapita nasional tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2013 sebesar 47,87, disusul provinsi Kalimantan  Timur sebesar 

31,56. Peningkatan yang terjadi salah satu pendorongnya adalah 

berkembangnya sektor tersier dalam perekonomian, seperti sektor jasa-jasa, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, 

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini menunjukan terjadi 

kesenjangan pertumbuhan PDRB perkapita antar wilayah di Indonesia. 

Terlihat dari masih tingginya fluktuasi antara Provinsi.  

 

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB perkapita dan masih tingginya 

kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. 

Masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pekerja lepas pertanian 

(buruh tani), pekerja bebas non pertanian (buruh pabrik), dan pekerja tak 

dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam 

lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya 

mendapatkan upah yang sangat rendah. Mereka cenderung bersedia bekerja 

apa saja untuk mempertahankan hidup (Kuncoro, 2012). PDRB perkapita 

yang relatif rendah, menunjukkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan 

terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan 

yang harus diatasi adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian, 

perkebunan dan perikanan yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi di 

daerah. 

 

Pada tahun 2007 Seiring dengan kembalinya harga komoditas minyak mentah 

dunia, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebagai 
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akibat mulai bergairahnya iklim usaha atau berkembangnya pasar tenaga 

kerja. Kelompok pengangguran ini didominasi oleh kaum perempuan 

dibanding laki-laki. 

 

Ketimpangan pendapatan berdampak pada kualitas hidup manusia yang 

rendah karena tidak terpenuhinya beberapa komponen yaitu capaian gizi dan 

kesehatan yang mewakili bidang kesehatan serta pendidikan yang layak 

sehingga tidak mampu berkompeten. Sumber daya manusia menjadi faktor 

penyebab terjadinya penduduk miskin karena kesulitan memperoleh 

pekerjaan yang menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran. Hal ini akan 

berakibat pada rendahnya distribusi pendapatan perkapita. Sehingga dengan 

demikian  mendorong terjadinya kemiskinan. 

 

Konsep analisa ketimpangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

wilayah yang dipresentasikan oleh pertumbuhan Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) per kapita ADHK dan ADHB, PDRB Provinsi 

Lampung dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 

Prinsipnya permasalahan ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan 

serius dalam pembangunan. Penghapusan kemiskinan yang meluas, distribusi 

pendapatan dan tingkat pengangguran merupakan pusat dari semua 

permasalahan pembangunan yang banyak mempengaruhi strategi dan tujuan 

pembangunan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya dapat lebih 

memprioritaskan pembangunan agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi. 
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. 

B. Masalah Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahannya adalah adanya 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

 

Dari pemaparan diatas dapat di diketahui beberapa permasalahan yang 

hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana perkembangan pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung? 

2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun rincian tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung menurut Tipologi Klassen. 

2. Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berdasarkan indeks Williamson. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dalah sebagai berikut :  

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah. 

2. Bagi Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif 

untuk menyusun kebijakan ekonomi. 
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3. Bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah bahan studi kepustakaan 

tentang pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pertimbangan studi 

selanjutnya dimana metodologi Tipologi Klassen dapat digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi 

masing-masing daerah. sedangkan Indeks Williamson digunakan sebagai 

alat ukur untuk mengetahui besarnya tingkat kesenjangan wilayah. 
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan riil Perkapita penduduk suatu negara

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan

(Arsyad, 2010). Menurut Meier (1995) dalam Kuncoro (2006), pembangunan

ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan Perkapita suatu negara

meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah

penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat

dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan

Perkapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu

pengertian pembangunan ekonomi.

Suatu proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga

tujuan inti yaitu :

a. Peningkatan perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang

pokok.
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b. Peningkatan standar hidupdan

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Disamping memiliki tujuan inti, pembangunan secara garis besar memiliki

indikator-indikator kunci yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi

dua yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Yang termasuk sebagai

indikator ekonomi adalah GNP Perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP

Perkapita dengan Purchasing PowerParity, sedangkan yang termasuk

indikator sosial adalah Human Development Index (HDI) dan Physical

Quality Life Index (PQLI) atau indeks mutu hidup (Kuncoro, 2006).

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (2010), mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu

proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yaitu proses yang

mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu

pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad,

2010).
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Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik

yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor

swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumber daya swasta secara

bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur

tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya

kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat

dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 2010).

Menurut Arsyad (2010) keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah

akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk

tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah,

mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi

suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah

lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah

kedaerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal

(1957) dalam Jhingan (2010) mengenai dampak balik pada suatu daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan suatu

proses pembangunan ekonomiyang terjadi pada suatu negara atau wilayah.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari

banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi.
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pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau

produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada peningkatan teknologi,

penyesuaian ideologi dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sedangkan

pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada komposisi produksi,

perubahan pada pola penggunaan dan alokasi sumber daya produksi diantara

sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan

pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada

kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh

(Todaro, 2006).

Sumitro Djojohadikusumo (1987) dalam Budiantoro (2008) menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan menurut

Kuznets dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut

pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow,

Pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian

mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor

pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju

perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktor

(Pratama, 2010).
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Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi.

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas

Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik seperti

Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada

empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah

penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam,

dan (4) tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan menurut Schumpeter,

faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses

inovasi atau wiraswasta (entrepreneur) (Pratama, 2010). Suatu perekonomian

dikatakan mengalami pertumbuhan atau bekembang apabila tingkat kegiatan

ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya

(Kuncoro, 2006).

Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi,

yaitu:

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah

(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources).

Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di

tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk

memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai

dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas

sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan
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kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif

terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai

faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya,

semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan

semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru baru dan cara-

cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang

dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang

sama.

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal,

yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga

kerja atau input modal yang sama.

c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan

teknologi tersebut memungkinkan kita memamfaatkan barang modal yang

ada secara lebih produktif.



17

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung

angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir

seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, (b)

konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d)

perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu

tertentu.

PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat

dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan peranan sektor ekonomi dalam

suatu daerah,sektor-sektor yang mempunyai peranan besar menunjukkanbasis
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perekonomian suatu daerah. Dengan demikian PDRB secara agregatif

menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan

pendapatan/balasjasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam

proses produksi di daerah tersebut.

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun

ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih

menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

5. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam

kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya

perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi

yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini

menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses

pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah

biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang

(Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif

dari seluruh masyrakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya

perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang

menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-
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beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai

wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula

dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisanya tentang Teori

Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi

tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu

negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini

kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2012), pada permulaan proses

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar

wilayahcenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan

tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus

berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar

wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada

negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan

antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju

ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva

ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh

Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan

pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang

berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang

diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti

bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan

ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru

terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Terjadinya ketimpangan regional menurut Mydral (1957) disebabkan oleh

besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di

negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan

ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan

merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang

menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang

lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan

modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

6. Tipologi Daerah

Pendekatan tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang

pola pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dengan menggunakan

alat tipologi klassen adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang

digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah

berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) Perkapita daerah.

Dengan menentukan nilai pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal

dan nilai PDRB Perkapita sebagai sumbu vertikal.
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Seperti pada pendekatan pertama,pendekatan wilayah juga menghasilkan

empat klasifikasi kabupaten yangmasing-masing mempunyai karakteristik

pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu:

1. Daerah bertumbuh maju dan cepat (rapid growth region)

Daerah maju dan cepat tumbuh (rapid growth region) adalah daerah yang

mengalami laju pertumbuhan PDRB dab tingkat pendapatan Perkapita

yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya

daerahdaerahtersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi

tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-

daerah ini merupakan merupakan daerah yang mempunyai potensi

pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk

kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan

terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan (retarted region).

Daerah maju tapi tertekan (retarted region) adalah daerah-daerah yang

relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya

menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.

Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi

dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat,

walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah relatif tertinggal (relatively backward region).

Kemudian daerah relatif tertinggal (relatively backward region) adalah

daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan
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Perkapitayang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti

bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan

ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti

bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui

pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat

pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini

secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya

Kuncoro(2002).

4. Daerah berkembang cepat (growing region).

Daerah berkembang cepat (growing region) pada dasarnya adalah daerah

yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum

diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan

ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan Perkapitanya, yang

mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih

relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa

mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat

untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

7. Ukuran Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sjafrizal (2012) Salah satu model yang cukup representatif untuk

mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks

williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson

mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap

jumlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk
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mengukur tingkat ketimpangan pendapatan Perkapita suatu negara pada

waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu

antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam

perhitungan, namun

demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan

pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012). Formulasi Indeks Williamson

yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

= ∑ ( − ) (0 < < 1)
Dimana :

Vw = Indeks Williamson

yi = PDRB Perkapita daerah i

y = PDRB Perkapita rata-rata seluruh daerah

fi = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila mendekati 1 berarti sangat

timpang dan bila mendekati nol berarti sangat merata.

8. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar

wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
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Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan

produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya

alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan

biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai

kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan

daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya

akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebihtinggi

sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan

daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang

lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan

struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,

perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan

kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja

masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan

cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini

akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan

penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
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3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan

migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan.

Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi

suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya

adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi,

sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana

konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang

selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan daerah

Alokasi dana ini berasal dari pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan

otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah

sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih

rendah. Dimana Besar kecilnya anggaran pengeluaran atau konsumsi

pemerintah akan sangat bergantung pada sikap dan keputusan-keputusan

politik. Keuntungan sumber daya alam dipengaruhi oleh kemampuan daerah

mengoptimalkan menjadi sumber pendapatan daerah sehingga diharapkan

dapat meningkatkan distribusi pendapatan perkapita.
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Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor

yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara

sedang berkembang, yaitu:

a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya

pendapatan Perkapita.

b) Inflasi di manapendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara

proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.

c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal

(capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan

harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang

berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

e) Rendahnya mobilitas sosial.

f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan

kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha

golongan kapitalis.

g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang

berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai

akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang

ekspor negara-negara sedang berkembang.

h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri

rumah tangga, dan lain-lain.
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9. PDRB Perkapita

Merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pelaku ekonomi sebagai

pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. BPS (2014)

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah

penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut.

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat

perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor

kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat

keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat

perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan

memantau kemampuan daerah.

10. Hubungan PDRB Perkapita dengan Ketimpangan Pembangunan
Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukan dengan kenaikan dari PDRB

perkapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut labih besar atau lebih

kecil daripertambahan penduduk (Arsyad, 2010). Menurut Todaro (2006),

laju pertumbuhanyang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan.

Di dalam bukunyaTodaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi

(character of economicgrowth) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa

yang berperan serta, sektor-sektormana saja yang mendapat prioritas,

lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yangmengatur, dan sebagainya.

Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukanapakah pertumbuhan
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ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakatmiskin atau

tidak.

Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidakdengan

sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntunganbagi

segenap penduduk.Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat

digunakan sebagaivariabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB

perkapita) yangmenunjukan tingkat pembangunan suatu negara

(Sjafrizal,2008). Pertumbuhanekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan

keberhasilan pembangunan padawilayah tersebut. Apabila suatu wilayah

dapat meningkatkan laju pertumbuhanekonominya maka wilayah tersebut

dapat dikatakan sudah mampu melaksanankanpembangunan ekonomi dengan

baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalampembangunan ekonomi

ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi padasuatu wilayah

sudah merata diseluruh lapisan masyarakat.

Harapan pertumbuhanekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan

pendapatan Perkapita masyarakat.Ketika pendapatan Perkapita meningkat dan

merata maka kesejahteraan masyarakatakan tercipta dan ketimpangan akan

berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwaada trade off antara

ketidakmeratan dan pertumbuhan. Namun kenyataanmembuktikan

ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam

dekadebelakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah,
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sehingga di banyakNSB tidak ada trade off antara pertumbuhan dan

ketidakmerataan MudrajadKuncoro, (2006).

B. Tinjauan Terdahulu

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan

Perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan

kerja, dan atau antar wilayah.

Perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Indonesia

dimulai oleh Hadi Sasana (2009). Peneliti lain yang menggunakan kerangka

kerja Williamson dalam mengamati kesenjangan regional telah dilakukan

diantaranya oleh Zainal Arifin (2009), Herwin Mopangga (2011), Barika (2012).

Studi tersebut tercantum pada Tabel 1. dan mendukung hipotesa U terbalik versi

Williamson (Linda Tustiana, 2013).

Tabel 1. Tinjauan Terdahulu

N
o

Penelitian dan Judul Alat pengukuran Hasil Penelitian

1. Hadi Sasana (2009)
Analisis Dampak
Pertumbuhan Ekonomi,
Kesenjangan Antar
Daerah Dan Tenaga Kerja
Terserap Terhadap
Kesejahteraan
DiKabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah
Dalam Era
DesentralisasiFiskalJurna
l Bisnis dan Ekonomi
(JBE), Maret 2009, Hal.
50 - 69 Vol. 16,
No.1ISSN: 1412-3126

least square dengan
menggunakan
analisis jalur(path
analysis)

Pertumbuhan ekonomi
berpengaruhsignifikan dan
mempunyai hubungan
yangpositif terhadap
kesejahteraan masyarakat
dikabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah.Kesenjangan
ekonomi antar
daerahberpengaruh
signifikan dan
mempunyaihubungan yang
negatif
terhadapkesejahteraan
masyarakat di
kabupaten/kotadi Provinsi
Jawa Tengah. Dan tenaga
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kerja terserap
berpengaruhsignifikan dan
mempunyai hubungan
yangpositif terhadap
kesejahteraan masyarakat
dikabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah.

2. Zainal Arifin (2009)
Kesenjangan Dan
Konvergensi Ekonomi
AtarKabupatenPada
Empat Koridor Di
Propinsi Jawa Timur.
HUMANITY, Volume IV,
Nomor 2, Maret 2009:
154 - 164

a.PenghitunganPertu
mbuhanEkonomi
b. Analisis Indeks
WilliamsonIndeks
Entropi Theil

Pertumbuhan rata-rata
seluruh kabupaten/kotadi
Jawa Timur masih
mengalami ketidakstabilan
pertumbuhan ekonomi.
Kadangmeningkat kadang
juga mengalami
penurunan.Pada
pertumbuhan rata-rata ke
empat koridordi Jawa Timur,
koridor Utara Selatan yang
memiliki rata-rata
pertumbuhan ekonomipaling
tinggi. Ini dikarenakan
kabupaten/kotayang berada
pada koridor tersebut
merupakanpusat-pusat
perekonomian di Jawa
Timur.

3. Herwin Mopangga
(2011)
Analisis Ketimpangan
Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Gorontalo
Trikonomika Volume 10,
No. 1, Juni 2011, Hal. 40–
51
ISSN 1411-514X

Indeks Williamson,
analisis Shift Share
dan matriks Tipologi
Klassen untuk
menjelaskan struktur
ekonomi di Provinsi
Gorontalo.
Pendekatankuantitatif
menggunakanteknik
ekonometrik dengan
model regresi
berganda unbalanced
panel.

Secara simultan, perbedaan
pada PDRB Perkapita,
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Rasio
Belanja Infrastruktur (RBI)
sangat signifikan sebagai
sumber utama ketimpangan
di Provinsi Gorontalo
Struktur ekonomi di Provinsi
Gorontalo masih dominan
disumbangkan oleh sektor
pertanian, meskipun dalam
pertumbuhannya sektor ini
lebih rendah dibanding
sektor non pertanian.

4. Shenggen Fana, Ravi
Kanburb,  Xiaobo Zhang
(2011)
China’s regional
disparities: Experience
and policy
Review of Development

Infrastruktur,investasi
sosial dan
perlindungan , dan
reformasi
pemerintahan

Agar pemerintah Cina
mengambil pendekatan
eksperimentaluntuk
intervensi , seperti yang
terjadipada periode awal
reformasipertanian , belajar
dari hasilsebelum scaling up
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Finance 2011 1, 47–56
5. Barika (2012)

Analisis Etimpangan
PembangunanWilayahKa
bupaten/KotaDi Provinsi
Bengkulu Tahun 2005 –
2009
VOLUME : 04. NO. 03,
JANUARI - JUNI 2012
ISSN: 1979-7338

Analisis Regresi,
Analisis Klassen
typologi
pertumbuhan
Ekonomi dan
ketimpangan indeks
Williamson

Nilai Koefesien Determinasi
(R2) 0,570 Pertumbuhan
Penduduk (X2) dan Investasi
Swasta (X3) berpengaruh
signifikan positif terhadap
ketimpangan daerah di
Provinsi Bengkulu,
sementara itu pengeluaran
pemerintah (X1) tidak
berpengaruh signifikan.

6. Tiraphap Fakthong (2012)
Convergence in Income
Inequality and Growth
under Public Investment
in Human Capital:
The Case of Thailand
Procedia Economics and
Finance 2 ( 2012 ) 315 –
324

Pembangunan
manusia melalui
subsidi pendidikan
dan Investasi sebagai
pendorong
pertumbuhan ekonmi
jangka panjang

Investasi di bidang
pendidikan melaui penelitian
memiliki konvergensi lebih
baik dibandingkan dengan
hanya melakukan subsidi
pendidikan saja karena dapat
meningkatkan pendapatan
perkapitadan  hal ini sudah
terbukti di salah satu
Provinsi di Thailand Periode
200-2009

7. Linda Tustiana
Puspitawati (2013)
Analisis Perbandingan
Faktor-Faktor Penyebab
Ketimpangan
Pembangunan Antar
Kabupaten/Kota
Di Kawasan Kedungsapur
Economics Development
Analysis Journal 2 (2)
(2013)
ISSN 2252-6560

Location Quotient,
Shift Share, Tipologi
Klassen, dan
Skalogram

Rata-rata kabupaten/kota
yang memiliki sektor basis
adalah sektor pertanian
memiliki pertumbuhan
ekonomi yang lebih rendah,
sedangkan sebagian besar
kabupaten/kota di Kawasan
Kedungsapur memiliki
sektor basis pada sektor
pertanian.

C. Kerangka Pikir

Adanya perbedaan pengelolaan kegiatan ekonomi dan potensi Sumber Daya

Alam dan Sumber Daya Manusia yang  dimiliki  masing- masing Kabupaten

/ Kota di Provinsi Lampung menyebabkan  terjadinya perbedaan

pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang menimbulkan ketimpangan
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pembangunan ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung. Indikator

ketimpangan pembangunan mencakup ketimpangan pendapatan per kapita.

Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi

Lampung, metode analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen danIndeks

Williamson digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan

pembangunan ekonomi antar daerah berdasarkan PDRB adhk dan adhb.

Gambar 1.Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan Ekonomi dan
Pendapatan Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung

Ketimpangan Pembangunan antar
Kabupaten/kota Provinsi Lampung

Indeks Williamson

Strategi dan Kebijakan untuk Mengurangi
Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung

Pengklasifikasian Wilayah
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tipologi Klassen
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D. HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan alur kerangka berfikir penelitian diatas

maka hipotesis yang dapat disusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Diduga Pola pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota

akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbedapada satu

periode penelitian.

b) Diduga nilai indeks ketimpangan semakin menurun pada setiap periode

penelitian baik berdasarkan pendapatan perkapita ADHB maupun

pendapatan perkapita ADHK.



34

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka pembahasan hanya dalam ruang

lingkup ketimpangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung. Dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen untuk

mengetahui pola pertumbuhan ekonomi, Analisis Indeks Williamson untuk

mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi. Data yang

digunakan adalah tahun 2008 sampai dengan 2013. Penelitian ini

menggunakan 10 Kabupaten/Kota dimana Pesisir Barat masih menjad

Kabupaten Lampung Barat.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dependen maupun

independen dalam penelitian ketimpangan pembangunan di Provinsi

Lampung, maka diperlukan definisi operasional yakni:

1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Vw)

Ketimpangan pembangunan wilayah diukur dengan menggunakan rumus

Indeks Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan

PDRB PerkapitaAtas Dasar Harga Konstan2000 dan PDRB Perkapita Atas
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Dasar harga Berlaku untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.Indeks ketimpangan

pembangunan wilayah ditunjukkan oleh angka 0 sampai dengan angka 1.

2. PDRB Perkapita(IPC)

Pendapatan per kapita adalah jumlah (nilai) barang dan jasa rata-rata yang

tersedia bagi setiap penduduk suatu wilayah pada suatu periode tertentu.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2004).

Data sekunder berupa data panel yaitu yang terdiri dari dua bagian; a. Time

series dan b. Cross section. Data time series digunakan selama enam tahun

yaitu tahun 2008-2013, sedangkan data cross section sebanyak sepuluh yang

menunjukan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menjadi

objek penelitian. Sepuluh Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Bandar

Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur,

Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Selatan, Tulang Bawang dan Way

Kanan.
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2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait yaitu Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 sampai dengan 2013.Secara umum variabel-

variabel yang akan digunakan sebagai analisis dirangkum dalam tabel berikut

:

Tabel 2. Variabel yang Digunakan Dalam Analisis

Variabel
Definisi
Variabel

Satuan Sumber

PDRB Produk
Domestik
Regional Bruto
menurut
Kabupaten/Kota
ADHK &
ADHB 2000

Milyar Rupiah BPS 2008-2013

PDRB Perkapita (IPC) Distribusi
pendapatan
Perkapita

Ribu Rupiah BPS 2008-2013

Data-data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. PDB Indonesia ADHK tahun 2008-2013 yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS).

2. PDRB Provinsi Lampung ADHK tahun 2008-2013 yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik (BPS)

3. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2008-2013 yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

4. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2008-2013

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
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5. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2008-2013

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan

metode studi kepustakaan yang meliputi PDRB Nasional dan Provinsi

Lampung. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan

mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan

bacaan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan

yang dibutuhkan.

E. Metode Analisis

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, keterkaitan antara jumlah

penduduk, pendapatan perkapita dan PDRB Provinsi Lampung maka

dilakukan analisis yang terbagi kedalam tiga tahap yaitu :

1. Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

2. Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson) untuk mengetahui besarnya

tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung.

1. Klassen Typology

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah tentunya masing-masing

berbeda. Ada wilayah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga

dapat tumbuh pesat. Di sisi lain ada pula wilayah yang tak dapat berbuat
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banyak sehingga siklus ekonominya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh

negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan

wilayah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat

digunakanTipology Klassen sebagai alat analisis. Tipology

Klassen melakukan pengolompokan wilayah berdasarkan dua karakteristik

yang dimiliki wilayah tersebut yaitu PDRB perkapita dan laju pertumbuhan

ekonomi.

Dengan berlandaskan dua karakteristik dasar yang dimiliki setiap daerah yaitu

pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita maka daerah-daerah tersebut

dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok sehingga tiap kelompok

memiliki pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Tabel 3. Matriks Tipologi Klassen

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Rendah Tinggi

R
ata-rata PD

R
B

perkapita

Tinggi
Kuadran II

Daerah Maju tetapi Tertekan
(high income but low growth)

Kuadran I
Daerah Cepat Maju dan

Cepat-Tumbuh (high growth
and high income)

Rendah
Kuadran III

Daerah Relatif Tertinggal
(low growth and low income)

Kuadran IV
Daerah sedang Berkembang

(high growth but low income)

Sumber : BPS, 2013

Penjelasan dari matriks diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth

and high income) atau disebut juga sebagai daerah maju dan tumbuh
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cepat (rapid growth region), merupakan daerah yang memiliki tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah  yang

menjadi acuan atau Provinsi Lampung.

2. Kuadran II yaitu daerah maju tetapi tertekan (high income but low

growth) atau juga disebut sebagai daerah berkembang cepat (growing

region), merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya

lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan

dengandaeah  yang menjadi acuan atau Provinsi Lampung.

3. Kuadran III yaitu daerah relatif tertinggal (low growth and low income)

atau juga disebut sebagai daerah relatif tertinggal (relatively backward

region), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun

pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding daerah acuan.

4. Kuadran IV yaitu daerah yang berkembang cepat (high growth but low

income) atau juga disebut sebagai daerah maju tetapi tertekan (retarded

region), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah

dibandingkandengandaeah  yang menjadi acuan atau Provinsi Lampung.

2. Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)

Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas

regional dengan tingkat pembangunan ekonomi. Penelitiannya menggunakan

data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata

ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional
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menjadi semakin lebar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah

tertentu. Indeks ketimpangan regional untuk menggambarkan ketimpangan

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dihitung dengan formulasi

sebagai berikut:

= ∑ ( − ŷ)ŷ
Dimana :

Vw = Indeks Williamson

yi = PDRB Perkapita di Kabupaten/Kota i

ŷ = PDRB Perkapita rata-rata di Provinsi Lampung

fi = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Lampung

Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang

dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat

dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka

ketimpangan semakin lebar.



A. Geografi

Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada posisi Timur – Barat

berada antara 103o40’ – 105o50’ Bujur Timur dan Utara – Selatan berada

pada antara 6o45’ – 3o45’ Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal

daratan seluas 35.288,35 Km2 termasuk pulau-pulau yang terletak pada

bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera.

1. Provinsi Lampung sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera

Selatan dan Bengkulu.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

4. Ssebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Provinsi dengan ibukota Bandar Lampung ini merupakan gabungan dari kota

kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas

dan menyimpan potensi kelautan. Kawasan bagian barat merupakan daerah

pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan.

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
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B. Administrasi Provinsi Lampung

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan

dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukotanya Liwa, luas wilayahnya

2.142,78 Km2 terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan dan 136

Desa/Kelurahan.

2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya

3.020,64 Km2 terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan 302

Desa/Kelurahan.

3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas

wilayahnya 3.319,04 Km2 terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan

260 Desa/Kelurahan.

4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas

wilayahnya 5.325,03 Km2 terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan

dan 264 Desa/Kelurahan.

5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas

wilayahnya 3.802,68 Km2 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan

dan 307 Desa/Kelurahan.

6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas

wilayahnya 2.725,87 Km2 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dan

247 Desa/Kelurahan.
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7. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, memiliki

luas wilyah 3.921,63 Km2 terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan dan

222 Desa/Kelurahan.

8. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas

wilayahnya 3.196,32 Km2 terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan

151 Desa/Kelurahan.

9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukotanya Gedong Tataan, luas

wilayahnya 2.243,51 Km2 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 144

Desa/Kelurahan.

10. Kabupaten Pringsewu dengan Ibukotanya Pringsewu, luas wilayahnya

625,00 Km2 terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 131

Desa/Kecamatan.

11. Kabupaten Mesuji dengan Ibukotanya Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00

Km2 terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan.

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukotanya Panaragan Jaya,

luas wilayahnya 1.201,00 Km2 terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 96

Desa/Kecamatan.

13. Kabupaten Pesisir Barat dengan Ibukotanya Krui, memiliki luas wilayah

2.907,23 Km2 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 96

Desa/Kelurahan.

14. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 192,96 Km2 terdiri dari 20

(dua puluh) Kecamatan dan 126 Desa/Kelurahan.

15. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km2 terdiri dari 5 (lima)

Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan.
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C. Kondisi Penduduk

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi

penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi

dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Jumlah penduduk Provinsi Lampungdi 10 Kabupaten/Kota observasi selama

tahun 2008-2013rata-rata cenderungmeningkat. Tahun 2008 penduduk

Provinsi Lampung berjumlah 6.257.484jiwa hinggatahun 2013 mencapai

6.537.056jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Lampung tidak

hanya dikarenakan tingginya tingkat kelahiran pada wilayah ini, melainkan

jugadikarenakan faktor perpindahan penduduk yang terjadi terutama yang

berasal dariluar Provinsi Lampung.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2008-2013 Berdasarkan
Wilayah Penelitian (Jiwa)

Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lampung Barat 409.678 416.544 420.411 426.225 284.516 287.557

Tanggamus 522.612 895.451 538.375 545.882 553.174 560.230

Lampung Selatan 889.835 905.469 915.389 927.671 939.382 950.833

Lampung Timur 938.520 945.242 954.699 966.313 977.575 988.265

Lampung Tengah 1.149.772 1.163.368 1.174.520 1.188.348 1.201.688 1.214.730

Lampung Utara 575.614 582.680 585.981 590.625 594.876 598.919

Way Kanan 395.950 403.113 407.518 412.884 418.165 423.209

Tulang Bawang 378.986 830.028 399.325 405.589 411.721 417.796

Bandar Lampung 856.165 868.424 881.252 904.308 923.169 942.030

Metro 140.354 143.760 145.938 148.598 151.135 153.488

Jumlah 6.257.484 7.154.078 6.423.408 6.516.445 6.455.399 6.537.056
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Pada tahun 2009 kepadatan penduduk di kota umumnya sangat tinggi

dibandingkan dengan kabupaten. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar

Lampung misalnya mencapai 4.320 jiwa per kilometer segi  dan  Kota  Metro

mencapai  2.205  jiwa  per  kilometer  persegi.  Tingkat padatan penduduk di

semua kabupaten masih berada dibawah 500 jiwa per ometer persegi, bahkan

Kabupaten Lampung Barat baru mencapai 81 jiwa per ometer persegi.

D. PDRB Provinsi Lampung

Untuk keperluan berbagai analisis, PDRB selain disajikan atas dasar harga

(adh) Berlaku juga disajikan atas dasar harga (adh) Konstan.  PDRB adh

Berlaku dari sisi penyediaan (sektoral) digunakan untuk mengukur tingkat

dan struktur ekonomi wilayah,  serta   pendapatan  per   kapita  penduduk.

Sedangkan  PDRB  dari   sisi permintaan (penggunaan) digunakan untuk

mengukur tingkat konsumsi, investasi, dan tingkat  ketergantungan terhadap

barang  dan  jasa  dari  luar  wilayah.    PDRB  adh Konstan baik Sektoral

maupun Penggunaan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan dari

masing-masing komponen atau variabel yang dimaksud.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Selama enam tahun terakhir, besaran PDRBadh Berlaku Kab/Kota dalam

wilayah observasi di Provinsi Lampung terus meningkat hampir dua kali lipat

dari nilai Rp.67.359 milyar di tahun 2008 menjadi Rp.125.259 milyar tahun

2013 (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian Lampung

secara umum  terus mengalami perkembangan. Tentunya kenaikan ini
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berdampak pada  naiknya perolehan rata-rata pendapatan per  kapita

penduduk Lampung.

Tabel 5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2008-2013 (Milyar)

Kabupaten/Kota
PDRB ADHB

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lampung Barat 2.252 2.548 2.826 3.400 2.543 2.831

Tanggamus 5.859 6.732 4.812 5.574 6.554 7.897

Lampung Selatan 7.528 8.908 10.213 11.633 13.823 15.645

Lampung Timur 8.167 8.959 10.453 11.847 13.383 14.906

Lampung Tengah 11.093 13.637 16.650 19.357 22.349 25.021

Lampung Utara 5.580 6.614 8.151 10.395 12.609 14.410

Way Kanan 2.190 2.538 3.014 3.493 4.047 4.577

Tulang Bawang 10.186 9.962 5.678 6.502 7.714 9.123

Bandar Lampung 13.631 17.068 19.347 22.312 25.533 29.137

Metro 873 1.024 1.164 1.320 1.505 1.712

Jumlah 67.359 77.990 82.308 95.833 110.060 125.259

Sumber: BPS, 2014

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Pertumbuhan  ekonomi Lampung  yang  digambarkan  melalui

perkembangan PDRB adh Konstan 2000 pada Kabupaten/Kota penelitian,

dalam kurun waktu 2008-2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tahun 2010, dengan nilai PDRB sebesar Rp.32.912 milyar, perekonomian

Lampung tumbuh sebesar 5,88 persen, meningkat bila dibandingkan tahun

2009 yang tumbuh 5,26 persen. Kenaikan ini terus berlanjut sampai tahun

2012 yang mencapai angka 6,53 persen, sebelum akhirnya melambat 5,97

persen di tahun2013 (Tabel 6).
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Tabel 6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung Tahun 2008-2013 (Milyar)

Kabupaten/Kota
PDRB ADHK 2000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lampung Barat 1.352 1.428 1.509 1.578 1.136 1.194

Tanggamus 3.391 3.488 2.354 2.505 2.683 2.900

Lampung Selatan 3.908 4.115 4.350 4.616 4.906 5.201

Lampung Timur 3.947 4.120 4.328 4.572 4.816 5.058

Lampung Tengah 5.553 5.883 6.229 6.587 7.007 7.436

Lampung Utara 3.018 3.209 3.368 3.567 3.782 3.998

Way Kanan 1.276 1.340 1.409 1.468 1.570 1.655

Tulang Bawang 4.358 4.375 2.261 2.385 2.504 2.637

Bandar Lampung 5.802 6.151 6.541 6.968 7.423 7.906

Metro 504 531 563 599 635 674

Jumlah 33.109 34.640 32.912 34.845 36.462 38.659

Sumber: BPS, 2014

E. PDRB Perkapita

PDRB per Kapita adh Berlaku menggambarkan besarnya rata-rata perolehan

pendapatan  per  kapita  penduduk.  Sedangkan  PDRB  per  kapita  adh

konstan digunakan untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan

PDRB per kapita. Perkembangan PDRB per kapita selama tahun 2008-2013

menunjukkan trend yang selalu meningkat, baik pada harga berlaku maupun

konstan walaupun terjadi penurunan pada tahun 2009 tetapi meningkat

kembali di tahun 2010 (Tabel 7).

PDRB per kapita penduduk Lampung adh Berlaku di tahun 2008 tercatat

Rp.107.761 ribu atau sekitar Rp.984,69 ribu per bulan.  Perolehannya dari

tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Di tahun 2010 dan 2011

PDRB per kapita meningkat masing-masing menjadi Rp.134.924 ribu

(Rp.1.183,35 ribu per bulan) dan Rp.134.924 ribu (Rp.1.377,86 ribu per
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bulan). Memasuki tahun 2013 PDRB per kapita Lampung meningkat lagi

menjadi Rp.174.871 ribu atau Rp.1.727,09 ribu setiap bulannya.

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Tahun 2008-2013 (Ribu
Rupiah)

Tahun
PDRB per Kapita

Harga Berlaku Harga Konstan 2000

(1) (2) (3)

2008 107.761 53.548

2009 101.099 46.163

2010 117.397 48.698

2011 134.924 50.753

2012 155.015 53.259

2013 174.871 55.720

Sumber: BPS, 2014

Bila ditinjau berdasarkan harga konstan 2000, pertumbuhan perolehan PDRB

per  Kapita  selama kurun  waktu  2008-2013 mengalami peningkatan sebesar

4,66 persen. Tahun 2009 PDRB per kapita tumbuh 4,02 persen dibandingkan

tahun sebelumnya, tahun 2010 tumbuh 4,39 persen, tahun 2011 tumbuh 5,03

persen, tahun2012 tumbuh 5,18 persen. Di tahun 2013 pertumbuhannya

melambat menjadi 4,67 persen. Terlihat bahwa setiap tahunnya PDRB Per

Kapita penduduk Lampung selalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



A. Simpulan

Berdasarkan  hasil analisis ketimpangan pembangunan  ekonomi di Provinsi

Lampung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang didasarkan pada PDRB

perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung periode 2008-2013 diperoleh kesimpulan bahwa daerah yang

termsuk kedalam sektor unggulan (kuadran I)  di Kota Bandar Lampung

adalah sektor perdagangan, hotel dan jasa. Daerah maju tetapi tertekan

(kuadran II) adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih.

Sektor tertinggal (kuadran III) adalah sektor pertanian. Daerah relatif

tertinggal (kuadran IV) adalah sektor bangunan dan pertanian.

2. Tingkat ketimpangan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Wiliamson adh Berlaku dari tahun

2008-2013 memiliki nilai rata-rata 0,38. Hal ini menunjukan tingkat

ketimpangan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tergolong

rendah. Begitu pula dengan tingkat ketimpangan ekonomi adh Konstan

2000 memiliki nilai rata-rata 0,26 lebih rendah dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi adh Berlaku. Dengan demikian nilai Indeks

Wiliamson berdasarkan adh Konstan tergolong rendah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN
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B. SARAN

Upayapeningkatan pendapatan perkapitadanpertumbuhan ekonomi

Kabupaten/KotaProvinsiLampung. Pendapatan perkapita merupakan salah satu

indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah

Kabupaten/KotaProvinsiLampungharus meningkatkan pertumbuhanekonomi dan

mengendalikanlaju pertumbuhan penduduknya.Laju pertumbuhan

pendudukyangcepat dengan tingkat pertumbuhanekonomiyangtetap atau lambat

akan mempengaruhi pendapatandaerahyangmenjadi rendah.

Kerja sama antarsetiap Kabupaten/KotaProvinsiLampung dapat dilakukanyaitudi

manasetiap Kabupaten/KotaProvinsiLampung memilikisektorunggulan tertentu

atau komoditas khususyangmenunjangpenerimaandaerahnya,

sehinggakegiatanantar daerahakan beragam danmendorongtercipatanya kegiatan

ekonomiantarKabupaten/KotaProvinsiLampungsehingga eksternalitas positifyang

timbuldapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan

perkapitamasyarakatKabupaten/KotaProvinsi Lampung. Selain itu pemerintah

Kabupaten/Kota ProvinsiLampungjugadapat melakukan upayapeningkatan peran

dalam permodalan UMKM untuk mendorongusahamasyarakat dan menargetkan

upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layakmasyarakat Kabupaten/Kota

ProvinsiLampung.

Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, teknologi, budaya, birokrasi

pemerintahyangbersih, infrastruktur, sertapenanganan masalahkemanandan

ketertiban masyrakat terkaitkonfilikyangseringterjadi antar daerah,jugaharus

dilakukan pemerintah Kabupaten/KotaProvinsiLampungdalam meningkatkan
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pertumbuhanekonominya.

Adanyaperan pemerintah pusatdalam mendorongpemerintah daerahuntuk

mengoptimalkan potensidaerahyangdimilikidaerah tersebut, seperti membantu

pemerintah Kabupaten/KotaProvinsiLampungmelakukan upaya khusus

padadaerahyang relatif tertinggal atau beradadi kemampuan keuangan yang

rendah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya. Selain itu, dalamhal tranfer

danaperimbangan kepadapemerintah daerah, harus sesuai dengan kemampuan

dan potensiyangdimilikidaerah tersebut.

Penelitian inihanyamenganalisis 10 (sepuluh) Kabupaten/KotaProvinsiLampung,

diharapkan penelitian selanjutnyadapat menggunakan seluruh Kabupaten/Kota

ProvinsiLampungatau seluruh Kabupaten/KotadiIndonesiasehinggadapat lebih

menggambarkan kesiapan daerah di seluruhIndonesia. Penelitian ini

menggunakan metodeTipologi Klassen, Indeks williamson dan Analisis

Komponen Utama, diharapkan untuk penelitian selanjutnyadapat menggunakan

model analisis rasio keunagan Daerah. Selain itupenelitian inimenggunakan

rentang6 tahun, diharapkan penelitian selanjutnyadapat menyamakanrentangdan

memperpanjangtahun penelitian sehingga hasillebih menyeluruh.
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