
% 4 wrds: 173 http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/7694
% 3 wrds: 110 https://www.academia.edu/13010846/ANALISIS_KESENJANGAN_DAERAH_DAN_KONVERGENSI_PD...
% 3 wrds: 105 https://www.scribd.com/document/220912515/i-o

[Show other
Sources:]

[Show other
Sources:]

No URLs detected

No URLs detected

No URLs detected

Plagiarism Detector v. 1541 - Originality Report
Analyzed document: 13/02/2020 11:52:49

"Analisis konvergensi PDRB perkapita kabupaten kota jatim sebelum dan setelah
desentralisasi (media tren 2013).doc"
Check Type: Internet - via Google and Bing
Licensed to: Dr. Mohtar Rasyid SE, M.Ec

Relation chart:

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian
Top sources of plagiarism:

Processed resources details:
123 - Ok / 27 - Failed

Important notes:

Wikipedia: Google Books: Ghostwriting services: Anti-cheating:

[not detected] [not detected] [not detected] [not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

Excluded Urls:

Included Urls:

https://plagiarism-detector.com 1/11

https://plagiarism-detector.com/smf_bb/index.php?topic=341.msg369#msg369
https://plagiarism-detector.com
http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/7694
https://www.academia.edu/13010846/ANALISIS_KESENJANGAN_DAERAH_DAN_KONVERGENSI_PDRB_PERKAPITA_KABUPATEN_KOTA_JAWA_TIMUR_SEBELUM_DAN_SETELAH_DESENTRALISASI
https://www.scribd.com/document/220912515/i-o


id: 1Plagiarism detected: 0,39% http://garuda.ristekdikti.go.id/jou... + 3
resources!

id: 2Plagiarism detected: 3,97% http://garuda.ristekdikti.go.id/jou...

id: 3
Plagiarism detected: 0,17% https://yurniakit96.blogspot.com/20... + 2
resources!

id: 4
Plagiarism detected: 1,25% https://ilmumanajemendanakuntansi.b... + 7
resources!

Detailed document analysis:

ANALISIS
KESENJANGAN DAERAH DAN KONVERGENSI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR
SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI

Yoza Ammita Elwana

Sutikno

Universitas Trunojoyo Madura

Widita Kurniasari

Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

The purposes of this study are; to analyze regional disparities and the convergence before and
after decentralization, determine the amount of speed of convergence that happen, and to
discover the description of per capita income growth changing through Klassen typology. 

This research is conducted by using quantitative data with: Indeks Williamson Analysis; a simple
OLS regression analysis (Ordinary Least Square); and Topologi Klassen Analysis. Conclusions of
this study are; (1) there are a convergence occure within speed convergence is 0,34 before the
decentralization and convergence with a speed of convergence as 0,42 happened after the
decentralization, (2) by dividing into 4 quadrant in klassen typology measurement, the majority
is in 4th quadrant where the District and City are remain left behind, and the movement of
quadrant into 2nd quadrant is happened after the decentralization that means they belong to
fast-growing region.

Keywords: Regional Disparities, Convergence, Decentralization

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tiddak hanya dilihat dari capaian
pertumbuhan ekonomi saja. Hal juga yang menjadi penting dalam mengukur keberhasilan
pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, salah
satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah indeks ketimpangan suatu daerah.
Salah satu permasalahan perekonomian Indonesia sampai saat ini masih menjadi pekerjaan
rumah baik pemerintah pusat maupun daerah adalah masalah kesenjangan ekonomi. Setidaknya
ada tiga bentuk kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu pertama, kesenjangan
antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat Indonesia; kedua, kesenjangan

antara pulau
Jawa dengan

luar pulau
Jawa; ketiga, kesenjangan antara daerah pusat-pusat industri dengan daerah bukan pusat
industri. Unutuk mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut, pemerintah sejak tahun 2001
memberlakukan UU Otonomi Daerah. UU tersebut fokus pada dua aspek desentralisasi yaitu
desentralisasi kewenangan dan keuangan (fiskal)

.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function
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merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000). Artinya,
setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah merupakan
derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan
dari

pusat ke
daerah.

Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar
biaya yang dibutuhkan oleh
daerah. Bahl (2000) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas,

bahwa

desentralisasi harus memacu adanya persaingan diantara berbagai pemerintah lokal untuk
menjadi pemenang (there must be a
champion forfrscal decentralization).

Esensi utama dari pengelolaan daerah secara otonom karena daerahlah yang memiliki
kemampuan dalam mengetahui berbagai kebutuhan pembangunan serta potensi sumber daya
yang dimiliki untuk menunjang pembangunan regional. Ketimpangan antar daerah akan
memberikan pengaruh yang kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan antardaerah karena sebagai konsekuensi yang ditimbulkan. Untuk mengatasi
masalah ketimpangan tersebut dilakukan dengan adanya proses pembangunan ekonomi nasional
dan regional dalam jangka panjang untuk meningkatkan produksi riil atau pendapatan nasional
riil per kapita yang terjadi secara terus menerus (steady growth). Adanya ketimpangan
antardaerah yang satu dengan daerah lainnya berdampak pada ketidakseimbangan perputaran
kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran masyarakat antardaerah
yang bersangkutan.

Pemerintah lokal, dengan kemampuan masing-masing memiliki cara tersendiri untuk membuat
daerahnya semakin tumbuh cepat.

Hal ini dapat
dilihat salah

satunya dari
pendapatan perkapita tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten/Kota se-
Jawa Timur mengalami kenaikan PDRB Perkapita setiap tahunnya, bahkan dalam perbandingan
kenaikan PDRB Perkapita sebelum dan setelah adanya otonomi daerah (OTODA). 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan analisis pada
konvergensi pendapatan perkapita antar Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Penelitian ini
membatasi diri pada masalah apakah wilayah-wilayah miskin di Jawa Timur mampu mengejar
ketertinggalan wilayah kaya di Jawa Timur, dan membandingan antara sebelum adanya
desentralisasi fiskal dan setelahnya. 

Pembagian wilayah menurut kemampuan yang dilihat melalui pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan perkapita, menurut Klassen akan sedikit memudahkan dalam mengetahui pemetaan
menurut kemampuan wilayah tersebut.

Dari uraian
latar

belakang diatas maka
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:
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Kondisi kesenjangan daerah di Jawa Timur

Tingkat konvergensi sebelum dan sesudah adanya desentralisasi fiskal di Jawa Timur dan
seberapa besar speed of convergence yang dicapai? 

Kondisi tipologi daerah setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum dan setelah desentralisasi?

LANDASAN TEORI

Teori dalam penelitian ini menggunakan empat grand teory dimana teori yang pertama yaitu
teori pertumbuhan ekonomi, menurut boediono(1981) Pertumbuhan ekonomi merupakan

suatu proses,
bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, melainkan melihat aspek dinamis dari suatu
perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari
waktu ke waktu.

Kemudian teori kedua yaitu teori dasar konvergensi, penelitian ini menggunakan teori yang
digunakan oleh barro and salai. Apabila seluruh perekonomian secara hakekat adalah sama,
seandainya tidak ada besar kecilnya atau kuat tidaknya starting capital. Maka konvergensi bisa
diaplikasikan dalam konvergensi. Kondisi perekonomian yang konvergen merupakan kesempatan
daerah miskin untuk memacu pertumbuhan ekonominya sehingga dapat mengejar
ketertinggalan dari perekonomian daerah kaya.

Konvergensi- β menjelaskan bagaimana perekonomian wilayah miskin memiliki kecenderungan
untuk tumbuh lebih cepat dari yang kaya. Dengan mendasarkan pada

"Barro Regression"
, untuk mengukur tingkat konvergensi untuk data cross sectional digunakan pendekatan bentuk
non-linear 

dimana i menunjukkan regional unit, t adalah awal tahun penelitian dan T adalah waktu akhir
penelitian (T-t adalah periode observasi), mempersentasikan rata-rata error term antara waktu t
dan T. α adalah intersep, y adalah output atau income perkapita, dan kemudian adalah koefisien
log (), β menunjukkan kecepatan konvergensi setiap tahunnya (speed of convergence).

Menurut Sala-i Martin, jika terdapat data GDP perkapita untuk cross section dari tiap ekonomi i
maka dapat dijabarkan dalam bentuk log(//T menunjukkan suatu ekonomi i dengan tingkat
pertumbuhan GDP tahunan antara t dan t + T dan log () adalah logaritma GDP perkapita suatu
ekonomi i pada waktu t. Jika diestimasi mengikuti persamaan regresi maka bentuk persamaannya
adalah :

= a- b log () + 

dimana b = - (1-) / T 

apabila b 0 atau 0 β 1 menunjukkan bahwa perekonomian wilayah miskin berkecenderungan
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yng lebih tinggi dari perekonomian wilayah kaya dengan
nilai β sebagai rate of convergence.

Konvergensi dikatakan terjadi jika daerah yang miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah yang
kaya sehingga hasilnya adalah tingkat pendapatan perkapita daerah miskin akan sama dengan
daerah kaya. Secara empiris hal ini dilakukan dengan mengestimasi model ekonometrika dimana
pendapatan awal periode sebagai satu-satunya variabel penjelas bagi pendapatan.

Teori ketiga mengenai konsep desentralisasi. Pada prinsipnya tujuan pelaksanaan desentralisasi
adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan publik secara lebih efisien dari pemerintah daerah (World Bank, 2005) dengan jalan
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prinsip pemisahan kekuasaan dan pada prinsip berbagi kewenangan.

Kemudian yang terakhir yaitu konsep tipologi klassen Tipologi daerah pada dasarnya membagi

daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan
ekonomi daerah dan pendapatan perkapita

daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-
rata
pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal.

Kemudian keterkaitan desentralisasi dan konvergensi sendiri yaitu Pembangunan regional daerah
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan oleh
wilayah selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan
masyarakat wilayah tersebut, tujuan wilayah melakukan pembangunan perekonomian ialah
untuk mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan wilayah-wilayah yang sudah maju
baik dalam hal pendapatan, produktivitas, upah dan berbagai indikator ekonomi lainnya.
Sehingga gap (jurang) kesenjangan antar wilayah tersebut akan berkurang. Dalam

hal ini dikenal dengan istilah konvergensi
antar wilayah (Saldanha,1997).

METODE
PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data-data yang digunakan berasal dari
Badan Pusat
Statistik (BPS) Jawa Timur. 

Metode
yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data
melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu,
pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Dokumen yang diperlukan adalah
PDRB kabupaten/kota Jawa Timur dan jumlah penduduk kabupaten/kota Jawa Timur.

Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu model regresi Barro and Sala-i martin,
dan dengan menggunakan model yang sama namun berbeda periode waktunya yaitu sebelum
dan setelah desentralisasi. Adapun model untuk mengestimasi sebagai berikut :

Model Penelitian 1:

Pada model ini menghubungkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di
Jawa Timur sebelum desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:dimana i menunjukkan region, a
adalah intercept, adalah tingkat pertumbuhan perkapita, serta adalah average error term.

Persamaan 3.1 diasumsikan digunakan untuk mengestimasi konvergensi pada periode sebelum
adanya desentralisasi fiskal. Untuk mendukung hipotesis konvergensi akan di cari hasil β
konvergensi, dengan mengestimasi model :

b = - 
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Untuk nilai b, didapat dengan melalui penghitungan OLS dari tahun 1990-2001 ( sebelum
desentralisasi ), dan persamaan 3.2 akan mengetahui besarnya speed of convergence yang
terjadi di Jawa Timur sebelum adanya desentralisasi. 

Model Penelitian 2:

Untuk model analisis kedua,yaitu sama menggunakan regresi model Barro and Sala-i martin,
model untuk mengestimasi konvergensi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa
Timur setelah adanya desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

Persamaan tersebut digunakan untuk mengestimasi β konvergensi pada periode setelah adanya
desentralisasi fiskal. Dan untuk mendukung hipotesis konvergensi, dengan mengestimasi model:

b = - 

dimana, nilai b didapat dengan penghitungan regresi OLS dari tahun 2002-2010. Persamaan ini
digunakan untuk mengetahui besarnya sped of convergence yang terjadi setelah adanya
desentralisasi.

Model Penelitian 3:

Untuk menganalisis pergeseran tiap-tiap wilayah, model ini enggunakan analisa tipologi wilayah
menurut Klassen, berikut matriks tipologi Klassen:

Yi yYi yRi rDaerah maju dan tumbuh cepatDaerah berkembang cepatRi rDaerah maju tapi
tertekanDaerah relatif tertinggal

Dimana:

Ri= Laju pertumbuhan PDRB di wilayah i

Yi= Pendapatan perkapita wilayah i

R= Laju pertumbuhan PDRB

Y= Pendapatan perkapita rata-rata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kesenjangan Wilayah Jawa Timur

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat kesenjangan/disparitas antar
wilayah yaitu Indeks Williamson. Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson
berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil
indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat tahun terakhir relatif berfluktuatif,
tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua tahun terakhir. Berikut ini
gambaran tingkat kesenjangan daerah di Jawa Timur

dalam
empat

tahun terakhir.

Pada tahun
2009 indeks ini tercatat sebesar 114,46 selanjutnya melebar pada tahun 2010. Selanjutnya
indeks ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang pencapaiannya masing-masing
112,68 dan 112,60. Berkurangnya kesenjangan dalam dua tahun terakhir tidak lepas dari
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semakin semakin baiknya infratruktur yang tersedia di daerah tertinggal selama ini. Termasuk
salah satunya adanya jembatan Suramadu yang bisa meningkatkan arus perekonomian dan
transfer sosial budaya kewilayah Madura semakin cepat.

Selain jembatan Suramadu, infratruktur fenomenal lainna yang dibangun pemerintah daerah
Jawa Timur adalah Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur ini sangat mendukung perekonomian pada
wilayah selatan yang sebelumnya masih menjadi kanotong-kantong kemiskinan. 

Konvergensi sebelum desentralisasi

Pada analisis data penelitian ini, model analisis regresi barro and sala-i martin, menjadi acuan
serta refrensi penelitian sebelumnya. Namun, sebelumnya untuk mengetahui nilai b dalam
estimasi model yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan selisih
antara average(rata-rata) dari pendapatan perkapita Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam
periode waktu 11 tahun (sebelum desentralisasi) dengan rata-rata nilai wilayah Kota Surabaya
(NUM/numeralisasi) sebagai variabel dependent (tergantung), variabel independent (bebas)
menggunakan pendapatan awal periode tahun penelitian.

Tabel 2. Hasil Analisis Data Section Pra Desentralisasi (1990-2001)

VariabelCoefficientStd.errort-statisticProbConstan5143977101419.050.720050.0000πi,t0-
4.2815710.122379-34.986200.0000r-squared0.972201Sumber: Eviews 3.0, diolah.

Tabel 3. Rate of convergence

coefficient bNilai β convergence- 4.280.34

Nilai koefisien determinasi (R2) untuk regresi konvergensi pada tahun 1990-2001 (sebelum
desentralisasi) sebesar 0.972201. Hal ini menunjukkan

kemampuan model regresi menerangkan variasi variabel endogen
sebesar 97 persen. Artinya variabel pendapatan perkapita di awal tahun penelitian sebagai
variabel bebas memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi tingkat pertumbuhan
pendapatan perkapita sebagai variasi variabel tak bebas.

Nilai koefisien parameter b untuk persamaan konvergensi merupakan koefisien parameter dari
pendapatan perkapita yang besarnya -4.28. Maka dapat diketahui nilai β sebesar 0.34. Dengan
nilai koefisien parameter b 0 dan 0 β 1 maka menunjukkan pertumbuhan pendapatan perkapita
di Jawa Timur terjadi konvergensi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota yang
mempunyai pendapatan perkapita awal yang rendah pada pra desentralisasi mempunyai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah yang lebih kaya dengan adanya
perbedaan karakteristik perekonomian.

Dan pada hipotesis ini dengan melihat nilai t-hitung sebesar -34.98 nilai t-tabel 1,697. Artinya
pendapatan pada awal periode berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap rata-
rata pertumbuhan perkapita pada periode sebelum desentralisasi.

Konvergensi setelah desentralisasi

Analsis setelah desentralisasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Data Section Era Desentralisasi (2002-2010)

VariableCoefficientStd errort- statisticProbConstan23137791328422.970.451210.0000πi,t0-
3.7456900.094442-39.661340.0000R - squared0.978234Sumber : Eviews 3.0, diolah.

Tabel 5. Rate of convergence

Coefficient bNilai β convergence-3.740.42Sumber: data diolah.
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Nilai koefisien determinasi (R2) untuk regresi konvergensi pada tahun 2002-2010 (setelah
desentralisasi) sebesar 0.978234. Hal ini menerangkan variasi variabel endogen sebesar 97
persen. Artinya variabel pendapatan perkapita di awal tahun penelitian sebagai variabel bebas
memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi tingkat pertumbuhan pendapatan
perkapita sebagai variasi variabel tak bebas.

Nilai koefisien parameter b untuk persamaan konvergensi merupakan koefisien parameter dari
pendapatan perkapita yang besarnya -3.74. Maka dapat diketahui nilai β sebesar 0.42. Dengan
nilai koefisien parameter b 0 dan 0 β 1 maka menunjukkan pertumbuhan pendapatan perkapita
di Jawa Timur terjadi konvergensi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/ Kota yang
mempunyai pendapatan perkapita awal yang rendah pada pra desentralisasi mempunyai
pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi dibandingkan daerah yang lebih kaya dengan
adanya perbedaan karakteristik perekonomian.

Pada periode setelah adanya desentralisasi fiskal, nilai t-hitung tidak jauh besarnya yaitu -39.66
nilai t-tabel 1,697. Artinya pendapatan awal periode juga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita.

Dari analisa data inilah, terlihat bahwa pada periode tahun 1990-2001 (sebelum desentralisasi)
telah terjadi konvergensi artinya pada wilayah

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang
tingkat pendapatan perkapitanya rendah mampu mengejar ketertinggalan pada wilayah
Kabupaten/Kota yang tingkat pendapatan perkapitanya tinggi. Untuk daerah acuan, wilayah
Kabupaten/Kota diukur dengan melihat tingkat pertumbuhan pada Kota Surabaya sebagai ibu
Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada periode tahun 2002-2010 terlihat bahwa juga terjadi
konvergensi pendapatan perkapita, namun pada rate of convergencenya angka tersebut lebih
besar dibandingkan dengan pra desentralisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengejar ketertinggalan lebih besar namun berarti bahwa nilai
yang semakin besar tersebut akan memperlambat laju konvergensi dari periode sebelum
desentralisasi.

Tipologi sebelum desentralisasi

Setelah menganalisis konvergensi

daerah kabupaten/ kota yang ada di
Jawa Timur, maka selanjutnya akan dianalisi tipologi pertumbuhan ekonmi kabupaten/kota yang
ada di wilayah Jawa Timur sebelum dan setelah desentralisasi. Berikut ini hasil analisis tipologi
Klassen sebelum desentralisasi

Tabel 6. Hasil Tipologi Klassen Sebelum Desentralisasi (1990-2001)

Sumber: Tipologi Klassen, diolah.

Yi yYi yRi r

Sidoarjo, Gresik, Kt Kediri, Kt SurabayaKab.Kediri, Mojokerto, Tuban, BlitarRi r

Kt Malang, Kt Probolinggo, Kt MojokertoPacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungangung, Blitar,
Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso,Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan,
Sumenep, Kt Pasuruan, Kt MadiunTipologi setelah desentralisasi

Sedangkan hasil analisis tipologi Klasses setelah desentralisasi dapat terlihat pada tabel berikut
ini.
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Tabel 7. Hasil Tipologi Klassen Setelah Desentralisasi (2002-2010)

Yi yYi yRi r

Sidoarjo, Kt Kediri, Kt Malang. Kt SurabayaTrenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang,
Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Ngajuk, Madiun, Magetan, Bojonegoro,
Lamongan, Bangkalan, Sumenep, Kt BatuRi r

Kt Gresik, Kt Probolinggo, Kt MojokertoPacitan, Ponorogo, Kediri, Bondowoso, Situbondo,
Pasuruan, Ngawi, Tuban, Sampang, Pamekasan, Kt Blitar, Kt Pasuruan, Kt MadiunPEMBAHASAN
DAN INTERPRETASI HASIL

Berdasarkan hasil regresi dari estimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS),
sebelumnya. Nilai koefisien yang terjadi pada sebelum desentralisasi bernilai negatif, dan pada
era desentralisasipun juga demikian, namun nilainya berbeda, Untuk speed of convergence
memang terjadi perbedaan pada periode keduanya, hasilnya lebih besar pada periode tahun
2002-2010 pada era desentralisasi.

Hubungan negatif pada variabel yang digunakan pada penelitian ini berarti Kabupaten/Kota yang
memiliki pendapatan per kapita yang kecil akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita
yang cenderung tumbuh lebih cepat dibanding Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per
kapita yang besar dengan memperhatikan perbedaan karakteristik. Hal ini terbukti hipotesis
mengejar ketertinggalan sesuai dengan penelitian Barro dan Sala-i-Martin yang menyimpulkan
bahwa wilayah dengan pendapatan per kapita yang rendah mampu tumbuh lebih cepat daripada
wilayah yang berpendapatan per kapita yang tinggi.

Pada penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu memang terjadi
konvergensi pada tahun 1990-2001 di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan besarnya yaitu 0,34.
Kedua, setelah adanya desentralisasi pada tahun 2002-2010 juga terjadi konvergensi pada setiap
wilayah se Jawa Timur dengan kecepatan sebesar 0,42. Angka speed convergence yang semakin
besar berarti bahwa setelah desentralisasi akan memperlambat laju konvergensi. Ketiga,
pembagian wilayah sebelum adanya desentralisasi ini menurut tipologi Klassen terdapat 4
Kabupaten/Kota dimana wilayah tersebut berkembang cepat, dan yang terakhir pada kuadran 1
yaitu daerah cepat maju dan tumbuh diisi oleh 4 Kabupaten/Kota termasuk ibuKota Provinsi Jawa
Timur sendiri yaitu Kota Surabaya. Keempat, menurut pembagian wilayah tipologi Klassen juga
mengalami pergeseran, atau bahkan konvergensi juga terlihat di setiap Kabupaten/Kota di Jawa
Timur. Dengan menghitung PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB konstan yang dibandingkan
dengan Provinsi Jawa Timur, hasilnya adalah pada kuadran 4 dimana wilayah tersebut
merupakan wilayah relatif tertinggal, hanya ditempati oleh 13 Kabupaten/Kota saja yang semula
berjumlah 26 Kabupaten/Kota pada sebelum adanya desentralisasi. Sedangkan, pada kuadran 3,
dimana wilayah ini merupakan wilayah maju tertekan terdapat 3 Kota saja, di kuadran 2 pada
wilayah berkembang sedang terdapat 18 Kabupaten/Kota. Dalam kuadran inilah yang terjadi
perubahan yang signifikan, dibanding dengan tahun 1990an yang hanya terdapat 4
kabupeten/Kota saja. Sedangkan pada kuadran tertinggi yaitu kuadran 1, masih terlihat bahwa
Kota Surabaya tetap berada pada kuadran ini sebagai pusat kegiatan perekonomian terbesar di
Jawa Timur, dan disusul dengan Kota Kediri, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dengan
mengukur dari rata-rata pertumbuhan PDRB konstan dengan PDRB per kapita adalah banyak
sekali bahkan mayoritas Kabupaten/Kota yang berada pada kuadran 4 dimana wilayah tersebut
tertinggal dari daerah lainnya, sebanyak 26 Kabupaten/Kota masuk dalam wilayah tersebut,
sedangkan pada kuadran 3 dimana wilayah tersebut maju tertekan terdapat 3 Kota, sedangkan
di kuadran 2 terdapat 4 Kabupaten/Kota dimana wilayah tersebut berkembang cepat, dan yang
terakhir pada kuadran 1 yaitu daerah cepat maju dan tumbuh diisi oleh 4 Kabupaten/Kota
termasuk ibuKota Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu Kota Surabaya. Keempat, menurut pembagian
wilayah tipologi Klassen juga mengalami pergeseran, atau bahkan konvergensi juga terlihat di
setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan menghitung PDRB per kapita dan pertumbuhan
PDRB konstan yang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, hasilnya adalah pada kuadran 4
dimana wilayah tersebut merupakan wilayah relatif tertinggal, hanya ditempati oleh 13
Kabupaten/Kota saja yang semula berjumlah 26 Kabupaten/Kota pada sebelum adanya
desentralisasi. Sedangkan, pada kuadran 3, dimana wilayah ini merupakan wilayah maju
tertekan terdapat 3 Kota saja, di kuadran 2 pada wilayah berkembang sedang terdapat 18
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Kabupaten/Kota. Dalam kuadran inilah yang terjadi perubahan yang signifikan, dibanding dengan
tahun 1990an yang hanya terdapat 4 kabupeten/Kota saja. Sedangkan pada kuadran tertinggi
yaitu kuadran 1, masih terlihat bahwa Kota Surabaya tetap berada pada kuadran ini sebagai
pusat kegiatan perekonomian terbesar di Jawa Timur, dan disusul dengan Kota Kediri, Kota
Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Kondisi ketimpangan daerah berdasarakan angka Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat
tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua
tahun terakhir.

Sebelum desentralisasi di Kabupaten/Kota Jawa Timur terjadi konvergensi dengan speed of
convergence sebesar 0,34.

Setelah desentralisasi di kabupaten/kota Jawa Timur juga telah terjadi konvergensi dengan speed
of convergence sebesar 0,42.

Dengan penghitungan tipologi Klassen dengan membagi menjadi empat kuadran, maka sebelum
otonomi daerah mayoritas berada pada kuadran 4, dimana 26 kabupaten/kota berada di daerah
yang relatif tertinggal diantaranya kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,
Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,
Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang,
Pamekasan, Sumenep, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Pada kuadran 3 untuk daerah maju
tertekan, terdapat Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto. Kuadran 2 terdapat
Kab.Kediri, Mojokerto, Tuban, Blitar yaitu daerah berkembang cepat. 

Sedangkan daerah maju dan tumbuh cepat di kuadran 1 terdapat Kabupaten Sidoarjo, Gresik,
Kota Kediri, dan Kota Surabaya. Sedangkan penghitungan setelah otonomi daerah menurut
pengitungan tipolgi Klassen diperoleh hasil yaitu pada kuadran 4 yang semula mayoritas
Kabupaten/Kota berada di daerah relatif tertinggal bergeser pada kuadran 2 yaitu daerah
berkembang cepat, sedangkan pada kuadran 1 masih terdapat kota Surabaya didaerah maju dan
tumbuh cepat.

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan sebagai
berikut:

Perlu adanya koordinasi serta pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap
pemerintah di setiap kabupaten/kota dengan memantau perkembangan perekonomian yang
semakin tumbuh dengan cepat. Misalnya dengan mengadakan kegiatan yang berisikan tentang
kearifan lokal yang dimiliki setiap wilayah, agar nantinya dapat menarik para investor untuk
berinvestasi demi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

Bagi pemerintah daerah dengan potensi yang dimiliki harusnya lebih kreatif dan inovatif demi
memperkaya serta mempertahankan karakteristik yang dimilikinya. Karena kemajuan wilayah/

daerah hanya daerah tersebut yang lebih
mengetahui demi mewujudkan suatu kesejahteraan rakyatnya.
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Tabel 1. Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2009-2012

TahunIndeks WilliamsonPerubahan(1)(2)(3)2009114,460,465202010115,140,594092011*112,68-
2,136532012**112,60-0,07100Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka diperbaiki

**) Angka Sementara
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