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Analisis Ketimpangan Pembangunan  
dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

ABSTRACT

	 This	study	aims	to	analyze	the	change	of	economic	structure;	development	imbalances	resulting	from	the	
proportional	imbalance	in	GDRP	per	capita,	Human	Development	Index	and	Infrastructure	Expenditure	Ratio;	
form	of	relationship	development	and	inequality	of	economic	growth	and	to	provide	policy	recommendations.	The	
analysis	is	using	Williamson	Index,	Gini	Ratio,	Shift-Share,	Klassen	Typhology	and	Regression	of	Unbalanced	
Panel.	The	results	showed	that	although	growth	was	 lower	than	the	non-agriculture	but	agriculture	 is	still	
dominant	in	the	economic	structure.	Potentially	sector	and	the	greatest	economic	growth	occurs	in	regions	
of	secondary	and	tertiary	sector	that	have	occurred	indicate	a	shift	in	economic	structure	in	the	Province	of	
Gorontalo	during	the	period	2001-2008.	Pohuwato	Regency	and	Gorontalo	Municipality	has	a	competitive	
economic,	including	in	Quadrant	I	on	matrix	typology	Klassen	(high	growth	and	high	income),	while	Boalemo,	
Gorontalo	Regency	and	Bone	Bolango	in	the	Quadrant	III	(low	growth	and	low	income).	Simultaneously	and	
partial, the difference of all independent variable are significant as the main source of inequality.

Keywords:	regional	disparity,	economic	growth,	the	province	of	gorontalo.
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus me
ningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, 
tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam 
pembangunan (disparity). Ketimpangan pembangunan 
umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan 
sektoral. Petunjuk awalnya adalah golongan kaya 
makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, 
wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan 
wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan 
yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedang
kan sektor non unggulan yang membebani.

Ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala 
lokal dan nasional. Dalam lingkup internasional, 
ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah 
terlihat nyata. Ketimpangan pembangunan seringkali 
menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu 
dieliminir secara hatihati dapat menimbulkan krisis 
yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, 

ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam 
konteks makro sangat merugikan proses dan hasil 
pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu 
merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan 
cepat, sementara daerah lainnya mengalami per
tumbuhan yang lambat. Daerahdaerah tersebut 
tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan 
karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya 
kecenderungan penanam modal (investor) memilih 
daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana 
perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, per
bankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain 
itu adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari 
pemerintah pusat ke daerah. 

Di sisi lain pendekatan pembangunan yang sangat 
menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini 
juga menimbulkan makin melebarnya ketimpangan 
sosial-ekonomi antar wilayah. Potensi konflik antar 
daerah atau wilayah menjadi besar, wilayahwilayah 
yang dulu kurang tersentuh pembangunan mulai 
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menuntut hakhaknya. Selain itu muncul  suatu 
interaksi yang saling memperlemah. Wilayahwilayah 
hinterland menjadi lemah karena eksploitasi sumber 
daya yang berlebihan. 

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya 
perbedaan kandungan sumber daya alam dan 
perbedaaan kondisi demografi yang terdapat pada 
masingmasing wilayah. Akibat dari perbedaan ini 
kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan 
juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah meng
herankan bilamana pada suatu daerah biasanya 
terdapat wilayah maju (developed	region) dan wilayah 
terbelakang (underdeveloped	 region). Ketimpangan 
pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni 
perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara 
horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan 
terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Di wilayah Provinsi Gorontalo, kantong ke
miskinan terbesar berada di Kabupaten Gorontalo. 
Pengangguran juga cukup tinggi, pada data Sakernas 
tahun 2004 tercatat pengangguran di Gorontalo 
sebanyak 45.360 jiwa sementara pada data tercatat 
ada 57.412 jiwa. Dari aspek pendidikan, output 
pendidikan yang dicerminkan oleh Angka Partisipasi 
Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) 
untuk semua tingkatan sekolah pada tahun 2002 
dan 2005 umumnya berada di bawah nasional dan 
dibawah dua provinsi terdekatnya, Sulawesi Utara 
dan Sulawesi Tengah (World Bank, 2008).

Secara umum indikator ekonomi Gorontalo 
kurun waktu tahun 2001 hingga 2008 positif dan terus 
bertumbuh, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 
dan kuantitatif. Analisis deskriptif mengggunakan 
analisis Shift	 Share dan matriks Tipologi Klassen 
untuk menjelaskan struktur ekonomi di Provinsi 
Gorontalo. Pendekatan kuantitatif menggunakan 
teknik ekonometrik dengan model regresi berganda 
unbalanced	panel.

Menurut Kuznets (1955), perubahan struktur eko
nomi umum merupakan suatu rangkaian perubahan 
yang saling terkait satu dengan lainnya dalam kom
posisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri 
(ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan 
penggunaan faktor produksi) yang diperlukan guna 
mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Djodjohadikusumo (1994) menjelaskan bahwa 
pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 
transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur 
perekonomian, yaitu perubahan pada landasan 
kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan 
ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan 
demikian antara perubahan struktur dan pertumbuhan 
memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Uraian Kondisi Awal Provinsi (2001) Kondisi Terakhir(2008)

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,16 7,29

Penduduk (jiwa) 850.798 972.208

Pengangguran (%) 3,70 5,65

Kemiskinan (%) 32,12 24,88

Inflasi (% pertahun) 12 7

PDRB Riil (juta rupiah) 1.556.068 2.368.538

PDRB per kapita Riil (juta rupiah) 1,83 2,44

Pengeluaran per kapita Riil yang disesuaikan* (rupiah) 573.000 615.940

Nilai Ekspor (US$) 3.226.221 24.253.005

Rasio Belanja Infrastruktur 0,04 0,09

Angka Harapan Hidup (tahun) 64,2 65,9

Angka Melek Huruf (persen) 95,2 95,75

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,5 6,9

IPM* dan ranking nasional 64,1 (24) 68,83 (24)

Tabel 1. Perbandingan Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2001 dan 2008

Keterangan: *Rincian untuk elemen IPM tersedia hanya sampai 2007

Sumber: Paper Refleksi Sewindu Pembangunan Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, 2008.
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Menurut Tarigan (2007) untuk melihat struktur 
ekonomi secara lebih tajam digunakan analisis Shift-
share. Formulasi Shift	 Share Analysis seperti yang 
dikemukakan Blair (1991) sebagai berikut.
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Dimana:
a : komponen Regional	Share
b : komponen proportionality	shift
c : komponen differential	shift
ΔXi : perubahan nilai aktifititas sektor tertentu
X.. : Nilai total aktivitas dalam total wilayah
Xi : Nilai total aktivitas tertentu dalam total wilayah.
Xij : nilai aktivitas sektor tertentu dalam sub wilayah 

tertentu.
t1 : titik tahun akhir 
t0 : titik tahun awal

Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat 
dijelaskan dengan menggunakan analisis tipologi 
daerah. Menurut Hill dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 
118) tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah 
menjadi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan 
ekonomi daerah dan pendapatan per kapita (PDRB per 
kapita). Dengan menentukan ratarata pertumbuhan 
ekonomi sebagai sumbu vertikal dan ratarata 
pendapatan per kapita (PDRB per kapita) sebagai 
sumbu horizontal, daerah dapat dibagi menjadi empat 
klasifikasi seperti pada matriks berikut.

(yi > y) (yi < y)

(ri > r) Pendapatan tinggi dan 
pertumbuhan tinggi 
(Daerah cepat maju 
dan cepat tumbuh)

Pendapatan rendah 
dan pertumbuhan 
tinggi (Daerah 
berkembang cepat)

(ri < r) Pendapatan tinggi dan 
pertumbuhan rendah 
(Daerah maju tapi 
tertekan)

Pendapatan rendah 
dan pertumbuhan 
rendah (Daerah relatif 
tertinggal)

Tabel 2. Matriks Tipologi Klassen

Keterangan: 
r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
y  : Rata-rata PDRB per kapita provinsi.
ri  : Pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang diamati.
yi : PDRB per kapita kabupaten atau kota yang diamati

PDRB per 
Kapita (y)

Laju  
Pertum. (r)

Isu utama masalah ketimpangan (disparitas) 
pembangunan regional dewasa ini adalah: 1) 
disparitas antar wilayah, 2) disparitas antar sektor 
ekonomi dan 3) disparitas antar golongan masyarakat 
atau individu. Pada permulaan proses pembangunan 
menurut Hipotesa NeoKlasik, ketimpangan 
pembangunan antar wilayah cenderung meningkat 
sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak 
(divergence). Bila pembangunan terus berlanjut, 
secara berangsurangsur ketimpangan pembangunan 
antar wilayah tersebut akan menurun atau berkurang 
(convergence). Berdasarkan hipotesa ini kurva 
ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah 
berbentuk huruf U terbalik.

Gambar 1. Kurva Hipotesa NeoKlasik

Ketimpangan 
Regional

Kurva Ketimpangan 
Regional

Tingkat Pembangunan 
Nasional

0

Sumber: Sjafrizal, 2008

Simon Kuznet menemukan adanya suatu 
relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat 
pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik 
(Kuncoro, 2004). Pada awal proses pembangunan 
ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai 
akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. 
Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang 
lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan, 
ketimpangan menurun yakni pada saat sektor industri 
sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang 
datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat 
pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan 
penciptaan pendapatan. 

Gini	Ratio

Per	capita	income

Gambar 2. Kurva Hipotesis Kuznet

Sumber: Van den Berg, 2001
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Kurva “U Terbalik” dari Kuznet ini adalah 
penjabaran dari kurva hipotesa NeoKlasik. Sumbu 
horizontal berupa tingkat pembangunan nasional 
diproksi dengan besarnya pendapatan per kapita dan 
sumbu vertikal berupa variabel ketimpangan regional 
diproksi dengan kesenjangan pendapatan melalui 
Indeks Gini (Gini	Ratio).

Ketimpangan pembangunan memiliki perbedaan 
dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan 
pendapatan yang diukur dengan distribusi pendapatan 
digunakan melihat ketimpangan antar kelompok 
masyarakat, sementara ketimpangan pembangunan 
bukan hanya melihat ketimpangan antar kelompok 
masyarakat tetapi juga berorientasi untuk melihat 
perbedaan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan 
dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya:

Indeks Williamson
Indeks ini digunakan untuk mengukur penyebaran 

(dispersi) tingkat pendapatan per kapita daerah relatif 
terhadap ratarata nasional. Berbeda dengan Gini rasio 
yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi 
pendapatan, Indeks Williamson menggunakan 
PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang 
diperbandingkan adalah tingkat pembangunan 
antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar 
kelompok yang diformulasikan sebagai berikut.
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Dimana:
Iw = Indeks Wllilamson
yi = PDRB per kapita di kabupaten atau kota i.
y  = ratarata PDRB per kapita di Provinsi Gorontalo.

fi = jumlah penduduk di kabupaten atau kota i.
n  = jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo

Nilai angka indeks (Iw) yang semakin kecil 
atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang 
semakin kecil atau makin merata dan bila semakin 
jauh dari nol atau mendekati satu menunjukan 
ketimpangan yang semakin melebar.

Indeks Gini (Gini Index) 
Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan 

agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan 
sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). 
Menurut Todaro (2007) formulasi Indeks Gini atau 
Gini Ratio adalah sebagai berikut.
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i

n

= - -
=
å1 1
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Dimana:
GR = Indeks Gini
fPi  = frekuensi penduduk dalam kelas kei
Fci  = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau 

pendapatan pada kelas kei
Fci–1 = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau 

pendapatan pada kelas ke (i–1)

Pandangan dan debat mengenai hubungan antara 
ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ini 
sangat dipengaruhi hipotesis Kuznets (1955) – dikenal 
dengan Kuznets	Hypothesis, yang menyatakan bahwa 
keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan 
seperti U-shaped terbalik (Gambar 2.). 

Pada tahap awal pembangunan ekonomi, 
distribusi pendapatan cenderung buruk dan tidak akan 
meningkat sampai negara tersebut mencapai status 
berpendapatan menengah (middle-income). Implikasi 
lebih lanjut hipotesis ini sangat jelas, jika pada tahap 
awal pertumbuhan akan menciptakan ketimpangan, 
maka kemiskinan membutuhkan waktu beberapa 
tahun untuk berkurang di negaranegara berkembang 
(Adams, 2003). Akan tetapi berdasarkan penelitian 
Robert J. Barro (2000) menunjukkan bahwa hipotesis 
Kuznet ini akan berbeda hasilnya di setiap negara. 

Perotti (1996) dan Forbes (2000) lebih 
mendukung pandangan yang mengatakan bahwa 
ketimpangan yang diproksi oleh distribusi 
pendapatanlah yang mempengaruhi pertumbuhan. 
Hal ini didasarkan bahwa distribusi pendapatan yang 
timpang akan berpengaruh terhadap jumlah investasi, 
baik fisik maupun manusia, dan selanjutnya akan 
mempengaruhi laju pertumbuhan.

HASIL

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi di 
bagian utara Pulau Sulawesi yang ditetapkan dengan 
UU No. 38 Tahun 2000 sebagai provinsi yang terpisah 
dari Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Gorontalo 
terbagi atas 1 Kota yakni Kota Gorontalo sebagai 
ibukota provinsi dan 5 kabupaten masingmasing 
Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone 
Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara yang baru 
dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo pada bulan 
Desember 2007. 
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Jumlah absolut penduduk di Provinsi Gorontalo 
senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 
yang semula hanya 850.798 jiwa, pada tahun 2008 
menjadi 972.208 jiwa atau naik 14%. Demikian pula 
dengan jumlah penduduk pada kabupaten dan kotanya 
yang distribusinya dapat dilihat pada Tabel 3.

No. Kabupaten  
atau Kota Luas (km2)

Jumlah 
Penduduk 

(jiwa)

Tingkat 
Kepadatan 
(jiwa/km2)

1. Kab. Gorontalo 3.426,98 434.797 127

2. Kota Gorontalo 64,79 165.175 2.549

3. Kab. Boalemo 2.248,24 127.639 57

4. Kab. Pohuwato 4.491,03 114.572 26

5. Kab. Bone Bolango 1.984,40 130.025 66

Provinsi Gorontalo 12,215.44 972.208 80

Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan 
Penduduk Per Km2 Menurut Kabupaten atau Kota  

di Provinsi Gorontalo Tahun 2008

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2009

Struktur Ekonomi di Provinsi Gorontalo
Seperti umumnya provinsi di Indonesia, 

Gorontalo merupakan daerah dengan kontribusi 
sektor pertanian yang terbesar. Lebih dari 30% PDRB 
Gorontalo dibentuk dari aktivitas pertanian. Sektor 
jasa serta sektor perdagangan hotel dan restoran 
merupakan penyumbang terbesar lainnya dengan 
kontribusi ratarata 17.59% dan 14.74% per tahun.

Meskipun pertanian merupakan penyumbang 
terbesar, namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi 
sektoral relatif rendah, hanya ratarata 4.85% per 
tahun. Pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan 
dengan laju sektor listrik yang memiliki kontribusi 
1% namun dengan laju pertumbuhan 11.04%. Sektor 
yang memiliki ratarata pertumbuhan terbesar adalah 
sektor perdagangan (15.25%), listrik (11.04%) dan 
pertambangan (8.59%). Dengan analisis Matriks 
Tipology Klassen daerahdaerah di Provinsi Gorontalo 
dapat diklasifikasi dalam 4 kategori yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.

Gambar 3. Proporsi dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Riil 
Provinsi Gorontalo 2001–2008
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(yi < y) (yi > y)

(ri > r) 1. Kab. Gorontalo: 
2004, 2006, dan 
2007

2. Kab. Boelamo: 2005
3. Kab. Bone Bolango: 

2008

Kuadran IV

1. Kab. Boalemo: 2002 
dan 2003

2. Kota Gorontalo: 
2001, 2004–2007, 
dan mean

3. Kab. Pohuwato: 
2001–2006, 2008, 
dan mean

Kuadran I

(ri < r) 1. Kab.Gorontalo: 
2001–2003, 2005, 
2008, dan mean

2. Kab. Boalemo: 
2006–2008 & mean

3. Kab. Bonbol: 2001–
2007 dan mean

Kuadran III

1. Kota Gorontalo: 
2002, 2003, dan 
2008

2. Kab.Boalemo: 2001 
dan 2004

3. Kab. Pohuwato: 
2007

Kuadran II

Tabel 4. Matriks Tipologi Klassen Provinsi Gorontalo, 
2001–2008

Keterangan: 
r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
y  : Rata-rata PDRB per kapita provinsi.
ri  : Pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota  

yang diamati.
yi : PDRB per kapita kabupaten atau kota yang diamati

PDRB per 
Kapita  

(y)Laju  
Pertum. (r)

Sumber: data diolah

Gambar 4. Nilai PDRB Riil dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Riil 
Kabupaten atau Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2001–2008

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2009
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Selama tahun 2001–2008, daerah yang 
paling sering sebagai daerah relatif tertinggal 
adalah Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. 
Perekonomian Bone Bolango relatif lebih tertinggal 
selama 2001–2007 karena potensi daerah yang relatif 
minim dibanding daerah lainnya, namun tahun 2008 
sudah menunjukan peningkatan menjadi daerah 
berkembang cepat (high	 growth	 but	 low	 income). 
Berdasarkan Matriks Tipologi Klassen dapat dibuat 
mapping karakteristik wilayah untuk tahun 2001, 
2008, ratarata selama 2001–2008, dan pergerakan 
dari tahun 2001 ke tahun 2008, sebagai berikut.
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Gambar 5a. Matriks Tipologi Klassen di Provinsi 
Gorontalo Tahun 2001
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Gambar 5b. Matriks Tipologi Klassen di Provinsi 
Gorontalo Tahun 2008
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Gambar 5c. Matriks Tipologi Klassen di Provinsi 
Gorontalo Ratarata Tahun 2001–2008
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Gambar 5d. Pergerakan Posisi Kabupaten atau Kota 
dalam Matriks Tipologi Klassen di Provinsi Gorontalo 

dari Tahun 2001 ke Tahun 2008
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Secara agregat, dari tahun 2001 ke tahun 2008, 
Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang 
memiliki struktur ekonomi yang lebih baik ditinjau 
dari aspek pertumbuhan ekonomi dan PDRB per 
kapita. Pada interval tersebut, Kabupaten Pohuwato 
berada pada Kuadaran I sebagai daerah cepat maju 
dan cepat tumbuh, demikian pula dengan nilai rata
rata tipologi Klassennya. Kota Gorontalo mengalami 
penurunan dari kuadran cepat maju dan cepat tumbuh 
pada tahun 2001 menjadi daerah maju tapi tertekan 
pada tahun 2008, namun nilai rataratanya tetap di 
kuadran I. Kabupaten Boalemo mengalami penurunan 
yang cukup signifikan, dari daerah maju tapi tertekan 
di tahun 2001 menjadi daerah relatif tertinggal di 
tahun 2008, demikian pula nilai ratarata selama 
tahun 2001–2008.

Hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indeks 
Gini dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 6. Nilai Indeks Williamson Provinsi Gorontalo, 
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Gambar 7. Nilai Indeks Gini Provinsi Gorontalo, 
2001–2008

Selanjutnya dengan menggunakan nilai Indeks 
Williamson dan Iindeks Gini sebagai variabel terikat, 
dilakukan regresi terhadap model regresi berganda 
unbalanced	 panel dan pendekatan Fixed	 Effect	
Model, dengan variabel bebas PDRB Perkapita, IPM 
dan Rasio Belanja Infrastruktur. Model, estimasi 
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dan ringkasan hasil penelitian yang diperoleh dari 
pengolahan data denga mengggunakan Eviews adalah 
sebagai berikut.
Iw = α + β1Yt + β2IPMt + β3RBIt + εt

 = 0.041895 – 1.98E08Y + 0.004065IPM 
– 0.085964RBI 

GR = α + β1Yt + β2IPMt + β3RBIt + εt

 = –0.703993 + 1.88E08Y + 0.015317IPM  
– 0.105074RBI

Dimana :
Iw : Indeks Williamson Provinsi Gorontalo
GR : Indeks Gini Provinsi Gorontalo
Yt : Pertumbuhan PDRB Perkapita tahun t di 

Provinsi Gorontalo
IPMt : Indeks Pembangunan Manusia tahun t di 

Provinsi Gorontalo
RBIt : Rasio Belanja Infrastruktur tahun t di 

Provinsi Gorontalo

Variabel Koefisien t-stat Prob (t-stat)

Intercept 0.041895 0.519294 0.6076

Y –1.98E-08 –2.572901 0.0157

IPM 0.004065 2.780621 0.0096

RBI –0.085964 –3.258773 0.0029

R2 0.995763

F-stat 939.9702

Prob (F-stat) 0.000000

DW-stat 1.623466

Tabel 5a. Ringkasan Hasil Penelitian 
dengan Indeks Williamson

Sumber: Hasil Perhitungan

Variabel Koefisien t-stat Prob (t-stat)

Intercept –0.703993 –9.461938 0.0000

Y 1.88E-08 1.433493 0.1628

IPM 0.015317 9.912703 0.0000

RBI –0.105074 –4.707731 0.0001

R2 0.999118

F-stat 4530.028

Prob (F-stat) 0.000000

DW-stat 1.320298

Tabel 5b. Ringkasan Hasil Penelitian 
dengan Indeks Gini

Sumber: Hasil Perhitungan

Untuk menggambarkan hipotesa NeoKlasik, 
maka dilakukan regresi dengan model regresi non 
linier dengan  variabel independen adalah pendapatan 
per kapita yang menunjukan tingkat pembangunan 

suatu negara atau daerah dan variabel dependennya 
adalah Indeks Williamson dan Indeks Gini Ratio, 
yang persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai 
berikut. 
log Iw	=	log φ + δ	log Y + 2 log Y + ε
log GR = log φ + δ	log Y + 2 log Y + ε
Dimana: 
Iw  : Indeks Williamson
GR   : Indeks Gini
Y  : PDRB per kapita
φ dan δ : kofisien regresi 
ε  : epsilon

Hasil regresi dari kedua persamaan tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 6a. dan 6b. berikut. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C –3.129449 0.632731 –4.945939 0.0000

LOG(Y?) 0.122248 0.043295 2.823613 0.0079

Fixed Effects 
(Cross)

_BOALEM--C 0.006343

_BONBOL--C 0.033893

_KABGTL--C 0.030950

_KOTAGT--C –0.022733

_POHUWA--C –0.048453

R-squared 0.189951 F-statistic 1.594558

Tabel 6a. Hasil Regresi Hubungan Ketimpangan 
Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Gorontalo dengan Indeks Williamson sebagai Variabel 
Terikat

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C –14.49826 1.443314 –10.04512 0.0000

LOG(Y?) 0.920869 0.098759 9.324363 0.0000

Fixed Effects 
(Cross)

_BOALEM--C 0.047777

_BONBOL--C 0.255307

_KABGTL--C 0.233139

_KOTAGT--C –0.171239

_POHUWA--C –0.364984

R-squared 0.718878 F-statistic 17.38875

Tabel 6b. Hasil Regresi Hubungan Ketimpangan 
Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Gorontalo dengan Gini Ratio sebagai Variabel Terikat
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PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Gorontalo
Dari aspek wilayah, ketimpangan dalam struktur 

ekonomi di Provinsi Gorontalo masih diakibatkan oleh 
perbedaan dalam proporsi kepemilikan PDRB dan 
dinamika pertumbuhan PDRB pada setiap wilayah 
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4. Kabupaten 
Gorontalo merupakan daerah dengan kontribusi nilai 
PDRB riil terbesar, ratarata 38% terhadap PDRB 
Provinsi Gorontalo. Dari 2.369 milyar rupiah nilai 
PDRB riil provinsi di tahun 2008, 38% (899 milyar) 
merupakan kontribusi dari Kabupaten Gorontalo, 21% 
dari Kota Gorontalo, 19% Pohuwato, 12% Boalemo, 
dan 10% dari Bone Bolango.

Besarnya kontribusi PDRB setiap wilayah ini 
tidak diikuti dengan pertumbuhan yang proporsional. 
Artinya, daerah yang memiliki PDRB terbesar justru 
memiliki laju pertumbuhan PDRB yang relatif 
rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki 
kontribusi PDRB yang kecil. Sampai dengan tahun 
2007, ratarata pertumbuhan ekonomi terbesar 
dimiliki Kabupaten Pohuwato (7,16%), lebih tinggi 
dibanding ratarata pertumbuhan provinsi (6,45%). 
Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten 
Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango masing
masing dengan pertumbuhan sebesar 6,93%; 6,46%; 
6,21%; dan 5,18% pertahun. 

Ketimpangan dalam proporsi dan laju per
tumbuhan ini jika dianalisis lebih lanjut bersama 
dengan analisis jumlah penduduk, maka ketimpangan 
selanjutnya yang akan terjadi adalah ketimpangan 
dalam PDRB per kapita.

Dari hasil Shift-Share	 Analysis (SSA) ternyata 
sektor yang potensial dan pertumbuhan ekonomi 
yang terbesar di masingmasing kabupaten kota di 
Gorontalo ratarata terjadi pada sektor non pertanian 
(sektor tersier dan sekunder), artinya telah terjadi 
transformasi struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo 
selama kurun waktu 2001–2008. 

Pada masingmasing wilayah diambil 3 sektor 
yang memiliki pertumbuhan terbesar pada komponen  
proportionality	shift dan differential	shift. Hasil yang 
diperoleh bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki 
dekomposisi pertumbuhan yang lebih baik dari 
sektor primer karena memiliki sektor yang memiliki 
koefisien terbesar. Hal ini sejalan dengan pemikiran 
Kuznet bahwa perubahan struktur (transformasi 
struktural) merupakn rangkaian perubahan yang 
saling terkait. Perubahan yang terjadi pada sektor 
sekunder dan tersier disebabkan perubahan yang 

terjadi pada sektor primer, demikian sebaliknya. 
Kegiatan perekonomian perlahan beralih ke sektor 
sekunder dan tersier sehingga menyebabkan sektor 
primer semakin konstan. 

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson 
menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan 
di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2008 
relatif besar dibandingkan saat pertama menjadi 
provinsi, dengan nilai tertinggi sebesar 0,27 yang 
terjadi pada tahun 2005. Grafik yang semula naik lalu 
menurun mengindikasikan bahwa Hipotesis Neo
Klasik tentang ketimpangan dengan menggunakan 
Indeks Williamson berlaku di Gorontalo. Saat awal 
pembangunan, ketimpangan terus berlanjut hingga 
titik puncak (divergence), selanjutnya berangsur  
menurun (convergence).

Berbeda dengan Indeks Williamson, Indeks Gini 
menunjukkan fenomena yang terbalik dengan Hipotesa 
NeoKlasik. Data yang diperoleh dari pemerintah 
setempat menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan 
di Provinsi Gorontalo berdasarkan Indeks Gini, sejak 
tahun 2001–2008 semakin meningkat. Artinya bahwa 
distribusi pendapatan dalam masyarakat sebagai 
indikator dari ketimpangan semakin tidak merata. 

Perbedaan kondisi ketimpangan yang dihasilkan 
Indeks Gini dimungkinkan terjadi karena aspek yang 
digunakan dalam indeks ini adalah pengeluaran 
atau pendapatan masyarakat. Jadi yang dilihat 
adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Sementara Indeks Williamson 
menggunakan data PDRB per kapita. PDRB ataupun 
PDRB per kapita bisa saja menunjukan nilai yang 
tinggi, karena yang dihitung adalah nilai produksi.

Sumber Ketimpangan Pembangunan di 
Provinsi Gorontalo

Dari aspek jumlah absolut PDRB per kapita ini 
nampak adanya ketimpangan pada kelima daerah. 
Antara daerah yang memiliki jumlah tertinggi dan  
terendah memiliki celah (gap) yang cukup besar. 
Kabupaten Pohuwato sebagai daerah yang memiliki 
jumlah tertinggi, nilai PDRB perkapitanya 2 kali 
lipat dari Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah 
dengan PDRB per kapita terendah.  Meskipun hanya 
sebagai penyumbang ketiga dalam pembentukan 
PDRB provinsi, dengan total kontribusi 19%, tetapi 
Kabupaten Pohuwato memiliki jumlah PDRB per 
kapita tertinggi dibanding daerah lainnya maupun 
ratarata Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo 
yang memiliki kontribusi PDRB sebesar 38% tetapi 
jumlah PDRB per kapita yang relatif lebih rendah. 
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Hal ini disebabkan perbedaan konsentrasi penduduk 
pada setiap wilayah.

IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari 
tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan 
pendapatan. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, 
ditetapkan tiga kelompok negara atau wilayah dengan 
klasifikasi sebagai berikut.

Nilai IPM Kategori Negara atau Wilayah

0–50 Negara atau wilayah dengan tingkat 
pembangunan manusia yang rendah

51–79 Negara atau wilayah dengan tingkat 
pembangunan manusia sedang

80–100 Negara atau wilayah dengan tingkat 
pembangunan manusia tinggi

Tabel 7. Pengelompokkan Negara Wilayah Berdasarkan 
Nilai IPM

Dari indikator tersebut, selama tahun 2001–
2008, Provinsi Gorontalo maupun kabupaten dan 
kota di dalamnya termasuk pada level sedang dalam 
pembangunan manusia. Artinya daerah Gorontalo 
mulai memperhatikan pembangunan sumber daya 
manusianya. Daerah dengan nilai indeks tertinggi 
adalah Kota Gorontalo. Hal ini sangat wajar terjadi 
karena sebagai pusat pemerintahan, Kota Gorontalo 
memiliki peluang untuk mencapai kualitas kesehatan, 
pendidikan dan pendapatan yang lebih baik dibanding 
daerah lainnya. Capaian IPM di Gorontalo disajikan 
dalam Gambar 8.
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Gambar 8. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 
Gorontalo, 20012008

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota, 2009

Jarak antara line Kota Gorontalo sebagai 
daerah dengan nilai indeks tertinggi dengan daerah 
lainnya termasuk nilai indeks provinsi menunjukan 
ketimpangan pembangunan sumber daya manusia di 
Provinsi Gorontalo. semakin lebar jaraknya, maka 
semakin menunjukan adanya ketimpangan dalam 
pembangunan.

Rasio Belanja Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur adalah bagian 

integral dari pembangunan daerah. Infrastruktur 
merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan politik.Untuk penyediaan infrastruktur 
ini, dibutuhkan pengeluaran rutin pemerintah dalam 
jumlah besar pada setiap APBDnya. Perkembangan 
belanja infrastruktur yang sangat besar terjadi di 
Kabupaten Gorontalo pada tahun 2006–2008. Belanja 
infrastruktur dalam 3 tiga tahun terakhir meningkat 
lebih tinggi dibanding peningkatan PDRB, dengan 
peningkatan ratarata lebih dari 300%.

Peningkatan belanja infrastruktur di atas 
peningkatan PDRB dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir pada daerah selain Kota Gorontalo 
menyebabkan rasio belanja infrastruktur terhadap 
PDRB dalam waktu tersebut mengalami peningkatan. 
Semakin besar rasio belanja infrastruktur menunjukan 
jumlah pertambahan belanja infrastruktur juga 
semakin besar melebihi pertambahan jumlah PDRB.

Pada model dengan menggunakan Indeks 
Williamson, PDRB per kapita signifikan sebagai 
salah satu sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. 
Peningkatan jumlah riil PDRB per kapita akan 
mengurangi ketimpangan pembangunan sehingga 
untuk dapat mengatasi ketimpangan yang ada 
dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB per 
kapita. Peningkatan PDRB per kapita selain dengan 
meningkatkan jumlah produktivitas setiap penduduk 
juga harus diikuti dengan mengurangi jumlah 
penduduk atau menekan laju pertumbuhan penduduk 
di bawah laju pertumbuhan PDRB. 

Analisis dengan menggunakan Indeks Gini 
memberikan hasil yang berbeda, PDRB per kapita 
secara linear tidak signifikan sebagai salah satu sumber 
ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 
Hal ini dimungkinkan karena PDRB per kapita tidak 
memiliki hubungan secara langsung dengan pendapatan 
masyarakat yang menjadi obyek analisis Indeks Gini. 
Dengan kata lain bahwa orientasi dalam penggunaan 
Indeks Gini adalah untuk menganalisis pendapatan 
kelompok masyarakat (ketimpangan secara vertikal) 
dan Indeks Williamson untuk analisis pendapatan 
wilayah atau region (ketimpangan horizontal)

Variabel IPM pada kedua indeks ketimpangan 
memberikan pengaruh yang sangat signifikan sebagai 
sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pada 
model dengan menggunakan Indeks Williamson, 
koefisien regresi positif,  artinya bahwa peningkatan 
pada IPM justru menyebabkan peningkatan besarnya 
ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 
Hal ini dimungkinkan jika daerahdaerah yang 
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mengalami peningkatan IPM adalah daerahdaerah 
yang justru sudah memiliki IPM yang tinggi 
sehingga akan makin memperlebar perbedaan dalam 
masyarakat dan berakibat pada makin meningkatnya 
ketimpangan pembangunan.

Seperti halnya variabel IPM, rasio belanja 
infrastruktur pada kedua model sangat signifikan 
sebagai salah satu sumber ketimpangan pembangunan 
di Provinsi Gorontalo. Nilai koefisien negatif 
mempunyai arti bahwa setiap peningkatan satu satuan 
pada rasio belanja infrastruktur akan menyebabkan 
penurunan ketimpangan pembangunan yang diukur 
dengan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi 
Gorontalo, cateris	paribus, demikian sebaliknya. 

Pada model dengan Indeks Gini, koefisien regresi 
negatif artinya setiap peningkatan satu satuan rasio 
belanja infrastruktur akan menyebabkan penurunan 
ketimpangan pembangunan, cateris	paribus, demikian 
sebaliknya. Hal ini berarti pula bahwa peningkatan 
belanja pemerintah dalam menyediakan sarana 
pelayanan publik dapat mengurangi ketimpangan 
pembangunan. Dengan kata lain besarnya rasio belanja 
infrastruktur harus senantiasa ditingkatkan sebagai 
upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan 
di Provinsi Gorontalo.

Dari model Indeks Williamson dan Indeks Gini 
memberikan arah hubungan RBI dan Ketimpangan 
Pembangunan yang negatif. Ini berarti bahwa 
semakin besar rasio belanja infrastruktur maka 
ketimpangan pembangunan akan semakin berkurang 
karena setiap belanja infrastruktur yang dikeluarkan 
pemerintah akan semakin mendorong pembangunan 
pada semua daerah dan semua bidang. Peningkatan 
rasio belanja infrastruktur terutama terjadi pada 
daerahdaerah yang relatif terbelakang, maka akan 
semakin memperkecil jarak (gap) yang ada dalam 
setiap wilayah. Hal inilah yang diharapkan terjadi 
dalam kondisi riil pembangunan.

Hubungan Ketimpangan Pembangunan dan 
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Dengan menggunakan model non linear diperoleh 
hasil bahwa antara ketimpamgan pembangunan 
(Indeks Williamson dan Indeks Gini) dengan per
tumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif yang 
signifikan, namun berbeda dalam nilai koefisien 
variabel bebasnya. 

Hasil regresi dengan Indeks Williamson sebagai 
variabel terikat menunjukkan nilai koefisien regresi 
posotif yang menunjukkan bahwa setiap perubahan 
pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan 

nilai ketimpangan, cateris	 paribus. Demikian 
sebaliknya jika terjadi penurunan pada pertumbuhan 
ekonomi. 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan yang diukur dengan Indeks Gini lebih 
erat dibanding Indeks Williamson. Dari koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi memberikan kontribusi dalam memperbesar 
ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Dengan pendekatan dalam kedua model ini dapat 
dikatakan bahwa tingkat ketimpangan yang tercipta 
di Provinsi Gorontalo memang disebabkan oleh 
laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Chan (1993) yang menunjukkan 
bahwa begitu kondisi ekonomi di China mengalami 
peningkatan, maka ketimpangan pendapatan justru 
meningkat. Dalam artikel yang ditulis Subarna K. 
Samanta, Allison Heyse (2006) disebutkan bahwa 
terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi 
dengan ketimpangan pendapatan. Orientasi mencapai 
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi 
dalam distribusi pembangunan yang lebih merata 
sehingga menciptakan ketimpangan.

KESIMPULAN

Struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo masih 
dominan disumbangkan oleh sektor pertanian, 
meskipun dalam pertumbuhannya sektor ini lebih 
rendah dibanding sektor non pertanian. Analisis 
Shift-Share menunjukkan sektor yang potensial dan 
pertumbuhan ekonomi terbesar pada masingmasing 
kabupaten kota ratarata terjadi di sektor nonpertanian 
(sektor sekunder dan tersier). Artinya telah terjadi 
transformasi struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo 
selama kurun waktu 2001–2008. Kabupaten Pohuwato 
(kompetitif) dan Kota Gorontalo (terspesialisasi) 
memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih baik 
dan termasuk dalam Kuadran I pada Matriks Tipologi 
Klassen (daerah cepat maju dan cepat tumbuh). 
Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Gorontalo 
dan Bone Bolango tidak kompetitif dan termasuk 
Kuadran III (relatif terbelakang). Kabupaten Boalemo 
meskipun kompetitif tetapi dukungan PDRB per 
kapita relatif rendah menyebabkan daerah ini masuk 
Kuadran III.

Berdasarkan Indeks Williamson kondisi ke
timpangan di Provinsi Gorontalo diawal pembangunan 
cenderung meningkat (divergence) dan berangsur 
menurun (convergence) seperti yang ditunjukkan oleh 
kurva ketimpangan pembangunan dalam Hipotesa 
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NeoKlasik. Secara simultan, perbedaan pada PDRB 
per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 
Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) sangat signifikan 
sebagai sumber utama ketimpangan di Provinsi 
Gorontalo. Pada model dengan menggunakan 
Indeks Willliamson, PDRB per kapita signifikan 
serta IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber 
ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Dengan model 
yang menggunakan Indeks Gini, secara parsial hanya 
variabel PDRB per kapita yang tidak signifikan 
sebagai sumber ketimpangan pembangunan sementara 
variabel IPM dan RBI sangat signifkan sebagai 
sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. 

Tingkat ketimpangan yang tercipta di Provinsi 
Gorontalo disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi 
sehingga dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas cenderung mengarah pada pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
bisa dilakukan dengan memastikan bahwa kenaikan 
pendapatan per kapita diikuti oleh meningkatnya 
kualitas sumber daya manusia dan kemudahan dalam 
mengakses infrastruktur. Daerah dengan konsentrasi 
penduduk tinggi dan kantongkantong kemiskinan 
menjadi prioritas.
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