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Abstrak Salah satu indikator penting dalam menganalisa pembangunan yang 

terjadi di suatu daerah adalah distribusi pendapatan yang merata yang merupakan 

cerminan bahwa pembangunan didaerah tersebut membaik. Namun pada 

kenyataannya,tidak saja di Indonesia  yang mengalami ketimpangan distribusi 

pendapatan, tetapi juga di berbagai negara. Ketimpangan distribusi pendapatan 

dapat dilihat dari peningkatan PDRB akan tetapi  tidak diikuti dengan peningkatan 

persentase tenaga kerja.  

Melalui korelasi kanonik dapat dilihat derajat hubungan antara indeks Gini dan 

indeks Williamson sebagai gugusan variabel respon dengan gugusan variabel 

prediktor yakni kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 

dan investasi. Setelah dilakukan analisis, ketimpangan distribusi pendapatan antar 

masyarakat di Jawa Barat termasuk kategori sedang nilai indeks Gini berada 

diantara 0.35-0.50. Namun, berbeda dengan indeks Williamson, ketimpangan 

distribusi pendapatan antar kabupaten / kota di Jawa barat termasuk kategori 

tinggi Nilai korelasi untuk fungsi pertama sebesar 1 dan korelasi untuk fungsi 

kedua sebesar 0.943 artinya terdapat hubungan yang erat antara indeks 

ketimpangan distribusi pendapatan dengan faktor yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil interpretasi dan validasi fungsi korelasi kanonik, tidak ada 

variabel prediktor yang dihilangkan karena semua variabel memberikan kontribusi 

besar terhadap variat kanonik.  

 

                              Kata kunci : Korelasi kanonik, Indeks Gini dan Williamson  

I. PENDAHULUAN 

     Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju 

perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut 

yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan nasional 

adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua 

bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembanguan yang 

dilakukan di setiap negara maupun daerah dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata 

sehingga keberhasilan pembangunan dapat tercapai. Salah satu indikator penting guna menganalisa 

pembangunan yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan 

tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi, namun harus dibarengi dengan tingkat 

pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

demikian, setiap daerah akan memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan melihat sejauh mana 

tingkat pemerataan pembangunan yang terjadi di wilayahnya . 

    PDRB Per Kapita dari tahun 2001-2010 mengalami peningkatan sedangkan Tingkat pengangguran 

Terbuka mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan 

ekonomi yang semakin meningkat di provinsi Jawa Barat. Namun pada tingkat pengangguran terbuka 

terdapat kecenderungan persentase yang tidak stabil. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kegiatan 

ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan persentase tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut terdapat 

perbedaan tingkat kemajuan daerah sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan 

sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Pemerataan yang lebih adil di negara 

berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan 
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demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi [1]. 

   Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan 

yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat 

pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan 

merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin 

melebar. Melalui penelitian ini ingin diketahui berapa besarnya ketimpangan pembangunan di Jawa Barat 

dan bagaimana korelasi antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kepadatan 

penduduk , investasi dan kemiskinan di Jawa Barat. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

2.1.Tinjauan Teori 

2.1.1. Pembangunan Nasional  
    Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara 

berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan 

tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa dan segenap tumpah darah indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Adapun sistem pemerintahan yang sentralisasi dimana semua kebijakan 

pembangunan berasal dari pemerintah pusat akan  menyebabkan terjadinya ketimpangan di Indonesia. 

 

 2.1.2. PDRB dan PDRB PerKapita 
    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu 

(biasanya 1 tahun) tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi .Nilai tambah bruto adalah selisih 

dari nilai output dan biaya antara dalam produksi. Nilai output adalah nilai dari seluruh produk yang 

dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu 

wilayah. PDRB per kapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB 

per kapita dapat dipakai sebagai indikator produktivitas rata-rata penduduk suatu daerah . 

 

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi 
    Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan (total maupun individu) sebagai akibat dari 

meningkatnya PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. 

 

2.1.4. Ketimpangan distribusi pendapatan 
    Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya 

kesejahteraan atau kemakmuran suatu Negara.Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan 

mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi 

pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal 

seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa penyebab 

ketimpangan yakni : Pertumbuhan penduduk yang tinggi , yang menyebabkan menurunnya pendapatan 

per kapita, inflasi , rendahnya mobilitas sosial dan hancurnya industry kerajianan rakyat. 

 

2.2 Analisis Deskriptif 

2.2.1 Indeks Gini  

    Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat. C.GINI menemukan adanya hubungan antara jumlah 

pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.Selang nilai 

Indeks Gini adalah 0 sampai 1.Semakin mendekati 0 nilai IndeksGini maka ketimpangan semakin rendah, 

begitupun sebaliknya. Rumus Indeks Gini adalah: 

                                                                        
       

   
 

 

   
                                                               (1) 

Keterangan: 

G : Gini Rasio 

Pi : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i 

Q : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i 
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Qi-1 : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke (i-1) 

K : banyaknya kelas pendapatan 

Kriteria Pengukuran: 

0   IG   0.35 Ketimpangan rendah 

0.35  IG   0.50 Ketimpangan sedang 

    0.50Ketimpangan tinggi 

2.2.2 Indeks Williamson 

    Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antar wilayah di 

dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata wilayah dengan berbagai 

faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.Perhitungan Indeks Williamson yaitu: 

                                                                       IW =  
        

 

    
                                                              (2)   

Keterangan: 

IW : Indeks Williamson 

YI : PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota i 

Y : PDRB per kapita di provinsi 

fi : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota 

n : Jumlah penduduk di Provinsi 

 

Kriteria Pengukuran:  

IW   0.5 KetimpanganTinggi 

IW   0.35 – 0.5 KetimpanganSedang 

IW  0.35 KetimpanganRendah 

 

    Indeks Williamson memiliki kelemahan yaitu perhitungan baru menggambarkan tingkat pendapatan 

secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan 

rendah tidak tampak jelas. Beberapa Faktor –faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan :  

Faktor Pertumbuhan Perkenomian,Terjadinya Urban bias dan disparitas dalam pembangunan,Faktor 

pembentukan modal,Faktor penguasaan lahan dan Faktor kebijakan yang dilakukan 

 

2.2.3. Analisis Korelasi Kanonik 

    Analisis korelasi kanonik adalah model statistika multivariate yang memungkinkan identifikasi dan 

kuantifikasi hubungan antara dua himpunan variabel . Variabel Y dan variabel  X . Fokus analisis korelasi 

kanonikal terletak pada korelasi antara kombinasi linier yang memiliki korelasi terbesar. Selanjutnya, 

akan dicari pasangan kombinasi linier dengan nilai korelasi terbesar diantara semua pasangan lain yang 

tidak berkorelasi. Proses terjadi secara berulang , hingga korelasi maksimum teridentifikasi. Pasangan 

kombinasi linier disebut sebagai variat kanonikal sedangkan hubungan diantara pasangan tersebut 

dikatakan sebagai korelasi  kanonikal [2]. 

 

2.2.4.Tujuan korelasi kanonik: 

 1. Menentukan apakah kedua gugus variable (pengukuran dilakukan pada objek yang sama) adalah 

saling bebas satu sama lain, atau menetukan derajat hubungan yang mungkin terjadi antara kedua 

variabel tersebut. 

 2. Menurunkan segugus bobot untuk setiap gugus variabel bebas dan tak bebas sedemikian rupa 

sehingga kombinasi linear dari setiap gugus variable mempunyai korelasi yang maksimum.fungsi 

liniar tambahan yang memaksimumkan korelasi sisanya adalah saling bebas dengan segugus 

kombinasi liniar sebelumnya. 

 3. Menjelaskan sifat-sifat dari bentuk hubungan yang terjadi antara segugus variabel bebas dengan 

segugus variabel tak bebas, pada umumnya diuku rmelalui kontribusi relatif dari setiap variabel 

terhadap fungsi kanonik yang diturunkan. 

 

2.2.5.Asumsi dalam Aanalisis Korelasi Kanonik: 

 a.  Koefisien korelasi antar sembarang dua variabel berdasarkan pada bentuk hubungan yang linear. 

 b. Analisis  korelasi  kanonik  dapat  dilakukan  pada  setiap  variabel  metric  (kontinu)  tanpa  

memperhatikan  asumsi normalitas yang ketat. 
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 c. Asumsi  homoskedastisitas  dalam  analisis  korelasi  kanonik  juga  diperhatikan.  Selain  itu 

masalah multikolenieritas  diantara  kedua  gugus  variabel  yang  diamati  juga  akan  membauran 

kemampuan analisis korelasi kanonik dalam memisahkan dampak dari suatu variabel  tertentu, yang 

pada akhirnya akan memberikan interpretasi yang kurang baik. 

 

2.2.6. Teknik Analisis 

    Sebagaimana dengan analisis korelasi multiple yang merupakan perluasan dari korelasi sederhana , 

korelasi kanonik juga merupakan perluasan dari korelasi sederhana untuk kasus dimana terdapat segugus 

variabel X dan segugus variabel Y. Dalam hal ini, gugus variabel X disebut sebagai gugus variabel 

predictor sedangkan gugus variabel Y sebagai gugus variabel respon.[3] . Korelasi kanonik adalah 

korelasi antara suatu kombinasi linier dari gugus variabel X dengan kombinasi linier gugus variabel Y 

dengan  

                                                      Y
’
 = [ y1, y2 ,………yq] 

  

Apabila kombinasi linier dari p buah variabel X dan q buah variabel Y untuk populasi dinyatakan sebagai 

berikut:                                            

                                                       X = α1x1 + α2x2 + ……….+ αpxp 

                                                       Y = β1x1 + β 2x2 + ……….+ β pxp 

Persoalan yang timbul adalah bagaimana menentukan nilai-nilai koefesien αi dan βi yang tidak diketahui 

nilainya, sedemikian rupa sehingga korelasi antara X dan Y menjadi maksimum 

 

2.2.7 Interpretasi Fungsi Korelasi Kanonik  

   Terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu: 

a.Canonical Weights (Bobot Kanonik) 

    Bobot kanonik menggambarkan besarnya kontribusi peubah asal dalam peubah kanoniknya dalam satu 

kumpulan. Peubah yang memiliki angka koefisien yang besar maka memberikan kontribusi lebih 

padapeubah kanoniknya, begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk peubah yang memiliki bobot yang 

berlawanan tanda, menggambarkan hubungan kebalikan dengan peubah kanonik lainnya, dan peubah 

yang memiliki tanda sama memiliki hubungan langsung atau searah. Bobot kanonik memiliki beberapa 

kelemahan yang menjadikannya jarang digunakan untuk interpretasi fungsi kanonik. Kelemahannya 

adalah sifat yang hanya menggambarkan besarnya kontribusi peubah-peubah asal terhadap peubah 

kanoniknya. Kontribusi tersebut dinilai tidak akurat dalam merefleksikan hubungan antar peubah. Selain 

itu, nilai ini dikatakan tidak akurat untuk menggambarkan hubungan antar peubah karena rentan/sensitif 

terhadap adanya multikolinieritas. Selain itu sangat tidak stabil dari satu sampel ke sampel lain. 

 

b. Canonical Loadings (Muatan Kanonik) 

    Muatan kanonik juga disebut sebagai korelasi struktur, mengukur korelasi linier yang sederhana antara 

data observasi di peubahp prediktor atau dependen dengan kumpulan peubah kanoniknya. Peubah asal 

yang memiliki nilai muatan kanonik besar (>0,5) akan dikatakan memiliki peranan besar dalam kumpulan 

peubahnya. Sedangkan tanda muatan kanonik menunjukkan arah hubungannya. Semakin besar nilai 

muatan kanonik maka akan semakin penting peranan peubah asal tersebut dalam kumpulan peubahnya. 

Muatan kanonik lebih baik dalam menginterpretasikan hubungan antar peubah dari pada bobot kanonik 

karena kelemahan-kelamahan yang ada pada bobot kanonik. 

 

c.Canonical Cross-Loadings (Muatan Silang Kanonik)     

    Bobot kanonik dan beban kanonik hanya melihat kontribusi dan korelasi terhadap peubah kanoniknya 

dalam satu kumpulan. Sedangkan cross loading digunakan untuk melihat korelasi antar peubah asal dalam 

satu kumpulan dengan peubah kanonik pada kumpulan yang lainnya. Semakin besar nilai ini, maka dapat 

menggambarkan semakin erat pula hubungan antara kedua kumpulan. 

 

2.2.8. Validasi dan diagnosis 

    Validasi analisis korelasi kanonik dilakukan dengan analisis sensitivitas variabel prediktor yaitu dengan 

membandingkan ketiga ukuran variat dengan hasil analisis korelasi kanonik jika dilakukan penghapusan 

variabel. Penghapusan variabel yang tidak berarti menyebabkan korelasi kanonik tetap stabil.     
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

    Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Jawa Barat dapat diukur dengan menggunakan Gini 

rasio untuk melihat ketimpangan antar masyarakat dan indeks Williamson untuk melihat perbedaan antar 

wilayah. Selanjutnya akan digunakan korelasi kanonik untuk mengidentifikasi hubungana antara set 

variabel indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebagai set variabel y dengan set variabel faktor-faktor 

yang mempengaruhinya sebagai set variabel x. 

 

3.1 Data dan Variabel Penelitian  

    Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). Variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua set variabel 

dengan korelasi kanonik adalah indeks ketimpangan distribusi pendapatan yang diperoleh dari hasil 

perhitungan indeks Gini dan indeks Williamson sebagai set variabel Y. Kedua indeks tersebut merupakan 

dua dari beberapa metode untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian variabel-

variabel yang digunakan sebagai satu set variabel X adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, kepadatan 

penduduk, investasi dan tingkat kemiskinan.  

 

3.2 ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Masyarakat 

    Berdasarkan perhitungan diperoleh Indeks Gini di Provinsi Jawa Barat 2009-2014  

                                                     
TABEL 2. NILAI INDEKS GINI 

 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gini Ratio 0.33 0.35 0.39 0.42 0.4 0.4 

      

   Terlihat bahwa Indeks Gini Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sejak tahun 2009 hingga tahun 

2012. Namun nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya dan tetap stagnan hingga tahun 

2014 yaitu 0.4. Semakin besar nilai indeks gini suatu daerah (mendekati satu) maka semakin besar 

ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Nampak berdasarkan tabel Provinsi Jawa Barat 

memiliki ketimpangan sedang (0.35  IG   0.50) . 

 

3.3Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah 

    Dengan menggunakan data PDRB dan jumlah penduduk tiap- tiap daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat maka dapat diketahui nilai Indeks Williamson untuk mengetahui tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan antar daerah. Sama hal nya dengan Indeks Gini, Indeks Williamson memiliki 

kisaran nilai antara 0 -1. Semakin mendekati 1 nilainya maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin 

besar. Berikut adalah nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat 2009-2014: 

                                       
TABEL 3. PEROLEHAN INDEKS WILLIAMSON 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indeks Williamson 0.6 0.56 0.57 0.58 0.61 0.78 

 

    Terlihat bahwa Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sejak tahun 2009 hingga 

2012. Namun nilai Indeks meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai nilai 0.78 pada tahun 2014. 

 

3.4 Korelasi Kanonik 

    Koefisien ketimpangan distribusi antar masyarakat dan kabupaten / kota didapatkan dari Indeks Gini 

dan Indeks Williamson sebagai berikut : 
 

TABEL 4. PEROLEHAN INDEKS GINI dan INDEKS WILLIAMSON 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gini Rasio 0.33 0.35 0.39 0.42 0.4 0.4 

Indeks Williamson 0.6 0.56 0.57 0.58 0.61 0.78 

 

    Koefisien Gini rasiodan Indeks Williamson tersebut sebagai set variabel y. Kemudian diperoleh 

beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu kepadatan 

penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat kemiskinan. Variabel tersebut menjadi set 

variabel  X. 
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TABEL 5. DATA VARIABEL MAKRO 

Tahun 
Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km2) 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Investasi (milyaran 

rupiah) 

Tingkat Kemiskinan 

(%) 

2009 1206.59 4.29 4724.9 11.96 

2010 1227.15 6.09 15799.8 11.27 

2011 1701.61 6.48 11194.3 10.65 

2012 1286.38 6.21 11384 9.89 

2013 1305.44 6.06 9006.1 9.52 

2014 1301.1 5.95 18726.9 9.31 

Data di atas perlu distandarisasi karena sangat bervariasi dalam satuan sehingga akan menyebabkan bias 

dalam perhitungan korelasi kanonik[4] . 

 
TABEL 6. DATA SETELAH DISTANDARISASI 

 

Tahun 
Y X 

ZY1 ZY2 ZX1 ZX2 ZX3 ZX4 

2009 -1.5062 -0.2029 -0.7196 -1.9860 -1.4313 1.4597 

2010 -0.9232 -0.6899 -0.6071 0.3105 0.8073 0.8000 

2011 0.2429 -0.5681 1.9902 0.8080 -0.1236 0.2072 

2012 1.1175 -0.4464 -0.2828 0.4636 -0.0853 -0.5195 

2013 0.5345 -0.0812 -0.1785 0.2722 -0.5659 -0.8733 

2014 0.5345 1.9885 -0.2022 0.1318 1.3989 -1.0741 

 

3.5 Korelasi Antara Pasangan Peubah Kanonik Vi dan Ui 

     Dalam analisis kanonik, jumlah fungsi yang terbentuk mengikuti minimal banyak variabel dalam 

setiap variat. Variat kelompok pertama terdiri dari 2 variabel sedangkan variat kelompok kedua terdiri 

dari 4 variabel. Sehingga berdasarkan hal tersebut akan terbentuk 2 fungsi kanonik.  

Berikut adalah perhitungan koefisien korelasi kanonik menggunakan software R: 

 
TABEL 7. NILAI KORELASI KANONIK 

 

Peubah ke      
  

1 1 1 

2 0.943 0.889 

 

    Korelasi kanonik pada fungsi pertama memiliki nilai 1 (korelasi sempurna) dan fungsi kedua miliki 

nilai korelasi sebesar 0.943. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua fungsi kanonik memiliki nilai korelasi 

yang kuat. 

Berikut adalah pasangan korelasi kanonik pertama: 

   =   
 y = 0.158   + 0.946   

                                     =   
 
y = 0.415   -  0.259  + 0.808   -  1.01   

Dan pasangan korelasi kanonik kedua: 

   =   
 y = 2.025   - 0.424   

                                         =   
 
y = - 0.155   +  1.031   - 0.69   -  0.443   

 

3.6  Interpretasi Fungsi Korelasi Kanonik 

    Sejumlah masalah akan timbul sehubungan dengan interpretasi  dan evaluasi  dari hasil yang diperoleh 

dari analisis korelasi kanonik. Sebagian besar  masalah ini menyangkut interpretasi  dari bobot kanonik 

 (weight canonical ), Muatan Kanonik ( Canonical loadings) dan Muatan Silang Kanonik (Cross loadings 

canonical) dan isu variansi yang dipertahankan [5]. 
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1. Bobot Kanonik (Weight canonical )  

 
TABEL 8. NILAI BOBOT KANONIK 

 

                                  Variabel 
Variat 

U1 U2 

Gini Rasio (Y1) 0.158 1.025 

Indeks Williamson (Y2) 0.946 -0.424 

Variabel 
Variat 

V1 V2 

Kepadatan Penduduk (X1) 0.416 -0.156 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2) -1.259 1.031 

Investasi (X3) 0.809 -0.691 

Tingkat Kemiskinan (X4) -1.010 -0.443 

    Pada fungsi pertama, variabel dengan kontribusi terbesar sampai terkecil adalah X2, X4, X3 dan X1. 

Sedangkan pada fungsi kedua yaitu X2, X3, X4 dan X1. Perbedaan peringkat kekuatan kontribusi pada 

kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa bobot kanonik cenderung tidak stabil. 

2.  Muatan Kanonik ( Canonical Loadings) 

 
TABEL 9. NILAI MUATAN KANONIK 

 

Variabel 
Variat 

U1 U2 

Indeks Gini (Y1) 0.409 0.912 

Indeks Williamson (Y2) 0.988 -0.153 

Variabel 
Variat 

V1 V2 

Kepadatan Penduduk (X1) -0.106 0.424 

Variabel 
Variat 

V1 V2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2) 0.07 0.812 

Investasi (X3) 0.56 0.136 

Tingkat Kemiskinan (X4) -0.672 -0.728 

 

    Pasangan peubah kanonik pertama, U1 memiliki nilai loadings dengan Y2 (koefisien Indeks 

Williamson) sebesar 0.988 dan V1 memiliki nilai loadings dengan variabel X3 (investasi) dan X4 (tingkat 

kemiskinan). Pasangan peubah kanonik kedua, U2 memiliki nilai loadings dengan Y1 (koefisien Indeks 

Gini) sebesar 0.912 dan V2 memiliki nilai loadings dengan variabel X2 dan X4. 

 

3.  Muatan Silang Kanonik (Cross loadings canonical) 

 
TABEL10. NILAI MUATAN SILANG KANONIK 

 

                                                                       
Variabel 

Variat 

U1 U2 

Indeks Gini (Y1) 0.409 0.860 

Indeks Williamson (Y2) 0.988 -0.143 

Variabel 
Variat 

V1 V2 

Kepadatan Penduduk (X1) - 0.105 0.399 

Laju Pertumbuhan Ekonomi(X2) 0.070 0.765 

Investasi (X3) 0.560 0.128 

Tingkat Kemiskinan (X4) -0.672 -0.686 

 

    Canonical Cross-Loading adalah korelasi setiap variabel tak bebas asal langsung dengan variabel 

bebas kanonik, begitupun sebaliknya. Pada tabel diatas, pasangan peubah kanonik pertama pada, U1 

memiliki nilai loadings yang nyata dengan Y2 (koefisien indeks Williamson) sebesar 0.988 dan V1 

bernilai nyata dengan variabel X1, X3, dan X4 ( Kepadatan penduduk, Investasi, dan Tingkat kemiskinan). 

 

3.7  Validasi dan Diagnosis 

    Validasi analisis korelasi kanonikal dilakukan dengan analisis sensitivitas variabel independent yaitu 

dengan membandingan ketiga ukuran variat dengan hasil analisis korelasi kanonikal jika dilakukan 
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penghapusan variabel. Penghapusan variabel yang tidak berarti menyebabkan korelasi kanonikal tetap 

stabil. Pada fungsi kanonik pertama dapat dilihat bahwa variabel kedua (X2) memiliki nilai loadings 

paling kecil. Karena itu akan diuji sensitivitas variabel independen dengan menghapus X2 (Laju 

Pertumbuhan Ekonomi). 

    Setelah dilakukan uji sensitivitas dengan menghapus variabel X2, terlihat bahwa terjadi perubahan 

terhadap kekuatan korelasi kanonik dengan menurunnya nilai korelasi kanonik. Sehingga tidak perlu 

dilakukan penghapusan variabel X2 karena nilai korelasi kanonikal nya cenderung tidak stabil. 

 
TABEL 11. HASIL UJI SENSITIVITAS VARIABEL X2 

 
Variabel Lengkap Variabel X2 dihapus 

U1 U2 U1 U2 

Korelasi Kanonik 1 0.943 0.967 0.494 

 

IV.    SIMPULAN DAN SARAN 

 

    Berdasarkan analisis, diperoleh bahwa nilai Gini Rasio yang menunjukkan ketimpangan distribusi 

pendapatan antar masyarakat di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2009-2014 cenderung 

meningkat. Pada tahun 2012 mengalami Ketimpangan tertinggi  yakni sebesar 0.42 sedangkan 

ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0.33. Ketimpangan distribusi pendapatan 

antar masyarakat di Jawa Barat termasuk kategori sedang karena nilai Gini Rasio berada diantara 0.35-

0.50. 

    Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten / kota di 

Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat. Namun pada tahun 2009-2010 

mengalami penurunan. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0.78 dan 

ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0.56. Ketimpangan distribusi pendapatan 

antar kabupaten / kota di Jawa barat termasuk kategori tinggi karena nilai Indeks Williamson lebih besar 

dari 0.50.  

    Hasil perhitungan korelasi kanonik diperoleh nilai korelasi untuk fungsi pertama sebesar 1 dan korelasi 

untuk fungsi kedua sebesar 0.943. ini menunjukkan adanya  hubungan yang erat antara indeks 

ketimpangan distribusi pendapatan dengan faktor yang mempengaruhinya (kepadatan penduduk, laju 

pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat kemiskinan). Berdasarkan hasil interpretasi dan validasi 

fungsi korelasi kanonik, tidak ada variabel independen yang dihilangkan karena semua variabel 

memberikan kontribusi besar terhadap variat kanonik.  

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi,ini akan menimbulkan ketimpangan distribusi 

pendapatan. Ketimpangan ini terutama dilihat dari tiga aspek, yaitu aliran investasi yang terkonsentrasi di 

daerah yang relatif kaya di Jawa Barat,  Perbedaaan potensi sumber daya yang terdapat di kabupaten / 

kota yang satu dengan yang lain, dan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari rata-rata lama 

sekolah atau rata-rata Pendidikan terakhir penduduk . 

    Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah mengenai sumber daya manusia dan infrastruktur 

yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten / kota di Jawa Barat termasuk kategori tinggi. Untuk 

perlu adanya perhatian pemerintah mengenai karakteristik masing-masing daerah untuk dapat 

membangun daerah tersebut dengan baik. 
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