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Abstrak—Penyumbang PDRB Pulau Jawa (sebagai penopang 

ekonomi nasional) yang paling kecil adalah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sebesar 1.45 persen di tahun 2013, dengan rata-

rata pertumbuhan ekonomi juga terkecil. Di sisi lain, ketimpangan 

pendapatan antarpenduduk yang diukur dengan koefisien gini justru 

yang terbesar, bahkan terbesar kedua di Indonesia tahun 2013, yaitu 

sebesar 0.439, sehingga DIY merupakan provinsi dengan ukuran 

keberhasilan pembangunan ekonomi paling rendah dibandingkan 

provinsi lain di Pulau Jawa. Adanya ketimpangan pendapatan 

antarwilayah tercermin dari perbedaan PDRB perkapita masing-

masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk melihat gambaran ketimpangan pendapatan antarwilayah dan 

ada tidaknya kecenderungan konvergensi pendapatan wilayah 

kabupaten/kota di DIY dengan membandingkan antara konvergensi 

sigma dan konvergensi beta yang dilihat dari dua pendekatan yaitu 

beta absolut dan beta kondisional. Sesuai dengan peningkatan Indeks 

Williamson, konvergensi sigma yang mengukur dispersi PDRB 

perkapita juga meningkat atau tidak terjadi konvergensi pendapatan 

antarwilayah (divergen). Sedangkan berdasarkan pendekatan model 

panel dinamis estimasi First Difference (FD) GMM yang digunakan 

untuk menghitung konvergensi beta, ternyata konvergensi beta 

absolut (tidak menggunakan variabel penjelas selain lag dari variabel 

dependennya) juga menunjukkan hasil divergen. Akan tetapi, 

konvergensi beta kondisional yang memasukkan kontrol pemerintah 

atas variabel-variabel penjelas justru menghasilkan kecenderungan 

menuju konvergen dengan ketimpangan yang tertutupi setiap tahun 

(kecepatan konvergensi) sebesar 11.09 persen  dan lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menutupi setengah kesenjangan (half life) adalah 

6.25 tahun. Variabel-variabel penjelas seperti Pendapatan Asli 

Daerah, panjang jalan kategori baik, jumlah penduduk yang bekerja 

dan rata-rata lama sekolah terbukti menimbulkan dan mempercepat 

kekonvergenan pendapatan antarwilayah. 

Kata kunci: panel dinamis, Indeks Williamson, konvergensi  

I. PENDAHULUAN 

 Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi bisa ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, struktur 

ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah [1]. Sebagai  

penopang lebih dari separuh ekonomi nasional,  pembangunan ekonomi di Pulau Jawa belum merata 

karena rata-rata pertumbuhan ekonomi terkecil selama 2001-2013, yaitu 4.73 persen berasal Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, dengan luas wilayah terkecil kedua setelah DKI Jakarta (provinsi 

dengan luas terkecil tetapi kontribusi PDRB terbesar) DIY hanya mempunyai kontribusi PDRB terkecil 

terhadap Pulau Jawa sebesar 1.45 persen di tahun 2013. Selain itu, ketimpangan pendapatan antarpenduduk 

DIY yang diukur dengan koefisien gini merupakan yang terbesar, bahkan terbesar kedua di Indonesia pada 

tahun 2013 setelah Papua, yaitu 0.439. Berdasarkan ketiga ukuran pembangunan tersebut, keberhasilan 

pembangunan DIY merupakan yang paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Perbedaan 

keberhasilan pembangunan antarprovinsi bisa terjadi karena perbedaan karakteristik kepemilikan faktor 

modal dan tenaga kerja.  
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Menurut Harrold Domar, apabila dilihat dari segi faktor modal, semakin besar pendapatan maka 

semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan [2]. Pendapatan bisa dicirikan dengan besaran 

pendapatan asli daerah (PAD) dalam lingkup antarwilayah. Menurut Masdiono, peningkatan PAD mampu 

mencerminkan peningkatan investasi modal  [3]. Sementara itu, faktor modal daerah secara fisik dicirikan 

infrastruktur jalan karena ketersediaan jalan memudahkan akses pelaku ekonomi, sehingga peningkatan 

output dan produktivitas diharapkan bisa terjadi [4].  

 Dari segi faktor tenaga kerja, secara kuantitas dicirikan melalui jumlah penduduk yang bekerja 

[2]. Sementara itu, kualitas tenaga kerja dicirikan melalui rata-rata lama sekolah karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan (semakin lama tahun bersekolah), maka semakin tinggi juga pengetahuan dan 

keahliannya, sehingga produktivitas semakin meningkat [5]. Perbedaan karakteristik sumber modal dan 

tenaga kerja tersebut bisa mempengaruhi perbedaan pendapatan, sehingga menimbulkan ketimpangan 

pendapatan antarwilayah [1] yang tercermin dalam perbedaan PDRB perkapita antarkabupaten/kota [6]. 

Sumber: Publikasi BPS “DIY Dalam Angka Tahun 2004-2015”,  diolah. 

GAMBAR 1.  PDRB PERKAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2001-2014 (JUTA RUPIAH) 

PDRB perkapita merupakan ukuran pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk suatu 

wilayah dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan gambar 1, pendapatan keempat kabupaten (Kulon Progo, 

Bantul, Gunungkidul, Sleman) terlihat relatif mengumpul karena tidak terlalu berbeda jauh, tetapi jika 

dibandingkan dengan pendapatan Kota Yogyakarta maka akan muncul gap yang membesar seiring 

pertambahan tahun. Perbedaan pendapatan ini mengindikasikan bahwa selama ini ekonomi hanya terpusat 

di Kota Yogyakarta karena saat pendapatan Kota Yogyakarta meningkat, tidak terjadi peningkatan 

pendapatan yang berarti di kabupaten lain (pada tahun yang sama). Oleh sebab itu, perlu bagi keempat 

kabupaten lain untuk meningkatkan ekonomi daerah masing-masing supaya terjadi kesamaan pendapatan 

dengan Kota Yogyakarta. 

Kemampuan suatu wilayah dengan PDRB perkapita rendah (miskin) untuk menyusul wilayah 

dengan PDRB perkapita lebih besar (kaya) merupakan proses menuju kesamaan atau kekonvergenan 

pendapatan [7]. Konvergensi pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan antarwilayah, 

sehingga gap antarwilayah semakin kecil [8] dalam suatu kurun waktu tertentu.  Oleh sebab itu, tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui bagaimana gambaran ketimpangan PDRB perkapita di Provinsi DIY 

2. Mengetahui bagaimana pencapaian konvergensi PDRB perkapita di Provinsi DIY 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh faktor modal dan tenaga kerja dalam mempercepat konvergensi 

tersebut 

Hasil penelitian akan bermanfaat bagi pemerintah daerah karena akan memberi masukan 

mengenai variabel yang bisa dikontrol untuk mempercepat konvergensi pendapatan, sekaligus 

mengurangi ketimpangan, serta membantu dalam perumusan kebijakan agar lebih tepat sasaran. 

Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam 

mengamati konvergensi, khususnya di daerah penelitian yang sama. Hal ini dikarenakan penelitian 

konvergensi di daerah yang bersangkutan masih kurang.  
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II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan terhadap semua kabupaten/kota di Provinsi DIY (terdiri dari 4 kabupaten 

dan 1 kota), yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten 

Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, periode penelitian dilakukan dari tahun 2003-2014. Data 

yang digunakan meliputi PDRB perkapita riil (2000=100), pendapatan asli daerah (PAD), panjang jalan 

kategori baik (JALAN), jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun dan ke atas) yang masuk kategori 

bekerja (TK), serta rata-rata lama sekolah (RLS). Semua data merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi “DIY Dalam Angka Tahun 2003-2014”, kecuali 

jumlah penduduk bekerja diperoleh melalui data Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 

2003-2014.  Sementara itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan 

analisis konvergensi yang didekati dengan panel dinamis.  

A. Analisis Deskriptif 

Untuk mengkaji gambaran ketimpangan pendapatan di DIY dilakukan analisis terpisah dengan 

menyertakan Kota Yogyakarta dan tanpa menyertakannya dalam perhitungan Indeks Williamson (IW). 

Perbedaan analisis dilakukan untuk meneliti besarnya peranan Kota Yogyakarta dalam ketimpangan. 

Pengolahan data dalam menghitung Indeks Williamson untuk masing-masing tahun menggunakan 

Microsoft Excel 2010 dengan rumusan sebagai berikut 

     
             

 
        (1) 

dengan IW adalah Indeks Williamson,    adalah PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 

kabupaten/kota ke-i, Y adalah PDRB perkapita Provinsi DIY atas dasar harga konstan 2000,    adalah 

jumlah penduduk pertengahan tahun kabupaten/kota ke-i, dan n adalah jumlah penduduk pertengahan 

tahun Provinsi DIY. Nilai Indeks Williamson berada pada rentang 0 sampai 1. Apabila mendekati 0 

artinya ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota sangat rendah, sedangkan apabila mendekati 1 

artinya ketimpangannya pendapatan sangat tinggi [1]. 

B. Analisis Konvergensi 

 Analisis konvergensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan panel dinamis. Kelebihan 

penggunaan data panel menurut Hsiao dan Kelevmarken [9] adalah dapat digunakan untuk mempelajari 

perilaku individu berdasarkan waktu atau dynamic adjustment. Banyak variabel ekonomi pada dasarnya 

bersifat dinamis [9] atau kondisi di tahun berjalan dipengaruhi oleh kondisi di waktu sebelumnya [10]. 

Hubungan dinamis ditandai dengan lag variabel endogen yang menjadi variabel eksogen [10][11]. 

Keberadaan lag endogen yang bersifat stochastic (random) dan menjadi variabel eksogen akan 

memunculkan korelasi dengan eror, sehingga estimasi klasik Least Squre tidak bisa diaplikasikan [11]. 

Apabila dipaksakan akan menghasilkan estimasi parameter yang tidak konsisten [10] dan bias [12], 

sekalipun eror tidak berkorelasi serial (non autocorrelation) [9].  

 Estimasi prosedur panel dinamis umumnya terbagi menjadi First Difference GMM (FD GMM) 

dan System GMM (SYS GMM). SYS GMM merupakan alternatif solusi saat kedua asumsi FD GMM 

(asumsi valid dan konsisten) tidak terpenuhi [9]. FD GMM dalam estimasinya menggunakan persamaan 

first difference untuk menghilangkan korelasi lag dengan eror individu. FD GMM juga menggunakan 

persamaan first difference pada level sebagai instrumen. Sementara itu, SYS GMM dikembangkan 

dengan mengkombinasikan persamaan level pada first difference sebagai instrumen dan persamaan first 

difference pada level sebagai instrumen. 

Proses konvergensi pada dasarnya berasal dari teori Solow bahwa diminishing returns atas skala 

hasil modal per tenaga kerja membuat negara kaya tidak selamanya mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang besar karena sudah mencapai kondisi steady state (penambahan modal per tenaga kerja yang terjadi 

terus menerus menyebabkan penambahan output tidak terjadi lagi). Sementara itu, negara berkembang 

dengan modal dan tenaga kerja yang belum berkontribusi maksimal akan mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang semakin meningkat [13]. 
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Sumber: Valdes (2002) 

Gambar 2. Konvergensi Menuju Steady-state 

Garis Bo adalah garis steady state dengan selisih            merupakan jarak antara kondisi 

perekonomian suatu wilayah dengan kondisi steady-statenya dalam tahun ke t [14]. Titik-titik D1, D2, D3 

adalah pertumbuhan ekonomi wilayah kaya (pendapatan lebih besar) dengan pertumbuhan output yang 

menurun sebagai akibat sudah mencapai kondisi steady-state, sehingga pertumbuhan menjadi lebih 

lambat dibandingkan negara miskin. Titik-titik C1, C2, C3 adalah pertumbuhan ekonomi wilayah miskin 

(pendapatan rendah) dengan pertumbuhan output semakin meningkat sebagai akibat penambahan modal 

per tenaga kerja, sehingga wilayah miskin tumbuh lebih cepat mengejar perekonomian wilayah kaya 

untuk mendekati steady-state (catching up effect) [14]. 

 Dalam penelitian ini, analisis konvergensi terbagi menjadi dua, yaitu konvergensi sigma dan 

konvergensi beta. Konvergensi sigma terjadi jika tren dispersi logaritma natural PDRB perkapita 

cenderung menurun antarwaktu [7], yang dihitung melalui koefisien variasi PDRB perkapita (pembagian 

standar deviasi dengan rata-rata sampel) sebagai berikut 

     
 

  
          (2) 

Konvergensi sigma terjadi apabila dispersinya menunjukkan tren yang menurun, artinya persebaran data 

PDRB perkapita antarkabupaten/kota terhadap rata-rata cenderung homogen, sehingga ketimpangan 

pendapatan antarkabupaten/kota semakin kecil dan terjadi kecenderungan menuju konvergensi sigma.  

 Sementara itu, analisis konvergensi beta terdiri dari analisis konvergensi beta absolut dan analisis 

konvergensi beta kondisional. Analisis konvergensi beta absolut menggunakan PDRB perkapita satu 

tahun sebelumnya sebagai satu-satunya variabel eksogen. Model penelitian untuk konvergensi beta 

absolut mengacu pada persamaan [12] sebagai berikut 

                                              (3) 

dengan    merupakan speed of convergence (kecepatan konvergensi) atau persentase ketimpangan yang 

tertutupi sepanjang tahun. Sedangkan              adalah  PDRB perkapita ADHK 2000 

kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t,                adalah PDRB perkapita ADHK 2000 

kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-(t-1). 

 Sementara itu, konvergensi beta kondisional memasukkan variabel lain selain lag, yaitu variabel 

pendapatan asli daerah (PAD), panjang jalan kategori baik (JALAN), jumlah penduduk usia kerja yang 

masuk kategori bekerja (TK), dan rata-rata lama sekolah (RLS) dengan persamaan sebagai berikut 

                                                                   
                                 (4) 

Pada dasarnya, semakin besar PAD yang diterima, diduga semakin besar PDRB perkapita yang 

dihasilkan. PAD yang diterima sebagai salah satu penerimaan daerah dialokasikan juga untuk 

infrastruktur fisik, misalnya pembangunan jalan dan sekolah. Sementara itu, apabila panjang jalan 

kategori baik meningkat, penduduk akan mudah melakukan aktivitas ekonomi, sehingga terjadi 

peningkatan pendapatan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka kualitas dan produktivitas manusia 

semakin meningkat, sehingga output juga meningkat. Di lain hal, semakin banyak penduduk yang 

bekerja, semakin besar output yang akan dihasilkan. Semua variabel tersebut secara bersama-sama diduga 

akan meningkatkan PDRB perkapita masing-masing daerah dan diharapkan bisa mempercepat proses 
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konvergensi. Apabila terjadi kecenderungan menuju konvergensi, dapat dihitung besarnya ketimpangan 

yang tertutupi sepanjang tahun melalui 

Implied              (5) 

dengan lamanya waktu untuk menutupi setengah kesenjangan [7]  

   
   

 
  (6) 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Deskriptif  (Gambaran Ketimpangan Pendapatan) 

Gambaran mengenai ketimpangan pendapatan antarwilayah dijelaskan melalui perhitungan 

Indeks Williamson yang terbagi menjadi dua, yaitu dengan menyertakan Kota Yogyakarta dan tanpa 

menyertakan dalam perhitungannya.  

Sumber:  Data BPS, diolah 

Gambar 3. Indeks Ketimpangan Williamson Tahun 2003-2014 

IW yang memperhitungkan Kota Yogyakarta bergerak di sekitar angka 0.4 pada tahun 2003 dan 

menuju angka 0.5 pada tahun 2014. Sementara itu, jika Kota Yogyakarta tidak diperhitungkan dalam IW 

maka nilai indeks bergerak pada angka 0.15 pada rentang tahun yang sama. Relatif rendahnya angka 

ketimpangan yang dihitung dari keempat kabupaten (Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman) 

disebabkan karena keempat kabupaten memiliki PDRB perkapita yang tidak berbeda jauh antara satu 

dengan yang lainnya.  

Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Kota Yogyakarta maka IW menjadi lebih besar karena 

pendapatan Kota Yogyakarta yang tinggi belum dapat diimbangi dengan pendapatan keempat kabupaten. 

Oleh sebab itu, perlu bagi keempat kabupaten lain untuk segera memperbaiki perekonomiannya supaya 

terjadi peningkatan pendapatan, sehingga bisa menyusul pendapatan Kota Yogyakarta dan ketimpangan 

yang terjadi menurun. 

B. Analisis Konvergensi (Pendekatan Model Panel Dinamis) 

Analisis konvergensi terbagi menjadi dua, yaitu konvergensi sigma dan konvergensi beta. 

Konvergensi sigma terjadi apabila ada penurunan dispersi dari logaritma natural PDRB perkapita 

antarwilayah sepanjang tahun. 

Sumber: BPS, diolah. 

Gambar 4. Koefisien variasi PDRB perkapita antarkabupaten/kota di DIY tahun 2003-2014 

0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 
0.16 0.14 

0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
0.35 
0.40 
0.45 
0.50 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

dengan Kota 

Yogyakarta 

tanpa Kota 

Yogyakarta 

0.022 

0.021 0.021 
0.022 0.022 0.022 

0.024 0.024 0.024 0.024 
0.024 

0.025 

0.020 

0.021 

0.022 

0.023 

0.024 

0.025 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



 ISBN 978-602-73403-1-2  

MS 50 

 

 Pada tahun 2004-2008 nilai koefisien variasi relatif stabil, tetapi cenderung meningkat selama 

tahun 2009-2014. Peningkatan ini mengindikasikan PDRB perkapita antarwilayah semakin heterogen 

atau pendapatannya semakin timpang. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan IW yang juga meningkat 

pada tahun 2009.  Nilai koefisien variasi pada tahun berjalan     yang dibandingkan dengan nilai pada 

satu tahun sebelumnya       menunjukkan kecenderungan meningkat. Artinya, rata-rata pendapatan 

yang diterima penduduk antarkabupaten/kota di DIY semakin berbeda, sehingga disimpulkan 

kecenderungan konvergensi sigma tidak terjadi pada kurun waktu 2003-2014 di Provinsi DIY. 

 Sementara itu, analisis konvergensi beta terbagi menjadi dua, yaitu konvergensi beta absolut 

yang menggunakan variabel lag sebagai satu-satunya variabel eksogen dan konvergensi beta kondisional 

yang memasukkan variabel lain selain lag. Dalam penelitian ini, variabel selain lag yang digunakan 

dalam analisis konvergensi beta kondisional adalah pendapatan asli daerah (PAD), panjang jalan kategori 

baik (JALAN), jumlah penduduk usia kerja yang masuk kategori bekerja (TK), dan rata-rata lama sekolah 

(RLS). Sementara itu, hasil output dalam program STATA sudah dalam bentuk first difference. 

TABEL 1. HASIL ESTIMASI KONVERGENSI BETA ABSOLUT DENGAN FD GMM (ONE STEP ESTIMATOR) 

Parameter Estimated Coefficients Standard Error P-value 

                      1.0216 0.0275 0.0000 

Estimasi persamaan konvergensi beta absolut  

                     
                                    

Nilai koefisien variabel lag menunjukkan angka positif lebih dari satu dan signifikan, artinya konvergensi 

beta absolut tidak terjadi (divergen). Pada signifikansi 5 persen, nilai dari AB m1 (-2.6217) signifikan 

menolak Ho, artinya ada korelasi first order eror dan AB m2 (0.2080) gagal menolak Ho, artinya tidak ada 

korelasi second order eror. Dapat disimpulkan bahwa estimator yang didapatkan sudah konsisten seiring 

pertambahan sampel (N) menuju tak hingga. Sementara itu, validitas instrumen diuji melalui nilai statistik 

Sargan (48.2368) yang gagal tolak Ho pada signifikansi 5 persen, artinya instrumen yang digunakan 

sudah valid tidak berkorelasi dengan difference eror tetapi berkorelasi kuat dengan difference lag. 

Statistik Wald Test (1378.61) signifikan menolak Ho, sehingga ada minimal satu variabel eksogen yang 

mempengaruhi variabel endogen. 

  Konvergensi beta absolut menggunakan PDRB perkapita satu tahun sebelumnya sebagai satu-

satunya variabel eksogen mengalami kecenderungan divergen karena masing-masing wilayah belum 

mencapai kondisi steady state, sehingga masih terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB perkapita. Selain 

itu, diasumsikan kontrol pemerintah atas penggunaan faktor modal dan tenaga kerja untuk menciptakan 

kekonvergenan pada tahun berjalan tidak ada. Hal ini dikarenakan kejadian masa lalu       merupakan 

variabel yang tidak bisa dikontrol di tahun berjalan    , sehingga dapat disimpulkan dengan signifikansi 5 

persen konvergensi beta absolut tidak terjadi di wilayah DIY. Sekalipun hasilnya cenderung divergen, 

tetapi peluang konvergensi masih bisa terjadi dengan cara pemerintah mengontrol variabel yang lain. 

 Berdasarkan Tabel 2, nilai koefisien variabel lag hasil estimasi konvergensi beta kondisional 

menunjukkan angka positif kurang dari satu dan signifikan, sehingga disimpulkan terjadi kecenderungan 

konvergensi beta kondisional. Sementara itu, konsistensi dan validitas hasil estimasi didasarkan pada 

perhitungan Arellano Bond (AB) test dengan AB m1 (-2.7442) yang signifikan dan AB m2 (0.1254) tidak 

signifikan, serta estimasi Sargan test (38.58301) yang tidak signifikan sudah terpenuhi. Nilai Wald Test 

sebesar 1653.39 yang signifikan artinya ada minimal satu variabel eksogen yang mempengaruhi variabel 

endogen. 

TABEL 2. HASIL ESTIMASI KONVERGENSI BETA KONDISIONAL DENGAN FD GMM (ONE STEP ESTIMATOR) 

Parameter Estimated Coefficients Standard Error P-value 

                      0.8951 0.0750 0.0000 

 lnPAD 0.0334 0.0162   0.0390 

 lnJALAN -0.0652   0.0419   0.1190 

 lnTK 0.0479 0.0193 0.0130   

 lnRLS 0.2205 0.1075 0.0400 

Estimasi persamaan konvergensi beta kondisional sebagai berikut 
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 Dikarenakan ada kecenderungan menuju konvergensi, maka dapat dihitung kecepatan 

konvergensi (Implied λ), yaitu ketimpangan yang terkurangi sebesar              tiap tahunnya dengan 

lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi setengah kesenjangan PDRB perkapita sebanyak 

     tahun. Berdasarkan hasil signifikansi Wald Test, Ho yang ditolak berarti ada minimal satu variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita tahun berjalan. Adanya kontrol pemerintah 

terhadap peningkatan variabel selain lag menimbulkan adanya kecenderungan konvergensi.  

Dengan signifikansi 5 persen, PDRB perkapita satu tahun sebelumnya bernilai positif kurang 

dari satu dan signifikan, artinya ada kecenderungan konvergensi [12][15][16]. Nilai Ho yang ditolak 

mengindikasikan terdapat kejadian waktu lalu yang mempengaruhi PDRB perkapita pada tahun berjalan 

atau terdapat sifat kedinamisan [10] [9].  

 Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. 

Semakin besar PAD sebagai sumber pendapatan daerah, semakin besar pula pembiayaan daerah yang bisa 

terdanai. Artinya, terjadi peningkatan investasi modal yang tercermin dari adanya peningkatan PAD [3], 

sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi terjadi. Sementara itu, peningkatan 1 persen pertumbuhan 

panjang jalan kategori baik ternyata menurunkan pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 0.0652 persen, 

sekalipun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan tidak selamanya penambahan panjang jalan 

efektif untuk meningkatkan PDRB perkapita, sehingga perlu diukur rasio panjang jalan dengan luas 

wilayah yang dijadikan tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan 

luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik karena ketersediaan jaringan jalan semakin banyak 

[17]. Rasio panjang jalan kategori baik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta (wilayah dengan 

pendapatan terbesar) mencapai 4 kalinya pada tahun 2014, sehingga penambahan panjang jalan kategori 

baik di Kota Yogyakarta sudah tidak efektif untuk meningkatkan PDRB perkapita. Oleh sebab itu, 

pengeluaran pemerintah Kota Yogyakarta untuk menambah panjang jalan kategori baik seolah menjadi 

sia-sia karena dana yang digunakan tidak meningkatkan pertumbuhan pendapatannya. Akan tetapi, untuk 

keempat kabupaten lain dengan rasio panjang jalan dan luas wilayah masih kurang dari satu, 

diindikasikan masih perlu adanya penambahan panjang jalan kategori baik.  

 Sementara itu, baik tenaga kerja yang mencirikan kuantitas pekerja, maupun rata-rata lama 

sekolah yang mencirikan kualitas pekerja, keduanya signifikan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan 

pendapatan. Sejalan dengan teori Solow, baik kuantitas maupun kualitas pekerja terbukti akan 

meningkatkan output. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

konvergensi beta kondisional terjadi di wilayah DIY. Kontrol pemerintah terhadap peningkatan PAD, 

panjang jalan kategori baik, jumlah penduduk bekerja, dan rata-rata lama sekolah  terbukti menimbulkan 

dan mempercepat proses konvergensi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah 

memang dibutuhkan untuk menciptakan dan mempercepat proses konvergensi.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Kota Yogyakarta berperan besar menciptakan ketimpangan PDRB perkapita antarkabupaten/kota 

di Provinsi DIY melalui perbandingan Indeks Williamson karena pendapatannya belum bisa 

diimbangi oleh keempat kabupaten lain. 

2. Konvergensi sigma yang tidak terjadi (divergen) sejalan dengan hasil perhitungan IW yang juga 

cenderung meningkat. Sementara itu, perhitungan konvergensi absolut juga cenderung divergen. 

Akan tetapi, adanya kontrol pemerintah terhadap variabel lain selain lag menimbulkan 

kecenderungan konvergensi beta kondisional dengan ketimpangan yang terkurangi sebesar 

             tiap tahunnya (kecepatan konvergensi) dan lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menutupi setengah kesenjangan PDRB perkapita sebanyak      tahun.  

3. Kontrol pemerintah terhadap peningkatan variabel pendapatan asli daerah, panjang jalan kategori 

baik, jumlah penduduk bekerja, rata-rata lama sekolah terbukti menimbulkan kecenderungan 

menuju PDRB perkapita yang konvergen.  

B. Saran 

1. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan 

potensi daerah yang ada, misalnya memaksimalkan sektor pariwisata berdasarkan karakteristik 

pariwisata masing-masing wilayah melalui promosi, supaya ada peningkatan jumlah wisawatan 

yang akan berdampak pada kenaikan retribusi dan pendapatan dari sektor pariwisata. 

2. Perlu bagi pemerintah daerah setempat untuk melakukan perbedaan treatment pada masing-

masing wilayah terkait rencana penambahan jalan kategori baik. Untuk keempat kabupaten 

masih perlu dilakukan penambahan panjang jalan kategori baik, tetapi khusus untuk Kota 
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Yogyakarta hanya perlu dilakukan perbaikan infrastruktur saja karena panjang jalan yang ada 

sudah melebihi luas wilayahnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur jalan 

berfungsi efektif untuk meningkatkan PDRB perkapita, sehingga belanja pemerintah tidak 

terbuang bergitu saja.  

3. Pemerintah perlu menjaga kondisi ekonomi daerahnya agar selalu stabil, sehingga jumlah 

penduduk yang sudah terserap pekerjaan tidak menganggur. 

4. Untuk kualitas pekerja yang dicirikan dengan rata-rata lama sekolah, pemerintah perlu 

meningkatkan sarana dan prasana sekolah, meningkatkan kualitas pendidik, dan lebih 

menggencarkan sosialisasi pentingnya wajib belajar kepada orang tua murid terutama untuk 

wilayah dengan jumlah murid putus sekolah terbanyak pertama dan kedua (Kabupaten 

Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo). Selain itu, untuk tenaga kerja yang sudah tidak 

bersekolah lagi perlu dilalukan training atau pelatihan pekerja agar keterampilan mereka 

meningkat. 
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