
Abstrak  

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terjadi 
konvergensi-β absolut dan kondisional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 
periode 1987-2007. Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel, yang digunakan 
untuk mengestimasi persamaan konvergensi-β absolut dan kondisional serta perhitungan 
matematis untuk menentukan nilai dari standar deviasi Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita, speed of convergence dan half-life of convergence. Data diperoleh dari 
data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) 
pada periode 1987-2007. Data terdiri dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, 
tabungan, tingkat inflasi dan pertumbuhan penduduk pada 33 provinsi di Indonesia, yang 
kemudian diagregasi ke dalam 26 provinsi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, terdapat 
bukti terjadinya konvergensi di Indonesia, baik secara absolut maupun kondisional. 
Pendekatan fixed effect digunakan dalam persamaan konvergensi-β absolut dan kondisional. 
Hasil dari konvergensi-σ juga mendukung eksistensi konvergensi-β absolut dan kondisional 
di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya standar deviasi terhadap PDRB per 
kapita di Indonesia selama periode 1987-2007. Speed of convergence pada persamaan 
konvergensi-β absolut dan kondisional masing-masing sebesar 4,37% dan 6,78%, sementara 
separuh dari kesenjangan pada PDRB per kapita di Indonesia dapat ditutup selama 15,86 
tahun dan 10,22 tahun.  
 
Kata kunci: Konvergensi-β, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, konvergensi-σ, speed 
of convergence dan half-life of convergence 
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