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KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI KAWASAN METROPOLITAN GERBANGKERTOSUSILA  

TAHUN 2017-2020 
 

Abstrak 
 

Kesetaraan gender menjadi isu strategis nasional seiring dengan implementasi 
Pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 
hal ini, negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat dapat terlibat 
dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dapat menjadi strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh Jumlah 
Pegawai Negeri Sipil Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Rata-rata 
Lama Sekolah Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks 
Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan 
Gerbangkertosusila Tahun 2017-2020. Analisis regresi data panel digunakan 
sebagai alat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PNS 
perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, 
keterlibatan perempuan di parlemen dan Indeks Pembangunan Gender tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata Kunci : pertumbuhan ekonomi, jumlah pegawai negeri sipil perempuan, 

keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah 
perempuan, indeks pemberdayaan gender, dan indeks 
pembangunan gender 

 
Abstract 

 
Gender equality is a national strategic issue related to the implementation of 
Pancasila's fifth precept, namely social justice for all Indonesian people. In this 
case, the state must be able to ensure all community groups can be involved in the 
process and feel the results of development. Gender Mainstreaming (GM) can be 
a strategy to achieve gender equality and justice. The purpose of this study is to 
identify the influence of the Number of Female Civil Servants, Women's 
Involvement in Parliament, the Average Length of Women' Schools, the Gender 
Empowerment Index, and the Gender Development Index on Economic Growth 
in the Gerbangkertosusila Metropolitan Area in 2017-2020. Panel data regression 
analysis is used as a research tool. The results of this study showed that the 
number of female civil servants, the average length of women’s schools and 
gender empowerment index had a significant effect on economic growth. 
Meanwhile, women's involvement in parliament and gender development index 
do not affect economic growth. 
 
Keywords : economic growth, number of female civil servants, women's 

involvement in parliament, average length of women's schools, 
gender empowerment index, and gender development index. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap negara dalam tujuannya mensejahterakan masyarakatnya mengacu pada 

meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan 

ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu negara 

perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk tanpa harus 

memandang perbedaan jenis kelamin.  

Permasalahan tentang kesetaraan gender masih sangat rumit. Dalam indeks 

kesetaraan gender yang dirilis Badan Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia 

berada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga di ASEAN. 

Untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia, UNDP membuat agenda 

pembangunan 15 tahun. Agenda tersebut dinamakan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Capaian kelima dalam program tersebut adalah mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. 

Kesetaraan gender perempuan dan laki-laki adalah dimensi dasar dalam 

pembangunan manusia (Widayanti et al., 2013). Kesetaraan gender menjadi suatu 

urgensi dalam pembangunan manusia. Adanya diskriminasi gender dalam 

berbagai hal bidang kehidupan di masyarakat mengakibatkan ketimpangan 

capaian antara laki-laki dan perempuan. Perempuan umumnya tertinggal dari laki-

laki di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di wilayah yang mengusung 

budaya patriarki (KPPPA: 2019). 

Patriarki dirinci oleh Bressler bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara 

laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau 

lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan 

membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam 

hubungan sosial, kontribusi dalam status publik dan politik atau agama atau 

atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja 

secara seksual (Bressler & Charles E, 2007). Dalam kehidupan masyarakat, laki-

laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dan perempuan sebagai seorang yang 

lemah dan tidak berdaya. 



3 

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keseimbangan 

kontribusi perempuan dan laki-laki yang harus terus didorong secara maksimal di 

semua aspek kehidupan. Keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang 

seimbang menjadi prasyarat sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan 

merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua 

bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan 

politik (KPPPA, 2020). 

Sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah sebagai 

bentuk komitmen di tingkat global. Norma pembangunan yang diterapkan dalam 

RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya membangun kualitas hidup manusia 

dan masyarakat, serta menegaskan bahwa setiap upaya meningkatkan 

kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan 

yang makin melebar sehingga dapat merusak keseimbangan pembangunan.  

Sementara itu, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke 

depan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan 

berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030. Kementerian PPPA telah 

melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi 

regulasi, program maupun kebijakan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama 

untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan oleh UNDP untuk 

mengukur perkembangan gender di suatu wilayah. IPG terdiri dari komponen 

kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak, sama dengan komponen IPM. 

Harapan hidup mewakili kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata waktu 

pendidikan mewakili pengetahuan, dan kontribusi pendapatan berdasarkan jenis 

kelamin mewakili ekonomi. Perbedaannya, IPM hanya mengukur capaian 

pembangunan manusia di seluruh wilayah. Namun, IPG dapat menjelaskan 

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa kabupaten kota di Kawasan Metropolitan 

Gerbangkertosusila pada tahun 2017 hingga 2020 memiliki Indeks Pembangunan 

Gender yang stabil atau konstan. Dapat dilihat bahwa pada kota-kota besar seperti 

Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto memiliki capaian 

IPG lebih dari 90,00. Bahkan di Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Sidoarjo 

capaiannya sudah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama Renstra 

Kementrian PPPA di tahun 2019 yang menargetkan IPG mencapai 92,00. 

Tabel 1. IPG Kawasan Gerbangkertosusila 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 Rata-rata 

Kabupaten Gresik 89,57 89,72 90,05 89,93 89,82 

Kabupaten Bangkalan 86,92 86,38 86,93 86,88 86,78 

Kabupaten Mojokerto 90,39 90,15 90,65 91,1 90,57 

Kota Mojokerto 93,4 93,05 93,18 93,26 93,22 

Kota Surabaya 93,66 93,57 93,6 93,58 93,60 

Kabupaten Sidoarjo 93,33 93,33 93,79 94,13 93,65 

Kabupaten Lamongan 87,98 88 88,4 88,59 88,24 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 

Tingginya IPG di Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 

tidak terlepas dari upaya pemerintah kota dalam membangun kesetaraan dan 

keadilan gender. Implementasi program pembangunan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 

di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan 

peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi 

perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Kabupaten Sidoarjo memprioritaskan 

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, Kota Mojokerto 

memasukkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.  

Kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu Perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan (PNSPR), 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). 
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IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memiliki 

potensi yang layak untuk diperhitungkan (Kertati, 2021). Persentase perempuan di 

parlemen menjadi komponen pembentuk IDG. Sehingga pemerintah menetapkan 

30 persen Keterlibatan perempuan di parlemen. Penetapan ini adalah sebuah 

affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan (Kertati, 

2014). 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam 

parlemen masih sangat rendah. Realita yang terjadi belum sesuai dengan 

kebijakan affirmative action dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling 

sedikit 30 persen calon perempuan sudah termaktub dalam Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2003, Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dan Undang-undang 

No 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Ketentuan melibatkan minimal 30 persen perempuan tidak hanya dalam daftar 

calon anggota dewan, namun juga dalam kepengurusan partai. Jumlah anggota 

DPRD perempuan di kabupaten kota selain Kota Surabaya dan Kota Mojokerto 

masih jauh dari target minimal Keterlibatan 30 persen. Dunia politik masih 

didominasi oleh laki-laki. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan 

memusatkan pengamatan pengaruh jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan, 

keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan, Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. 

Tabel 2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten Kota Kawasan 

Metropolitan Gerbangkertosusila 

 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 

Kabupaten Gresik 12 14 18 12 

Kabupaten Bangkalan 0 0 6 8 

Kabupaten Mojokerto 24 26 28 28 

Kota Mojokerto 32 32 16 32 

Kota Surabaya 34 34 34 32 

Kabupaten Sidoarjo 14 14 16 16 

Kabupaten Lamongan 18 18 24 24 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 
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2. METODE 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

                                                          

     (1) 

di mana: 

     = Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

      = jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan (jiwa) 

     = Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen) 

      = Rata-Rata Lama Sekolah perempuan (tahun) 

     = Indeks Pemberdayaan Gender  

     = Indeks Pembangunan Gender  

    = Error term (faktor kesalahan)  

 0   = Konstanta  

   ⋯    = Koefisien regresi variabel independen  

ln  = operasi logaritma natural 

i  = observasi ke i  

t   = tahun ke t 

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel, yang 

merupakan pengamatan dari 7 Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan 

Gerbangkertosusila, selama tahun 2017-2020, terhadap data jumlah PNS 

perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan Rata-rata Lama Sekolah 

perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan 

Gender (IPG). Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Dalam melakukan penelitian dan analisis menggunakan data panel, peneliti 

menggunakan tiga jenis estimasi model yaitu, Pooled Least Square (PLS), Fixed 

Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pengujian yang dilakukan 

dengan menggunakan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil yang 
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akan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil dari 

perhitungan terbaik dari model yang digunakan. Dalam mengolah data, penelitian 

ini menggunakan software eviews 10. Adapun hasil estimasi yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM Prob FEM Prob REM Prob 

C -0,0923 0,9022 1,2835 0,6863 -0,0923 0,8626 

LogPNSPR 0,0153 0,4258 0,1263 0,0318 0,0153 0,2663 

KPP -0,0006 0,9414 -0,0134 0,1286 -0,0006 0,9177 

logRLSPR 0,0264 0,7653 -1,0821 0,0079 0,0264 0,6750 

IDG 0,0008 0.9210 0,0181 0,1099 0,0008 0,8891 

IPG -0,0011 0,8795 -0,0117 0,7376 -0,0011 0,8313 

R
2 

0,0452  0,6486  0,0452  

Adj. R
2 

-0,1717  0,4070  -0,1717  

F-Statistik 0,2084  2,6848  0,2084  

Sumber: Lampiran 8 

3.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Untuk memilih model yang terbaik antara common effect model (CEM), fixed 

effect model (FEM), dan Random effect model (REM) digunakan Uji Chow dan 

Uji Hausman. 

3.1.1.1 Uji Chow 

Untuk membandingkan common effect model dengan fixed effect model maka 

dilakukan uji Chow. Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan antara model 

common effect atau fixed effect yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Dengan hipotesis sebagai berikut sebagai berikut: 

H0 = Common Effect Model (CEM) 

HA = Fixed Effect Model (FEM) 

Tabel 4. Hasil Uji Chow 

Effects test Statistik d.f Prob. 

Cross-section F 4.578772 (6, 16) 0.0069 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan pengujian dengan Chow Test menunjukkan bahwa nilai 

Probability Cross section F sebesar 0,0069 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 
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3.1.1.2 Uji Hausman 

Pengujian yang dilakukan menggunakan Uji Hausman untuk memilih model yang 

tepat digunakan antara random effect dan fixed effect. Dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0: Random Effect Model  

HA: Fixed Effect Model  

Tabel 5. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq. d.f Prob. 

Cross-section random 27.298744 5 0.0000 

Sumber: Lampiran 6 

Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai Probability Cross-section random 

memperlihatkan angka bernilai 0,0000 yang berarti signifikan dengan tingkat 

signifikansi 95% (α = 5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih 

adalah Fixed Effect Model. 

Berdasarkan uji pemilihan model baik dari uji Chow maupun uji Hausman 

yang telah diuraikan di atas, maka model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect 

Model (FEM). Dengan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) tersaji pada Tabel 

6. 

Tabel 6. Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

                                        

(0,6863)                     

                                           

                                  
R

2
 = 0,6486; DW-Stat. = 2,8897; F-Stat. =2,6848 ; Prob. F-Stat. = 0,0357 

Sumber: Lampiran 1; Keterangan: 
*
 signifikan pada α = 0,01; 

**
 signifikan pada 

α = 0,05; 
***

 signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empirik (p value) t-statistik. 

Tabel 7. Efek dan Konstanta Wilayah 

Wilayah Efek Konstanta 

Kabupaten Gresik 0,0965 1,3800 

Kabupaten Bangkalan -0,5439 0,7396 

Kabupaten Mojokerto -0,0888 1,1947 

Kota Mojokerto 0,3019 1,5854 

Kota Surabaya 0,1447 1,4282 

Kabupaten Sidoarjo 0,2293 1,5128 

Kabupaten Lamongan -0,1397 1,1438 

Sumber: Lampiran 7 
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Nilai konstanta di wilayah kabupaten kota Kawasan Metropolitan 

Gerbangkertosusila pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa daerah dengan nilai 

konstanta tertinggi adalah Kota Mojokerto yaitu sebesar 1,5854. Artinya, terkait 

dengan pengaruh Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan, Keterlibatan 

Perempuan di Parlemen, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, Indeks 

Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, Kabupaten Mojokerto memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi 

dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, nilai konstanta terendah 

dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 0,7396. Artinya, terkait dengan 

pengaruh Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan, Keterlibatan Perempuan di 

Parlemen, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender dan 

Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten 

Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan dengan 

wilayah lainnya. 

3.1.2 Uji Kebaikan Model 

3.1.2.1 Koefisien Determinan R
2
 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 

Terlihat nilai R
2 

sebesar 0,6486 artinya 64,86% variasi variabel Pertumbuhan 

Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan 

(PNSPR), Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan (RLSPR), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks 

Pembangunan Gender (IPG). Sisanya 35,14% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.1.2.2 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Dalam uji F statistik menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dengan melihat nilai 

probabilitasnya. Jika nilai probabilitas dari F statistik < 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa model yang dipakai eksis. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari F statistik 

> 0,05 maka dapat diartikan bahwa model yang dipakai tidak eksis. Kriteria dalam 
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pengujian ini yaitu: H0 : diterima apabila probabilitas atau signifikansi F > α dan 

HA : ditolak apabila probabilitas atau signifikansi F ≤ α 

Berdasarkan Tabel 6 Nilai probabilitas 0,0357 < 0,05; jadi H0 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa model yang dipakai eksis atau variabel Jumlah PNS Perempuan 

(PNSPR), Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), RLS Perempuan (RLSPR), 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. 

3.1.2.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji-t) 

Uji validitas pengaruh menguji signifikasnsi pengaruh variabel independen secara 

individu. Dalam penelitian ini digunakan derajat kepercayaan sebesar 95 persen 

(α=5%) dan 90 persen (α=10%). Uji t-statistik dapat juga digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Adapun hasil uji t-statistik sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Uji Validitas Pengaruh 

Variabel t-statistik Prob.t Kriteria Kesimpulan 

PNSPR 2,3156 0,0318 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

KPP -1,6023 0,1286 >0,10 Tidak signifikan 

RLSPR -3,0360 0,0079 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

IDG 1,6925 0,1099 >0,10 Signifikan pada α = 0,10
* 

IPG -0,3409 0,7376 >0,10 Tidak signifikan 

Sumber: Lampiran 3; Keterangan: 
*
 dianggap signifikan karena nilainya sangat 

dekat dengan 0,10 

 

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Jumlah PNS Perempuan 

(PNSPR) sebesar 0,0318 < 0,05, nilai probabilitas Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan (RLSPR) sebesar 0,0079 < 0,05, dan nilai probabilitas Indeks 

Pemberdayaan Gender sebesar 0,1099 < 0,10. Sehingga H0 ditolak dan HA tidak 

ditolak hal ini menunjukkan bahwa Jumlah PNS Perempuan, Rata-rata Lama 

Sekolah Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh secara 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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3.2 Interpretasi Kuantitatif 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 8, terlihat bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(PE) adalah Jumlah PNS Perempuan (PNSPR), Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan (RLSPR), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sementara 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) dan Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Variabel Jumlah PNS Perempuan memiliki koefisien regresi sebesar 0,1263 

dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Jumlah PNS Perempuan 

naik sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,0012 persen. Sebaliknya, jika Jumlah PNS Perempuan turun sebesar 1 

persen, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,0012 

persen. 

Variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan memiliki koefisien regresi 

sebesar -1,0821 dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Rata-rata 

Lama Sekolah Perempuan naik sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi 

akan mengalami penurunan sebesar 0,0108 persen. Sebaliknya, jika Rata-rata 

Lama Sekolah Perempuan turun sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,0108 persen. 

Variabel Indeks Pemberdayaan Gender memiliki koefisien regresi sebesar 

0,0181 dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Indeks Pemberdayaan 

Gender naik sebesar 1 angka indeks, maka Pertumbuhan Ekonomi akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,0181 persen. Sebaliknya, jika Indeks 

Pemberdayaan Gender turun sebesar 1 angka indeks, maka Pertumbuhan Ekonomi 

akan mengalami penurunan sebesar 0,0181 persen. 

 

3.3 Interpretasi Ekonomi 

3.3.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang 

menduga Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan berpengaruh positif terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi. Secara teoritis mekanisme ini terjadi jika semakin banyak 

perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka secara relatif 

pendapatan dalam rumah tangga akan mengalami kenaikan. Kondisi ini akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli 

masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan lancar, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.  

Peran Pegawai Negeri Sipil Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

sudah berjalan dengan baik, dengan didukung beberapa faktor seperti kualitas 

SDM, kualitas pendidikan dan faktor eksternal berupa dukungan dari lingkungan 

seperti suami atau keluarga. Dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil, perempuan 

akan berpartisipasi dalam peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga, dan 

status sosial keluarga dapat menempati posisi yang baik apabila menjadi PNS. 

Dalam pemerintahan, perwakilan perempuan akan memunculkan perspektif yang 

lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian 

tujuan pemerintah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nazmi & Jamal, 2018) yang 

menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan keikutsertaan perempuan sebagai 

Pegawai Negeri Sipil menunjukkan keinginan perempuan untuk bekerja pada 

pemerintahan semakin tinggi. Sehingga peningkatan peran perempuan dapat 

mengurangi lingkaran setan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang semakin baik. 

3.3.2 Keterlibatan Perempuan di Parlemen 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen tidak memiliki pengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menduga bahwa Keterlibatan Perempuan di Parlemen berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Keterlibatan Perempuan di Parlemen pada 

Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila masih sangat rendah, selain Kota 

Mojokerto dan Kota Surabaya keterlibatan perempuan di parlemen jauh dari 

angka 30 persen yang menjadi kebijakan affirmative action.  

Sulitnya akses dan kesadaran berpolitik perempuan menyebabkan tidak 

banyak perempuan yang bisa menduduki parlemen. Ketika perempuan berhasil 
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menduduki parlemen dapat dipastikan dia memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi, popularitas dan memiliki modal finansial yang besar. Kesempatan yang 

tidak dimiliki setiap perempuan ini menyebabkan adanya ketimpangan yang 

besar. Karena sebagian besar masyarakat belum memenuhi hak-hak perempuan 

untuk menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat tinggi dan memiliki 

kapabilitas besar dalam berkarir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Widiastuty, 2018) yang menyimpulkan jika peran perempuan dalam aktivitas 

kerja masih lebih rendah daripada laki-laki sehingga perlu upaya komprehensif 

untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. 

Tidak sedikit juga anggota parlemen yang terpilih karena mereka memiliki 

hubungan kekerabatan dengan elit politik dan popularitas yang tinggi. Sehingga 

kualitas anggota parlemen perempuan yang rendah akan berdampak pada 

rendahnya kualitas kebijakan yang dibuat terkait kesejahteraan perempuan. 

3.3.3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan 

Rata-rata Lama Sekolah Perempuan justru memiliki pengaruh negatif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, akan tetapi pengaruhnya sangat kecil. Hasil 

penelitian ini tidak memenuhi hipotesis yang menduga Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan 

teori (Todaro, 2000), di banyak negara berkembang pendidikan menjadi faktor 

paling penting dalam meningkatkan pendapatan dan kehidupan yang lebih baik. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi pendapatan yang 

akan diterima di masa mendatang. Fenomena ini mengakibatkan semakin lama 

perempuan menempuh pendidikan, maka semakin lama juga bagi perempuan 

untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Biaya yang dikeluarkan untuk 

berinvestasi di bidang pendidikan juga menyebabkan masyarakat harus 

mengurangi konsumsi dan menyimpan uangnya untuk membayar biaya 

pendidikan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Husila, 2019). Pada ekonomi 

modern saat ini, produktivitas seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh berapa 

lama seseorang menempuh pendidikan. Angkatan kerja yang mempunyai keahlian 

tinggi tidak terlalu dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang cepat. 
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Pelatihan yang diberikan kepada orang berpendidikan rendah dapat menghasilkan 

produktivitas yang relatif sama dengan orang yang berpendidikan formal tinggi.   

3.3.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indeks Pemberdayaan Gender memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh keterlibatan perempuan di 

parlemen yang sudah optimal, tingginya presentase tenaga profesional perempuan, 

dan sumbangan pendapatan perempuan yang hampir sejajar dengan sumbangan 

pendapatan laki-laki. Angka Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan 

tren positif dan konsisten selama periode 2017-2020 menunjukkan bahwa 

kapabilitas perempuan di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila makin 

membaik sehingga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Indeks Pemberdayaan Gender yang memiliki pengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi sejalan dengan penelitian (Infarizki et al., 2018) yang 

berjudul Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik 

Bruto di Jawa Tengah Tahun 2010-2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

variabel Indeks Pemberdayaan Gender memiliki pengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dipengaruhi oleh semakin tinggi kapabilitas 

perempuan di bidang politik dan ekonomi maka perekonomian akan tumbuh lebih 

baik. Sebaliknya jika perempuan dibatasi dalam bidang ekonomi dan politik maka 

akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang menduga Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Tabel 9. Sumbangan Pendapatan Perempuan di Gerbangkertosusila  

Tahun 2017-2020 

 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 

Kabupaten Gresik 31,42 31,45 31,5 31,58 

Kabupaten Bangkalan 35,23 35,27 35,49 35,67 

Kabupaten Mojokerto 34,89 34,92 34,98 35,06 

Kota Mojokerto 37,05 37,06 37,08 37,13 

Kota Surabaya 35,45 35,46 35,78 35,88 

Kabupaten Sidoarjo 29,36 29,38 29,54 29,64 

Kabupaten Lamongan 33,59 33,6 33,66 33,62 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 
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Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu komponen 

pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dari proporsi 

angkatan kerja perempuan dikalikan rasio upah perempuan terhadap rata-rata 

upah. IDG yang menunjukkan tren positif dan konsisten disebabkan adanya 

peningkatan dari sumbangan pendapatan perempuan. Rasio sumbangan 

pendapatan perempuan kurang dari 50% atau lebih rendah daripada laki-laki, 

karena perempuan lebih rendah kontribusinya pada pekerjaan dengan 

produktivitas tinggi seperti pertambangan, gas, informasi dan komunikasi. 

Sumbangan pendapatan perempuan di Kawasan Metropolitan 

Gerbangmetropolitan memiliki tren yang cukup baik karena mengalami 

peningkatan di semua wilayah selama 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

upaya peningkatan perekonomian melalui sumbangan pendapatan perempuan 

yang semakin meningkat porsinya dibandingkan dengan laki-laki meskipun masih 

berada pada level yang lebih rendah. 

3.3.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menduga Indeks 

Pembangunan Gender berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal 

ini dapat disebabkan adanya ketimpangan antar perempuan. Banyak perempuan 

yang bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat tinggi dan memiliki 

kapabilitas setara dengan laki-laki sehingga memiliki karir yang bagus dan 

berpenghasilan tinggi, akan tetapi tidak sedikit juga perempuan yang memilih 

menikah setelah lulus sekolah dan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak dapat 

memaksimalkan kapabilitasnya sehingga berpenghasilan rendah. Ketimpangan 

yang terjadi antar perempuan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari 

(Novtaviana, 2020). Dijelaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Gender 

terjadi karena kenaikan tiga komponen yaitu dari dimensi kesehatan, pengetahuan, 

dan ekonomi. Peningkatan yang terjadi pada Indeks Pembangunan Gender akan 

diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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4. PENUTUP 

1) Hasil uji pemilihan model estimator yang terbaik membuktikan bahwa Fixed 

Effect Model (FEM) merupakan model terpilih. 

2) Model terestimasi eksis, variasi Pertumbuhan Ekonomi (PE) dapat dijelaskan 

oleh variabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan (PNSPR), Keterlibatan 

Perempuan di Parlemen (KPP), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSPR),  

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). 

Sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

3) Jumlah PNS Perempuan (PNSPR), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan 

(RLSPR), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. 

Sedangkan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP) dan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. 

4) Jumlah PNS Perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara Rata-rata Lama Sekolah 

berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan. 
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