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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang diupayakan secara 

terus menerus dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

menjadi lebih baik. Pemerintah harus terus melakukan pembangunan di 

segala bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan,dan kehidupan yang lebih 

layak. Pembangunan manusia didefinisikan suatu proses untuk 

memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia (a process of 

enlarging people's choices). Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang 

terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu 

pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2016). Terkait dengan 

pembangunan, paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dapat 

dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap Negara (Mirza, 

2012). Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia 

United Nation Development Programme (UNDP) telah mengeluarkan suatu 

indikator yaitu Human Development Index atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran 

kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 
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Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat 

luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi  

kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek 

huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup 

layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran 

per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak. (BPS Jawa Timur, 2016). Semakin tinggi 

angka indeks ini, maka dapat dikatakan bahwa masyarakatnya semakin 

sejahtera, dan sebaliknya bila angka indeks rendah maka dapat dikatakan 

tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah. (Zainuddin, 2015). 

Sejak tahun 1990 perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks 

HDI) di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan oleh United Nations 

Development Program (UNDP). Berdasarkan laporan tahunan UNDP pada 

tahun 2013 menginformasikan bahwa IPM Indonesia mengalami 

peningkatan. IPM di Indonesia pada tahun 2012-2014 dapat dilihat dalam 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2012-2014 

Negara 
Tahun 

2012 2013 2014 

Indonesia 67.81 68.30 68.81 

Sumber : BPS, 2016 
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Kajian seksama masih perlu tetap dilakukan, mengingat IPM negara 

kita ternyata masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan 

Brunei Darussalam (UNDP, 2014). Hal tersebut menunjukkan masih 

diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas hidup manusia 

Indonesia di tengah-tengah persaingan internasional. Upaya meningkatkan 

IPM Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya simultan untuk  

meningkatkan IPM di Provinsi-Provinsi yang ada di Indonesia, salah 

satunya adalah IPM di Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014 dapat dilihat dalam 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur 2012-2014 

Provinsi 
Tahun 

2012 2013 2014 

Jawa Timur 66.74 67.55 68.14 

Sumber : BPS, Jawa Timur 2016 diolah 

IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar (66.74), tahun 2013 

meningkat sebesar (67.55), dan tahun 2014 IPM menjadi sebesar (68.14), 

kesimpulan dari tabel IPM dari tahun 2012 sampai tahun 2014 selalu 

mengalami peningkatan. Apabila disuatu daerah IPM mendekati 100 maka 

disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus. 

IPM dari tahun 2012 sampai tahun 2014 setiap kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur juga terjadi peningkatan sehingga dapat menjadikan 

wilayah Provinsi Jawa Timur mampu dalam bersaing dengan daerah lain 

khususnya di antar pulau maupun di luar pulau Jawa oleh karena itu 
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diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam hal kualitas sumber 

daya manusia. IPM adalah salah satu Indikator dalam mencapai 

pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

Data IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014 

dapat dilihat dalam Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur 2012-2014 

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 

01. Pacitan 62.94 63.38 63.81 

02. Ponorogo 66.16 67.03 67.40 

03. Trenggalek 65.01 65.76 66.16 

04. Tulungagung 68.29 69.30 69.49 

05. Blitar 66.17 66.49 66.88 

06. Kediri 67.29 68.01 68.44 

07. Malang 64.71 65.20 65.59 

08. Lumajang 61.31 61.87 62.33 

09. Jember 61.31 62.43 62.64 

10. Banyuwangi 66.12 66.74 67.31 

11. Bondowoso 62.24 63.21 63.43 

12. Situbondo 62.23 63.43 63.91 

13. Probolinggo 61.33 62.61 63.04 

14. Pasuruan 62.31 63.74 64.35 

15. Sidoarjo 75.14 76.39 76.78 

16. Mojokerto 69.17 69.84 70.22 

17.Jombang 67.82 68.63 69.07 

18. Nganjuk 68.07 68.98 69.59 

19. Madiun 67.32 68.07 68.60 

20. Magetan 69.56 69.86 70.29 

21. Ngawi 66.72 67.25 67.78 

22. Bojonegoro 64.20 64.85 65.27 

23. Tuban 63.36 64.14 64.58 

24. Lamongan 67.51 68.90 69.42 

25. Gresik 72.12 72.47 72.84 

26. Bangkalan 59.65 60.19 60.71 

27. Sampang 55.78 56.45 56.98 

28. Pamekasan 61.21 62.27 62.66 

29. Sumenep 60.08 60.84 61.43 

30. Kota Kediri 73.66 74.18 74.62 

31. Kota Blitar 73.53 74.53 75.26 
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32. Kota Malang 78.04 78.44 78.96 

33. Kota Probolinggo 68.93 70.05 70.49 

34. Kota Pasuruan 72.01 72.89 73.23 

35. Kota Mojokerto 74.20 74.91 75.04 

36. Kota Madiun 77.21 78.41 78.81 

37. Kota Surabaya 78.05 78.51 78.87 

38. Kota Batu 70.62 71.55 71.89 

Jawa Timur 66.74 67.55 68.14 
Sumber : BPS, Jawa Timur 2016 diolah 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Timur adalah 

PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu hasil nilai bersih 

barang dan jasa akhir yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi di 

suatu wilayah dalam suatu periode (Kairupan, 2013). Oleh karena itu dapat 

dilihat bahwa PDRB akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana secara logika bila PDRB naik, 

maka dengan sendirinya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan 

naik, dengan naiknya pendapatan perkapita akan sudah tentu tingkat 

konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan 

juga akan meningkat. (Zainuddin, 2015) 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi IPM adalah tingkat 

pengangguran. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari 

upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan 

tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir 

dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah 

tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. 

Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat 
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menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar 

untuk meningkatkan sejahtera. (Baeti, 2013). 

Selain PDRB,dan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin juga 

sangat mempengaruhi tinggi rendahnya IPM. Banyaknya jumlah penduduk 

miskin dapat mengakibatkan masalah atau efek cukup serius yang sampai 

saat ini belum bisa terselesaikan di negara manapun, karena pada dasarnya 

masalah banyaknya penduduk miskin adalah kemampuan daya beli 

masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya 

sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa 

terabaikan. (Adelfina, 2016). 

Selanjutnya Gini Ratio diduga juga mempengaruhi tingkat IPM. 

Menurut Todaro (2013), pendekatan yang sederhana dalam masalah 

distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka 

kemungkinan produksi. Untuk melukiskan permasalahannya, produksi 

dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, 

yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan 

perumahan) serta yang kedua barang mewah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS FAKTOR - FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

(IPM) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2014 “. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)  di provinsi Jawa Timur. PDRB, Tingkat 

Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin, dan Gini Ratio menjadi variabel 

independen yang dianggap memiliki pengaruh terhadap IPM di Jawa Timur. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan 

masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

2. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

3. Bagaimanakah Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

4. Bagaimanakah Pengaruh Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada tahun 2012 - 2014 ? 

3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada tahun 2012 – 2014 ? 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada tahun 2012 – 2014 ? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai 

Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin, dan 

Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Timur. 

2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan Indeks 

Pembangunan Manusia di Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut 

bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang 

PDRB, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin, dan Gini Ratio 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. 

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pemeintah 

untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Timur. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat Dan Model Analisis 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persamaan 

regresi dengan menggunakan gabungan data cross section dan data time 

series, dimana unit cross section yang sama diukur dengan waktu yang 
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berbeda. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang 

didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara satu 

variabel terikat (dependent variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas 

independen variabel. Alternatif model yang dapat di selesaikan dengan 

data panel mereplikasi model dari Rohmah, 2017. Dengan penelitiannya 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014” 

yaitu sebagai berikut : 

                                                              

Keterangan : 

      : Indeks Pembangunan Manusia pada unit daerah ke-i dan 

unit waktu ke-t 

            : PDRB pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t 

      : Tingkat Pengangguran Terbuka pada unit daerah ke-i dan 

unit waktu ke-t 

      : Jumlah Penduduk miskin pada unit daerah ke-i dan unit 

waktu ke-t 

     : Gini Ratio pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t 

i : Provinsi Jawa Timur 

t : Menunjukkan deret waktu (tahun 2012-2014) 

  : Intersep 

β1 – β4 : Koefisien Regresi 

u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari Jurnal, website, perpustakaan, penelitian-penelitian 

terdahulu dan instansi terkait seperti BPS, dan instansi lainnya. Data 

sekunder tersebut PDRB, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk 

Miskin, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar Penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar teoritis 

penelitian, pengertian tentang Indeks Pembangunan Manusia, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk 

Miskin, dan Gini Ratio yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, 

penelitian terdahulu serta uraian hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam 

penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta 

uraian tentang metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data Indeks pembangunan 

manusia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran, 

Jumlah Penduduk miskin, Gini Ratio, Serta pembahasan dari hasil penelitian 

yang meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks 



11 
 

 
 

Pembangunan Manusia (IPM) dan Analisis data yang menitik beratkan pada 

hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam 

bab ini juga akan diuraikan interpertasi hasil. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang berisi mengenai 

simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran – saran 

yang perlu disampaikan bagi pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan 

suatu permasalahan yang akan diteliti atau penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


