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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki isu 

pembangunan manusia yang menarik untuk diteliti. Pembangunan manusia 

menjadi isu yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena 

menyangkut kualitas manusia sehingga perlu mendapat perhatian. Terdapat 

tiga alasan yang mendasari perlunya pembangunan manusia. Pertama, banyak 

negara berkembang yang berhasil meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

namun gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. 

Kedua, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat 

pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara 

bijaksana semua sumberdaya untuk mengembangkan kemampuan dasar 

manusia. Ketiga, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan 

tinggi, ternyata tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial (Ginting dkk, 

2008). 

Menurut Todaro (dalam Baeti, 2013) pembangunan merupakan sebuah 

upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses 

pembangunan meliputi berbagai perubahan di berbagai aspek sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya, oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak 

bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan 
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pembangunan ekonomi antara lain; kecukupan (sustenance), jati diri (self-

estreem), dan kebebasan (freedom), yang merupakan tujuan pokok dan harus 

dicapai oleh setiap masyarakat. Kecukupan disini berarti masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri, seperti; sandang, pangan, dan 

papan yang merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat serta 

dapat menunjang kehidupannya (Baeti, 2013).  

Menurut (BPS, 2015) manusia adalah kekayaan bangsa yang 

sesungguhnya, sehingga menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari 

pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk menikmati umur 

panjang, sehat, dan menjalankan hidup yang produktif. Hal ini terlihat sebagai 

suatu kenyataan yang sederhana, tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh 

kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan uang, sehingga tujuan dari 

pembangunan tersebut sering terabaikan.  

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang ditujukan 

ke masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya 

dan dapat berubah setiap saat. Diantara banya pilhan yang ditujukan ke 

masyarakat, terdapat tiga pilihan yang harus dimiliki masyarakat agar pilihan 

lain dapat diakses. Tiga pilihan terebut yaitu; berumur panjang dan hidup 

sehat, pendidikan, dan hidup layak (BPS, 2016). 

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh 

UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan gagasan baru dalam 
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mengukur pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan 

Manuisa (IPM). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu; 

umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup laying (decent standard of living) (BPS, 

2015). 

Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN merupakan akronim dari Kota 

Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten 

yang merupakan bagian dari Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah. Pembagian 

wilayah di Provinsi Jawa Tengah menjadi beberapa karisidenan bertujuan 

supaya daerah dalam satu kawasan tersebut saling bekerja sama dan berupaya 

untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan 

pemerataan dan pembangunan (Kasanah, 2016). 

Pada Gambar 1.1 menunjukkan IPM se-Pulau Jawa tahun 2015. 

Masing-masing provinsi memiliki nilai IPM sebesar; DKI Jakara sebesar 

78,99, Jawa Barat sebesar 69,49, Jawa Tengah Sebesar 69,49, DIY sebesar 

77,59, Jawa Timur sebesar 68,95, dan Banten 70,27. Jawa Tengah memiliki 

nilai IPM di bawah rata-rata IPM nasional, yaitu sebesar 73,81. Jika 

dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa, Provinsi Jawa Tengah berada pada 

posisi ke-4 (empat) di bawah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi 

Jawa Timur, dan Provinsi Banten. 
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Gambar  1.1 

Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) 

Provinsi  se -Jawa Tahun  2015 

 

Sumber: BPS,2016 

Tabel 1.1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

kabupaten/kota di SUBOSUKAWONOSRATEN dalam 5 tahun terakhir, dari 

tahun 2011-2015 yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa 

kabupaten/kota di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang ternyata 

memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Kabupaten/kota 

yang memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta 

(80,14), Kabupaten Boyolali (71,74), Kabupaten Sukoharjo (74,53), 

Kabupaten Karanganyar (74,26), Kabupaten Sragen (71,1), dan Kabupaten 

Klaten (73,81). 
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Tabel  1.1 

IPM  Wilayah  SUBOSUKAWONOSRATEN 

Tahun  2011-2015 

Wilayah Jateng 

Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kabupaten Boyolali 69.14 69.51 69.81 70.34 71.74 

Kabupaten Klaten 71.16 71.71 72.42 73.19 73.81 

Kabupaten Sukoharjo 72.34 72.81 73.22 73.76 74.53 

Kabupaten Wonogiri 64.75 65.75 66.4 66.77 67.76 

Kabupaten 

Karanganyar 
71 72.26 73.33 73.89 74.26 

Kabupaten Sragen 68.12 68.91 69.95 70.52 71.1 

Kota Surakarta 78 78.44 78.89 79.34 80.14 

Sumber: BPS,2016 

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus 

diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau 

daerah yang sangat dibutuhkan dan merupakan sumber utama untuk 

meningkatkan kualitas standar hidup masyarakatnya. (Nanga, 2005), 

memapaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (long run 

rate of econmy growth) pada suatu negara menentukan peningkatan kualitas 

standar penduduknya. 

Masalah selanjutnya yang dihadapi suatu negara dalam meningkatkan 

pembangunan manusia adalah pengangguran. Tujuan akhir dari pembangunan 

dari suatu negara adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk 

masyarakatnya. Apabila pengangguran tidak segera diatasi, maka hal tersebut 
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akan menghambat dalam mencapai tujuan ekonomi. Dengan kata lain, 

kesejahteraan mereka tidak terpenuhi (Baeti, 2013). 

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup serius dalam proses 

pembangunan manusia. Sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat 

teratasi di belahan dunia manapun. Masalah kemiskinan adalah masalah yang 

kompleks, bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu 

dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan, 

sehingga kebutuhan yang lainnya seperti kesehatan dan pendidikan akan 

terabaikan (Adelfina dan Jember, 2016). 

Inflasi dikatakan sebagai tarikan permintaan, karena inflasi biasanya 

terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan 

kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya 

mengakibatkan pengeluaran yang melebihi batas kemampuan ekonomi untuk 

mengeluarkan barang dan jasa (Sukirno, 2006) 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk 

nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini 

adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan 

kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000) 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, Kemiskinan, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di 

Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Tahun 2011-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN? 

2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN? 

3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN? 

4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN? 

5. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan mana yang lebih efektif dan efisien. 

2. Untuk peneliti dan insan akademisi maupun masyarakat secara umum 

yang akan melakukan penelitian sejenis sebagai referensi untuk 

pengembangan pembangunan khususnya di yang akan melakukan 

penelitian di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. 

3. Untuk penulis, sebagai sarana menambah wawasan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis 

data dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini merupakan penjabaran teoritis mengenai indeks pembangunan 

manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan 

pengeluaran pemerintah. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian serta definisi operasional, jenis serta sumber data, metode 

pengumpulan serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian. Bagian 

pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian 

komprehensif. 

BAB V Kesimpulan 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab IV, selain itu bab ini juga berisi 

saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 


