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BAB I 

PENDAHULUAN 

              

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) Provinsi Sulawesi Utara akibat 

proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012–2016 tidak 

terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yang dimaksud adalah perilaku pasar domestik yang tercermin dari 

perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen 

pengeluaran konsumsi akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi 

oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat 

peningkatan perdagangan internasional. Walaupun peran domestik Provinsi 

Sulawesi Utara dalam mendorong kinerja ekonomi regional sudah cukup 

bagus, ketergantungan terhadap penawaran barang dan jasa dari luar daerah 

juga cukup besar sehingga ketergantungan terhadap daerah lain masih cukup 

tinggi (BPS Sulawesi Utara, 2017:25).  

Dalam pandangan Simon Kuznets era pertumbuhan tidak hanya ditandai 

oleh peran industri manufaktur dan kontruksi. Hal yang tidak kurang penting 

artinya ialah modernisasi teknologis di bidang pertanian dan bidang produksi 

primer pada umumnya. Selain itu, kini semakin menonjol arti dan peranan 

pemasaran dan teknologi komunikasi. Perkembangan tersebut menyebabkan 

bahwa pola kegiatan ekonomi modern melintasi batas-batas antar negara. 
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Sebagai konsekuensi logis dari proses pertumbuhan yang dimaksud, 

perekonomian dunia dewasa ini berada pada tahap interdependensi dan 

globalisasi yang masih terus berlangsung (Djojohadikusumo, 1994:56).    

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Mohammad Edy 

Mahmud kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat 

daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah upaya 

untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pada 

pertumbuhan sektor-sektor dominan. Implikasinya target pertumbuhan 

kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan sering diabaikan, karena 

diasumsikan pertumbuhan yang cepat akan secara otomatis mengurangi 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan melalui efek merembes kebawah 

atau trickle down effect (Kuncoro, 2006:292). 

Sukirno (2006:9), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila 

dibandingkan dengan masa sebelumnya dan perkembangan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada 

suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perubahan 

pendapatan nasional merupakan perubahan dari nilai suatu barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh negara pada periode tertentu yang nilainya disebut 

dengan Produk Domestikk Bruto (PDB) atau Gross Nasional Produk (GNP). 

  



3 
 

 
 

Todaro dan Stephen C.Smith (2006:9), menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan Suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa 

dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa 

tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi, alokasi biaya minimum dari 

keterbatasan sumber daya dan pertumbuhan dari sumber daya yang 

dioptimalkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan pendapatan 

nasional GDP atau GNP tanpa memandang apakah ada perubahan struktur 

ekonomi yang terjadi di suatu negara (Badrudin, 2012:115). 

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari tingkat 

besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan laju pertumbuhan 

ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses 

kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang 

dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai 

sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB 

merupakan gambaran nyata dari hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dalam Pembangunan ekonomi 

daerah adalah suatu proses dimana proses yang mencakup pembentukan 

institusi-institusi baru, industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga 

kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, 

identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan 

perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2015:374). 
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Grafik 1–1 

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2012–2016 (persen) 

 
Sumber: BPS Sulawesi Utara 

Berdasarkan grafik 1–1 terlihat bahwa Perekonomian Provinsi Sulawesi 

Utara pada tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan yang sangat 

drastis, mulanya dari 6,86 persen pada tahun 2012 turun ke posisi angka 6,38 

persen pada tahun 2013 dan turun lagi di posisi angka 6,31 persen pada tahun 

2014 hingga 2015 menjadi titik akhir dalam turunnya laju pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2016 mencetak pertumbuhan 

yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan. 

Pada tahun 2016 ekonomi Provinsi Sulawesi Utara melaju lebih cepat yakni 

sebesar 6,17 persen dibanding tahun 2015 sebesar 6,12 persen. Seluruh 

lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif di tahun 2016.  
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Grafik 1–2 

Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB  

 

Sumber: BPS Sulawesi Utara  

Berdasarkan grafik 1–2 terlihat bahwa Percepatan pertumbuhan tersebut 

diwarnai berbagai dinamika sepanjang tahun 2016. Kondisi ekspor Provinsi 

Sulawesi Utara yang belum banyak berubah dibanding tahun sebelumnya 

berdampak pada kinerja pertumbuhan industri pengolahan yang semakin 

melambat mengingat produk ekspor Provinsi Sulawesi Utara merupakan 

produk-produk hasil dari industri manufaktur. Pada kategori pertambangan 

pertumbuhannya jauh melambat akibat turunnya realisasi produksi uap panas. 

Sementara itu, perkembangan aktivitas pariwisata yang begitu pesat hadir 

sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara untuk 

tidak terseret pada jurang perlambatan ekonomi. Lapangan usaha yang terkait 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (persen) 
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pariwisata tumbuh impresif diantaranya lapangan usaha transportasi, dan 

penyediaan akomodasi dan makan minum. Dorongan positif juga datang dari 

kategori jasa keuangan dan asuransi dan kategori penyediaan listrik dan gas 

akibat meningginya aktivitas perbankan dan beroperasinya pembangkit listrik 

yang baru. 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Konsep pembangunan manusia 

pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas. Konsep ini mencakup 

semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari 

konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, antara lain 

menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, lingkungan, 

budaya, politik dan sosial, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. 

Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang 

sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan 

manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 

rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan 

yang produktif (Human Development Report 1990).  

Upaya yang paling ambisius dan terbaru dalam menganalisis 

perbandingan status pembangunan sosial ekonomi, baik di NSB (Negara 

Sedang Berkembang) maupun negara maju telah dilakukan oleh UNDP 

(United Nations Development Program) secara sistematis dan komprehensif. 

UNDP menerbitkan seri tahunan dalam publikasi berjudul Human 

Development Reports. Hal yang menarik dan berharga dari laporan ini, yang 

diterbitkan sejak tahun 1990, adalah penyusunan dan perbaikan Human 
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Development Index (HDI). Seperti halnya PQLI, HDI mencoba merangking 

semua negara dalam skala nol (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang 

terendah) hingga satu (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan 

atas tiga tujuan atau produk pembangunan, yaitu usia panjang yang diukur 

dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata 

tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua 

pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga) dan penghasilan 

yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu 

disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi 

menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat (Kuncoro, 2006:30).   

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM 

dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Sejak tahun 2004, IPM dihitung 

setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam 

menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam 

penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode 

baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator 

pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru 

diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 2014 dengan angka cetakan lama dari 

tahun 2010. Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam 

perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat global, 

United Nations (UN) memperkenalkan agenda pembangunan yang disebut 

Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015. Konsep SDGs ini 

berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu 
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menipisnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim 

semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan 

pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk oleh 

tiga pilar dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai. 

Diantara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan 

pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan 

kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan 

meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah 

menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan 

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk 

semua (BPS Indonesia, 2017:13). 

Amartya Sen, seorang ahli ekonomi dari Harvard, menegaskan bahwa 

pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses 

ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Sen juga 

mengamati bahwa masalah riil di NSB yaitu menurunnya kualitas kehidupan 

dari pada rendahnya pendapatan. Sen menginterpretasikan pembangunan 

sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk 

hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Entitlement merupakan sejumlah 

komoditi yang dapat diperoleh seseorang dalam masyarakat dengan 

menggunakkan seluruh hak dan peluang yang dia miliki. Kapabilitas 

diartikan sebagai mencakup apa yang dapat maupun tidak dapat dilakukan, 
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misalnya bebas dari kelaparan, dari kekurangan gizi, partisipasi dalam 

masyarakat, bebas berpergian menengok teman, memperoleh tempat tinggal 

yang memadai dan sebagainya (Kuncoro, 2006:34). 

Pada tingkat nasional, agenda pembangunan pemerintah tertuang dalam 

Nawacita. Nawacita berisi sembilan agenda prioritas untuk menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan. Isu tentang pembangunan manusia juga 

menjadi butir penting dalam Nawacita. Butir kelima Nawacita menegaskan 

bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup 

manusia Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melakukan dua program, yaitu 

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia 

Pintar” dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 

“Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform 

dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung 

Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk 

rakyat di tahun 2019 (BPS Indonesia, 2017:15). 

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang 

mendasar terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang 

terpenting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan 

adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan 

berharga, keduannya adalah hal yang fundamental untuk membentuk 

kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna 

pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama 
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dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap 

teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, 

kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara 

keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh 

karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen 

pertumbuhan dan pembangunan yang sangat vital sebagai input fungsi 

produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun sebagai output 

menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan 

(Todaro, 2010:434). 

Selama kurun waktu 2010 hingga 2016, pembangunan manusia di 

Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Kapabilitas 

dasar juga berhasil ditingkatkan tetapi dengan beberapa tantangan yang masih 

harus dihadapi di masa mendatang. Di bidang pendidikan, partisipasi 

pendidikan cukup tinggi dengan tren yang sejalan dengan target RPJMN 

2015–2019. Minat siswa untuk melanjutkan ke SMP atau SMA masih cukup 

tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putus sekolah masih terjadi 

meskipun cenderung turun. Di bidang kesehatan, gizi ibu dan anak terpantau 

cukup baik dan fasilitas kesehatan terus meningkat. Namun demikian, kondisi 

lingkungan masyarakat belum sepenuhnya sehat dan kesadaran terhadap 

perilaku sehat masih kurang. Di bidang ekonomi, kondisi perekonomian yang 

masih kondusif ternyata belum mampu menekan angka kemiskinan secara 

masif. Meskipun persentase kemiskinan cenderung turun, penurunannya 
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cenderung lambat dan stagnan. Selain itu, kondisi pengangguran juga 

menunjukkan penurunan yang cenderung lambat (BPS Indonesia, 2017:41). 

Angka IPM Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pembangunan 

manusianya, menunjukkan peningkatan dari tahun 2011–2016 seperti pada 

tabel dibawah ini: 

 

Sumber: BPS Sulawesi Utara  

menurut kabupaten dan kota dari tahun 2011–2016 mengalami peningkatan. 

Kota Manado menduduki peringkat tertinggi sementara Kabupaten Bolaang 

Mangondow Selatan menduduki peringkat terendah dalam capaian mutu 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kota Kotamobagu 68,57 69,31 69,86 70,46 70,7 71,68

Kota Tomohon 71,85 72,5 72,99 73,56 74,36 74,91

Bitung 69,31 69,89 70,35 70,88 71,64 72,43

Kota Manado 75,47 76,15 76,56 77,27 77,32 77,59

Bolaang Mongondow Timur 60,93 61,93 62,64 63,12 63,81 64,44

Bolaang Mongondow Selatan 60,47 61,48 62,84 63,57 63,72 63,92

Minahasa Tenggara 66,07 67,1 67,34 67,86 68,05 68,42

Kepulauan Sitaro 62,45 63,35 63,91 64,35 65 65,66

Bolaang Mongondow Utara 62,11 62,88 63,67 64,24 64,46 65,16

Minahasa Utara 69,62 70 70,19 70,54 71,09 71,49

Minahasa Selatan 66,61 67,26 67,68 68,36 69,18 69,97

Kepulauan Talaud 64,86 65,51 66,14 66,56 66,92 67,58

Kepulauan Sangihe 65,34 65,87 66,15 66,82 67,56 68,52

Minahasa 70,82 71,43 71,94 72,76 73,59 74,37

Bolaang Mongondow 63,16 63,78 64,16 64,53 65,03 65,73

Sulawesi Utara 68,31 69,04 69,49 69,96 70,39 71,05

Kabupaten/Kota
Indeks Pembangunan Manusia

Sesuai dengan tabel 1–1 diatas bahwa IPM Provinsi Sulawesi Utara 

Tabel 1–1 

IPM Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten Dan Kota Tahun 2011–2016
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modal manusia Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Kota Manado berhasil meningkatkan mutu modal manusianya dengan baik 

dalam hal kesehatan, pendidikan maupun pendapatan masyarakat yang 

menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana pengaruh Indeks Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016? 

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016? 

3. Bagaimana pengaruh Indeks Paritas Daya Beli terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016? 

4. Bagaimana pengaruh Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks 

Paritas Daya Beli secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Indeks Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016.  

2. Mengetahui pengaruh Indeks Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016. 

3. Mengetahui pengaruh Indeks Paritas Daya Beli terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016. 
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4. Mengetahui pengaruh Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks 

Paritas Daya Beli bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan informasi, referensi dan literatur tentang indeks 

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Utara. 

b. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai 

pengaruh indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks paritas daya 

beli terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan 

kemampuan menganalisis terhadap permasalahan ekonomi yang ada di 

lingkungan daerah tersebut. 
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E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil lingkup tingkat daerah di Provinsi Sulawesi 

Utara dan penelitian ini menganalisis tentang komponen-komponen indeks 

pembangunan manusia dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara 

yang meliputi data dari komponen Indeks Pembangunan Manusia antara 

lain indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks paritas daya beli, dan 

data dari PDRB dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. 

3. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. 

Data panel merupakan kombinasi antara data deret waktu (time series) 

dengan data silang tempat (cross section). Dalam penelitian ini, penulis 

memodifikasi dari jurnal Nyoman Lilya Santika Dewi yang berjudul 

tentang “Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali”. Yang menggunakan alat analisis 

regresi berganda dengan pendekatan data panel. Adapun formulasi model 

regresi adalah sebagai berikut: 
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Y = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + µit 

Keterangan:          

Y  = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)  

X1   = Indeks Kesehatan (Persen)  

X2  = Indeks Pendidikan (Persen)  

X3  = Indeks Daya Beli (Persen)  

β0   = Konstanta  

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi  

µ  = Error term 

i   = cross section  

t  = time series 

Adapun hasil modifikasi model persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

GROWTHit = β0 + β1IKit + β2IPit + β3 IPDBit + eit 

Keterangan:          

GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)  

IK   = Indeks Kesehatan (Persen)  

IP  = Indeks Pendidikan (Persen)  

IPDB  = Indeks Paritas Daya Beli (Persen)  

β0   = Konstanta  

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi  

e  = Error term 

i   = cross section  

t  = time series 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab, meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI   

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendiskripsikan mengenai pengertian 

pertumbuhan ekonomi dan komponen indeks pembangunan manusia secara 

umum yang didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, definisi operasional, metode analisis data serta estimasi 

model regresi dengan menggunakan data panel. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis data beserta dengan 

interpretasinya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil 

dari penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

mengambil suatu kebijakan.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


