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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perkembangan pembangunan 

sumber daya manusia seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta faktor-

faktor yang mempengaruhi selama periode 2015-2019. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Analisis regresi data panel 

digunakan sebagai alat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah 

dengan perkembangan pembangunan manusia paling tinggi berada pada 

Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat dijelaskan 

bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, 

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, serta 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. 

Sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten Provinsi Jawa Timur. 

 

Kata Kunci : IPM, ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan PAD. 

  

Abstract 

 

 This study aims to measure the development of human resource 

development in all districts in East Java Province and the influencing factors 

during the 2015-2019 period. This research is a quantitative research with a 

descriptive design. Panel data regression analysis was used as a research tool. The 

results showed that the area with the highest development of human development 

was in Sidoarjo Regency. Based on the results of panel data regression analysis, it 

can be explained that income inequality has a negative and insignificant effect, 

government spending in the health sector has a positive and significant effect, and 

government spending in the education sector has a negative and significant effect. 

Meanwhile, local revenue has no significant effect on the Human Development 

Index in all districts of East Java Province. 

 

Keywords : IPM, income inequality, health sector government spending, 

education sector government spending, and local revenue 

 

1. PENDAHULUAN  

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 

pembangunanan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari 
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peran peningkatan mutu SDM atau pembentukkan modal manusia. Pembentukan 

modal manusia adalah proses dan memperoleh meningkatan jumlah orang yang 

mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi 

pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan 

manusia. 

Pembangunan manusia perlu dilakukan untuk mengurangi Ketimpangan 

Pendapatan antar daerah/ kota. Lalu, salah satu hasil studi William Easterly (2006) 

mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (inequality) yang tinggi merupakan 

penghambat dari kemakmuran, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu 

tinggi. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat 

kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan tingkat pendidikan dalam 

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan 

pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan 

yang vital. Dan terdapat faktor lain yang dianggap penting dalam peningkatan 

IPM adalah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut, yang 

merupakan basis utama bagi daerah sehingga ketergantungan daerah kepada 

pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada 

akhirnya daerah memilki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait 

dengan prosedur pelayanan publik. 

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten yang memiliki nilai 

pembangunan manusia yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Dari uraian latar 

belakang diatas maka penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, penulis memilih untuk 

mengangkat judul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Seluruh 

Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019”.  

 

2. METODE 

2.1. Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan,  

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Data yang digunakan adalah data panel. Menurut Nachwori dan Uman (2006) data 

panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang 

(cross section). Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang perilaku 

beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. Penelitian ini 

menggunakan data panel yang terdiri atas data time series selama lima tahun dan 

data cross section. 

Seperti yang telah disebut di muka, penelitian ini akan menganalisis 

pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, 

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi model yang di teliti oleh 

Kahang (2016) dan Zulfanetti (2020) dengan model sebagai berikut ini: 

IPMit = β0 + β1KPit + β2LogPPSKit + β3LogPPSPit + β4LogPADit + εit 

Di mana : 

IPMit  = Indeks Pembangunan Manusia 

KPit  = Ketimpangan Pendapatan 

PPSKit  = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

PPSPit  = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 

PADit  = Pendapatan Asli Daerah  

ε  = Error term (faktor kesalahan) 

β0  = Konstanta 

β1...... β3 = Koefisien regresi variable independen 

i  = observasi ke i 

t  = tahun ke t 
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2.2. Data dan Sumber Data  

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel dalam kurun waktu 

tahun 2015 sampai 2019, yang meliputi data Ketimpangan Pendapatan, 

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 29 kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Estimasi Regresi Data Panel  

Berikut akan disajikan tabel dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan 

model-model regresi data panel Cammon Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). 

Tabel 1. Hasil Regresi CEM, FEM, REM 

Variabel 
CEM FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

C 7,7293 0,0079 4,1694 0,3909 8,5168 0,0072 

KP 38,2601 0,7683 -0,1189 0,6920 -0,1140 0,6403 

LOG(PPSL) -0,0069 0,9815 -0,7101 0,0287 -0,3093 0,2653 

LOG(PPSP) 

LOG(PAD) 
-0,1437 0,7135 1,6066 0,0218 0,3285 

0,4409 

 

R-Squared 0,0207 0,4818 0,0297 

F-Statistic 0,2892 2,7896 0,4185 

Prob(F-statistic) 0,8329 0,0111 0,7406 

DW-Stat 1,5894 2,5749 1,9596 

Sumber: Hasil olahan E-Views 

Berdasarkan model di atas pada Tabel 1, maka perlu dilakukan pengujian model 

untuk menentukan model estimasi terbaik dengan menggunakan Uji Chow, Uji 

Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. 

3.1.1. Uji Chow  

Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan Common Effect Model 

dengan Fixed Effect Model. Penentuan kriteria pengujian yakni apabila nilai 

Prob.F <  , maka H0 ditolak sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect 

Model. Namun apabila nilai Prob.F >  , maka H0 diterima sehingga model yang 

terpilih adalah Common Effect Model. Hasil pengolahan uji chow ditunjukkan 
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pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob. 

Cross-secton 73,212240 (28,112) 0,0000 

Cross-section Chi-square 429,238227 28 0,0000 

Sumber: Hasil olahan E-Views 

Pada tabel 2. dapat diketahui bahwa nilai Prob.F (0,0000) <   (0,05) maka H0 

ditolak sehingga model yang terpilih adalah FEM (Fixed Effect Model). 

3.1.2. Uji Hausman  

Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect 

dalam menentukan model yang terbaik. Penentuan kriteria pengujian yakni 

apabila Prob.F <   maka model yang terpilih adalah FEM (Fixed Effect Model, 

namun apabila Prob.F >   maka model yang terpilih adalah REM (Random 

Effect Model. 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 31,574432 4 0,0000 

Sumber: Hasil olahan E-Views 

Pada tabel 3. dapat diketahui bahwa nilai Prob.F (0,0000) <   (0,05) maka 

H0 ditolak sehingga model yang terpilih adalah FEM (Fixed Effect Model). 

Berdasarkan uji chow dan uji hausman maka model yang terpilih adalah 

FEM (Fixed Effect Model). Berikut hasil lengkap dari model estimasi Fixed Effect 

Model pada tabel 4. 

Tabel 4. Model Estimasi Fixed Effect Model 

IPMit = 50,3991 – 4,2555KPit + 0,8286LnPPSKit – 0,4672LnPPSPit + 0,3919LnPAD +     
(0,2187)                (0,0000)*            (0,0941)***          (0,1168) 

R
2
 = 0,9699; Dw-Stat = 1,1480; F-Stat = 113,1236; Prob(F-statistic) = 0,0000 

Sumber: Hasil olahan E-Views 

Keterangan: *= signifikan pada   (0,01); **= signifikan pada   (0,05); ***= 

signifikan pada   (0,10). Angka dalam kurung merupakan probabilitas t-statistik. 

3.2. Uji Kelayakan Model 

3.2.1. Uji Signifikansi Simulltan (Uji F Statistik) 

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat nilai Prob(F-statistik) pada estimasi Fixed 

Effect Model dengan Prob (0,0000) <   (0,05) yang berarti H0 ditolak. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Ketimpangan 

Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPSK), Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). 

3.2.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Hasil uji statistik t untuk semua variabel independen pada Fixed Effect 

Model (FEM) dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Variabel t-statistik 
Prob 

t-statistik 
Kriteria Kesimpulan 

KP 

 

-1,2368 0,2187 > 0,10 

 

Tidak berpengaruh 

signifikan 

LOG(PPSK) 9,6616 0,0000 < 0,01 Signifikan pada   = 1% 

LOG(PPSP) -1,6885 0,0941 < 0,10 Signifikan pada   = 10% 

LOG(PAD) 1,5805 0,1168 > 0,10 Tidak berpengaruh 

signifikan 

Sumber: Hasil olahan E-Views 

3.2.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4. menunjukkan hasil regresi fixed effect model, diperoleh nilai R-

Squared (R
2
) sebesar 0,9699 yang artinya 96,99% variasi variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel Ketimpangan 

Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPSK), Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sisanya 3,01% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 

3.3.  Interpretasi Ekonomi  

Berdasarkan hasil regresi di muka, maka dapat dilihat pengeluaran pemerintah 

sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Jawa Timur dalam kurun waktu 2015-2019, artinya bahwa pada saat 

ketimpangan pendapatan naik maka tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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ketimpangan pendapatan bukan merupakan faktor pendorong Indeks 

Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Zulfanetti dkk (2020). Hal ini terjadi karena data yang digunakan adalah bukan 

data real dari daerah tersebut dalam artian data yang berada pada bps adalah data 

olahan. Secara keseluruhan angka ketimpangan pendapatan di seluruh Kabupaten 

Provinsi Jawa Timur relatif tidak berbeda jauh, akan tetapi jika dihubungkan 

dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang antar daerah mempunyai 

perbedaan antar daerahnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa hasil regresi 

ketimpangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Jawa Timur. 

 Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015-2019, dimana 

ini berarti setiap peningkatan variabel pengeluaran pemerintah pada sektor 

kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa 

Timur pada tahun 2015-2019. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

masyarakat perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 

investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan yang secara tidak langsung akan berpengaruh juga pada tingkat 

kemiskinan Sementara itu tingkat kemiskinan akan berpengaruh pada tingkat 

kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan 

suatu masyarakat rata-rata Angka Harapan Hidup di Jawa Timur selama lima 

tahun terakhir 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 70,68 dan 

meningkat menjadi 71,18 pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa pelayanan 

kesehatan di Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan setiap tahunnya. Salah 

satu cara untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah dengan membangun 

infrastruktur di provinsi Jawa Timur yang dekat dengan masyarakat bawah, 

dimana perbaikan kesehatan yang ditunjukkan melalui angka harapan hidup 

sangat penting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Hal ini sesuai 

dengan teori Human capital bahwa modal manusia berperan signifikan terhadap 

terhadap pembangunan manusia disuatu daerah atau negara.  
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 Pengeluaran pemerintah sektor pendidiikan memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dalam kurun 

waktu 2015-2019, artinya pada saat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

naik maka Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan begitu pula 

sebaliknya. Penelitian ini didukung dengan penelitian dari Trifani (2015) bahwa 

anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif 

terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur 

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori human capital dengan meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia bisa dengan menaikkan anggaran untuk 

pendidikan. Di Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami penurunan anggaran 

namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi kenaikan itu 

tidak sangat berarti karena kenaikannya yang berjalan lambat. Pendidikan di Jawa 

Timur bukan faktor secara global dalam meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia. Menurut Teori Human Capital Pendidikan merupakan bentuk suatu 

investasi sember daya manusia sama halnya dengan kesehatan. Tingkat 

pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia. Karena 

pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan 

kemiskinan yang dimana apabila tingkat kemiskinan rendah maka pembangunan 

manusia akan meningkat. Menurut Mankiw (2008:48) pengembangan sumber 

daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal 

manusia dapat mengacu pada pendidikan, pendidikan adalah hal yang pokok 

untuk mencapai kehidupan yang layak yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pembangunan manusia itu sendiri. Dapat dilihat juga pada grafik pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan terlihat bahwa rata-rata di tiap kabupaten memiliki 

perbandingan yang sangat berbeda dimana hanya beberapa kabupaten yang 

memiliki rata-rata tinggi. Sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan di tiap kabupatennya. Meski demikian hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trifani, dkk (2015) 

yang menyatakan dana yang dipakai dalam pendidikan adalah dana yang hanya 

menutupi kekurangan dari dana di setiap kabupaten. Sehingga penyebaran dan 

distribusi untuk sektor pendidikan tidak merata, hanya kabupaten yang 
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kekurangan dana pendidikan diberi oleh provinsi. Maka dari itu pengeluaran 

pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM karena 

adanya ketidakmerataan.  

 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia, artinya jika PAD naik maka tidak memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 

mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penilitan sebelumnya 

yang dilakukan oleh Williantara dkk (2016) yang menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh positif dan tidak signifikan. Karena PAD tidak berpengaruh 

signifikan maka tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal 

ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja 

pegawai dan belanja langsung lainnya daripada membiayai belanja modal yang 

akan berdampak pada pembangunan manusia. Penggunaan PAD oleh pemerintah 

seharusnya membuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah 

menjadi lebih besar demi menunjang sarana dan prasarana publik seperti sarana 

penunjang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum yang akan lebih berdampak 

pada kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya lebih bijak 

dalam mengalokasikan pengeluaran daerah agar kepentingan publik dapat 

terpenuhi serta pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali potensi-

potensi PAD yang terdapat di daerahnya masing-masing guna memperkecil 

ketergantungan dengan pemerintah pusat dan untuk meningkatkan capaian Indeks 

Pembangunan Manusia dimasa mendatang. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, Fixed Effect Model (FEM) terpilih 

sebagai model estimator tebaik. 

2. Berdasarkan uji kebaikan model pada model pendekatan Fixed Effect Model 

(FEM) terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien 
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determinan  (R
2
)   sebesar 0,9699 yang artinya 96,99% variasi variabel 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel 

Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

(PPSK), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. Berdasarkan uji validasi pengaruh (uji t) dapat diketahui bahwa secara 

parsial variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPSK) dan 

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Provinsi Jawa 

Timur. Sementara variable Ketimpangan Pendapatan dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

4. Berdasarkan hasil uji kebaikan model (uji F) membuktikan bahwa secara 

simultan variabel Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Kesehatan (PPSK), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

5. Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model (FEM) mengenai pengaruh 

variabel Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor 

Kesehatan (PPSK), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Wilayah Jawa Timur, terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo cenderung 

memiliki indeks pembangunan manusia lebih tinggi dan Kabupaten Gresik 

cenderung memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih rendah. 

4.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka pemerintah 

perlu berupaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sehingga 

kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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2. Disarankan agar perlunya pemerintah Jawa Timur memperhatikan masalah 

yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yakni 

dengan menganggarkan budget yang lebih disektor pendidikan karena 

merupakan sektor yang krusial yang dapat memperbaiki Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Pemerintah berperan sebagai fasilitator agar dapat lebih memperhatikan dan 

meningkatkan fasilitas umum guna menambah Pendapatan Asli Daerah 

sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 

4. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat 

memasukan variabel-variabel ekonomi yang lain agar penelitian tentang 

Indeks Pembangunan Manusia yang selama ini dilakukan dapat lebih 

kompleks. 
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