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ANALISIS DATA PANEL INDEKS PEMBANGUNAN GENDER, 

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PERTUMBUHAN 

EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP 

KUALITAS MANUSIA DI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2020 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Indeks Pembangunan 

Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kualitas Manusia yang direpresentasikan 

melalui Indeks Pembangunan Manuisa di Jawa Tengah Tahun 2017-2020. Analisis 

regresi data panel digunakan sebagai alat penelitian. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota 

berpengaruh signifikan terhadap kulitas manusia. Sementara itu, indeks 

pembangunan gender dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kulitas manusia. 

Kata Kunci:  Kualitas Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Abstract 

This study aims to estimate the effect of the Gender Development Index, Labor 

Force Participation Rate, Economic Growth, and District/City Minimum Wages on 

Human Quality as represented by the Human Development Index in Central Java 

in 2017-2020. Panel data regression analysis was used as a research tool. The results 

of this study indicate that economic growth and district/city minimum wages have 

a significant effect on human quality. Meanwhile, the gender development index 

and labor force participation rate have no effect on human quality. 

Keywords: Human Quality, Gender Development Index, Labor Force Participation 

Rate, Economic Growth, and District/City Minimum Wage 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses untuk menciptakan masyarakat yang 

sejahtera dengan melakukan kearah yang lebih baik yang dapat menghasilkan 

tambahan nilai dan guna dari objek pembangunan. Pelaksanaan pembangunan 

seringkali mempunyai standar keberhasilan, umumnya standar yang ditetapkan 

pada tujuan akhir pembangunan yang telah direncanakan sebagai sasaran, sehingga 

pelaksanaan pembangunan memliki kejelasan orientas serta target yang dapat 

dinilai secara rill. (Wijiani, 2018). 

Keberhasilan pembangunan dapat diukur salah satunya dengan kualitas 

sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari 
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peningkatan angka pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, serta adanya 

peningkatan ekonomi dilingkup daerah maupun negara. Negara-negara didunia 

menggunakan Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai tolak ukur kualitas sumberdaya manusia. (Sari & Yusniar, 

2019). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks kombinasi yang 

didalamnya terdapat tiga dimensi digunakan untuk mengukur sejauh mana 

keberhasilan kualitas hidup manusia dan berfungsi untuk mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai 

ukuran kualitas hidup, tiga dimensi tersebut yaitu, umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator, 

dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup 

saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah diwakili oleh pengetahuan, dan 

yang terakhir standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita. 

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu parameter dalam pembangunan, 

apabila semakin tinggi angka indeks, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat 

semaki sejahtera, dan sebaliknya apabila angka indeks rendah dapat dikatakan 

tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah.  (Ningrum et al., 2020). 

Usia Harapan Hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur 

panjang dan hidup sehat dari tahun 2017-2020 di Jawa Tengah mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 74,08. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 

74,18. Pada tahun 2019 menjadi 74,23 dan tahun pada tahun 2020 mencapai 74,37.  

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembagunan Manusia dibentuk oleh 

dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah penduduk 

Usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator terus mengalami peningkatan dari tahun 

2017-2020, Harapan Lama Sekolah pada 2017 12,57 sedangkan tahun 2020 

mencapai 12,70, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat pada tahun 2017 

7,27 tahun 2020 mencapai 7,69. 

Dimensi terakhir yang mewakili kulitas hidup manusia adalah standar 

hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020 

pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, wabah covid-
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19 yang melanda Jawa Tengah mulai awal Maret 2020, telah menekan ekonomi dan 

berdampak pada menurunnya sebagaian besar pendapatan penduduk Jawa Tengah. 

Hal ini juga berimbas pada menurunnya pengeluaran rumah tangga secara umum. 

Dari penjelasan latar belakang diatas untuk mengambil tujuan penelitian, 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh pembangunan gender terhadap kualitas manusia di 

Jawa Tengah tahun 2017-2020. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas manusia di 

Jawa Tengah tahun 2017-2020. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat angka partisipasi kerja terhadap kualitas 

manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2020. 

4. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  terhadap 

kualitas manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2020. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh Indeks Pembangunan Gender, 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Kabupaten terhadap Kualitas Manusia yang direpresentasikan melalui IPM di Jawa 

Tengah tahun 2017-2020. Adapun model persamaan regresi menggunakan metode 

Pooled Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. 

2.2. Teknik Analisis Data 

Dalam mengetahui atau mencapai tujuan tersebut digunakan analisis regresi data 

panel dengan model ekonomika berikut: 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡+𝛽4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡 

dimana: 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia (indeks) 

IPG  = Indeks Pembangunan Gender (indeks) 

TPAK  = Tingkat Angka Partisipasi Tenaga Kerja (%) 

UMK  = Upah Minimum Kabupaten (Juta Rupiah) 

GROWTH = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 

𝜀   = Error term (faktor kesalahan) 
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log  = Operator logaritma berbasis e 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽0 … 𝛽4  = Koefisien regresi variabel independen 

i  = Observasi ke i 

t  = tahun ke t 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Ordinary Least 

Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model maka diperoleh hasil yang 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C -161,2290 -31,84289 -38,64080 

IPG 0,711326 -0,011697 0,064435 

PE 0,177400 0,062232 0,062703 

AK -0,242351 0,002944 0,002899 

logUMK 12,79236 7,268524 7,254006 

𝑅2 0,523724 0,999341 0,933151 

Adj. 𝑅2 0,509613 0,999092 0,931170 

F-statitistik 37,11234 4.027,594 471,1176 

Prob F-Statistik 0,000000 0,000000 0,000000 

      Sumber: Data diolah 

Untuk menentukan model estimasi terbaik  dari hasil estimasi Pooled 

Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, dan  Random Effect Model digunakan 

uji Chow dan uji Hausman. Apabila pada uji Chow terpilih PLS dan pada uji 

Hausman terpilih REM, maka harus dilakukan uji Langrange Multiplier (LM) untuk 

menentukan model estimasi terbaik antara hasil estimasi PLS dan REM. 

Uji Chow merupakan sebuah pengujian statistik yang digunakan untuk 

memilih antara model terestimasi PLS atau FEM. Hasil Uji Chow dapat terlihat 

pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 2.142,364836 (34,101) 0,0000 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 2 terlihat nilai probabilitas F sebesar 0,0000 (<0,01), 

jadi H0 ditolak. Maka model terpilih adalah FEM. 

Uji Hausman adalah uji statistik untuk memilih model terstimasi Fixed 

Effect Model atau Random Effect Model. Formulasi hipotesisnya H0: Model 

Random Effect Model sedangkan HA: Model Fixed Effect Model. H0 diterima jika 

p-value > α dan H0 ditolak jika p-value ≤ α. Hasil Uji Hausman dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic 
Chi-Sq. 

d.f. 
Prob.  

Cross-section 

Random 
26,655462 4 0,0000 

          Sumber: Data diolah 

Dari tabel 3 terlihat nilai p-value sebesar 0,0000 (<0,01). Sehingga 

hasilnya menyebabkan H0 ditolak. Maka model terpilih adalah Fixed Effect Model 

(FEM). 

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, diketahui bahwa model terpilih 

adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi lengkap model Fixed Effect Model 

(FEM) akan disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4 

Hasil Estimasi Fixed Effect Model 
IPMit − 31,8429 − 0,0117IPGit + 0,0623PEit + 0,0029TPAKit7,2685logUMKit  

                                   (0,8171)           (0,0000)*        (0,6302)           (0,0000)* 

R2 = 0,9993 ; DW-stat. = 1,7408 ; F-stat = 4027,59 ; Prob (F-stat.) = 0,0000 

Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada  = 0,05; ***Signifikan 

pada  = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik. 

Dari tabel 4 terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. Kesimpulannya, model 

terestimasi FEM eksis. 
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Berdasarkan tabel 4 uji signifikan parsial dengan menggunakan α = 1% 

dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel independen yang tidak berpengaruh yaitu 

Indeks Pembangunan Gender dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sedangkan 

dua variabel lainnya Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Jawa Tengah. 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. 

Dari tabel 4.4 terlihat R2 sebesar 0,9993, yang artinya 99,93% variasi variabel 

Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan 

Gender (IPG), Pembangunan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK). Sisanya 0,07% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau 

sektor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.2 Interpretasi Ekonomi 

3.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan 

Gender tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang 

artinya yakni baik naik atau turunnya IPG tidak menyebabkan perubahan terhadap 

naik atau turunnya IPM. Hal tersebut dikarenakan IPM tidak bergantung pada jenis 

kelamin laki-laki atau perempuan di daerah Jawa Tengah. Sedangkan akibat dari 

peningkatan IPM di Jawa Tengah dapat dikarenakan karena pembiayaan 

pemerintah di Jawa Tengah yang lebih mementingkan pada kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan kualitas SDM yang ada tanpa melihat pada jenis gender yang ada di 

daerah Jawa Tengah. 

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan peneliti terdahulu. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi menghasilkan 

tambahan pendapatan bagi masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat 

berdampak pada pendapatan per kapita sehingga dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat yang mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya 

beli salah satu indikator dalam IPM yaitu pengeluaran. Ketika pendapatan atau 

PDRB per kapita rendah akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi yang rendah, 
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menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk pembangunan manusia akan turun. 

Begitu juga sebaliknya, ketika pedapatan tinggi dapat meningkatkan pembangunan 

manusia. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi manusia juga ditentukan peran 

perempuan dalam rumah tangga. Perempuan turut andil besar mengatur 

pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Dewi, 

2017). 

3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel tingkat angka 

partisipasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia yang disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk usia kerja yang tidak 

diserap dengan baik dan benar dalam lapangan perkerjaan yang tersedia. Hal ini 

dapat disebabkan karena kualitas pendidikan yang dimiliki belum memadai, selain 

itu bisa disebabkan kurangnya lapangan perkerjaan (Maulina & Andriyani, 2020). 

Faktor yang mempengaruhi tingkat angka partisipasi angkatan kerja salah satunya 

adalah kualitas manusia. Kualitas manusia harus memiliki kemampuan untuk 

mencapai 3 hal yaitu kesehatan, pendidikan, dan konsumsi. Jika manusia memiliki 

tiga hal tersebut maka semakin baik pula kualitas manusia. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja maka semakin meningkat, jadi 

kualitas manusia mempunyai pendidikan yang bagus sehingga dapat mencari 

perkerjaan yang baik. Tetapi, sebaliknya apabila pendidikan rendah maka kualitas 

manusia juga akan rendah, sehingga menyebabkan sulitnya mencari perkerjaan 

(Ramadayanti & Hudiyanto, 2018).  

3.2.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel upah minimum 

kabupaten/kota berpengaruh singnifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Peningkatan upah akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar 

hidup layak juga mengalami peningkatan. Upah adalah salah satu sarana yang 

digunakan oleh pekerja untuk meingkatkan kesejahteraannya. Pemerintah telah 

terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui kebijakan yang ditunagkan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh 
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berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Salah satu alasan ditetapkan upah minimum adalah sebagai jaring 

pengaman sosial untuk memastikan upah tidak semakin merosot serta mempersepit 

kesenjangan ekonomi. Jumlah minimum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh 

secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan papan. Akibat peningkatan upah 

minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga 

berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (Zamharir, 2016). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik membuktikan bahwa Fixed 

Effect Model (FEM) merupakan model terpilih. 

b. Berdasarkan uji kebaikan model pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien determinan 

R2 sebesar 0,9993, yang artinya 99,93% variabel Indeks Pembangunan 

Manusia dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG), 

Pembangunan Ekonomi, Tingkat Angka Partisipasi Kerja dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

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

persial variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota berpengaruh singnifikan terhadap Kualitas Manusia di 

Jawa Tengah. Sementara variabel Indeks Pembangunan Gender, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Manusia di Jawa Tengah. 

d. Berdasarkan uji kebaikan model (uji F) membuktikan bahwa Indeks 

Pembangunan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap 

Kualitas Manusia. 
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4.2. Saran 

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

manusia. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal 

agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk sebesar-

besarnya dengan penyempurnaan sistem, perlindungan sosial dan 

melakukan pemberdayaan masyarakat dan pro lapangan kerja agar 

pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan perkerjaan yang seluas-

luasnya. 

2. Variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas manusia. Pemerintah daerah tetap perlu meningkakan upah 

minimum kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan masyarakat, 

dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota masyarakat 

diharapkan mempunyai daya beli yang lebih besar dan mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut 

diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen seperti 

kemiskinan, pengangguran dan menggunakan metode yang berbeda serta 

rentang waktu yang panjang sehingga diharapkan hasil penelitian akan jauh 

lebih baik. 
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