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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

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, 
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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).  

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam latar belakang tersebut, 

salah satu daerah yang perlu menjadi fokus perhatian perkembangan pembangunan 

manusia adalah Provinsi Jawa Tengah, dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki 

letak geografis dan strategis. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa Tengah hal yang harus diperhatikan pada setiap tahunnya, mengingat  

di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak penduduk sangat membutuhkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman ilmu pengetahuan pembangunan manusia yang berfokus 

di Jawa Tengah yang praktis dan komparatif dan didukung oleh data empirik 

(Sugiyono, 2020).  Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa 

Tengah selama periode 2017-2020 tersaji dalam Grafik 1.1. 
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Grafik 1.1 

Perkembangan Indeks Pembagunan Manusia selama Periode  

2017-2020  

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 

 Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa presentase Indeks Pembangunan 

Manusia selama kurun waktu 4 tahun memperlihatkan tren yang meningkat dari 

tahun 2017 sebesar 70,52, tahun 2018 meningkat menjadi 71,12, selanjutnya tahun 

2019  menjadi 71,73 dan 2020 juga mengalami peningkatan sebesar  71,87 angka 

indeks. Berikut merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 

Menurut Komponen, Tahun 2017-2020 tersaji dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Menurut Komponen, 

Tahun 2017-2020  

Tahun Umur 

harapan 

saat lahir 

(UHH) 

Harapan 

lama 

sekolah 

( HLS) 

Rata-rata 

lama sekolah 

(RLS)  

Pengeluaran 

perkapita 

disesuikan 

(Rp) 

2017 74,08 12,57 7,27 10,377 

2018 74,18 12,63 7,35 10,777 

2019 74,23 12,68 7,53 11,102 

2020 74,37 12,70 7,69 10,930 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 

Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan manusia 

dengan 3 dimensi yaitu Umur Panjang dan Hidup sehat digambarkan oleh Umur 

Harapan Hidup (UHH), dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata 

Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 

rata-rata lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak 

pada masa mendatang. Sementara itu, dimensi standar layak hidup yang layak 

digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuikan dengan paritas daya beli 

(PPP= Purchasing Power Parity) 

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 
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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-

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.  

B. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang diatas mengambil rumusan masalah, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pembangunan gender terhadap kualitas manusia 

di Jawa Tengah tahun 2017-2020? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas 

manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2020? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap 

kualitas manusia di Jawa Tengah tahun 2017-2020? 

4. Bagaimana pengaruh UMK terhadap kualitas manusia di Jawa Tengah 

tahun 2017-2020? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari penjelasan latar belakang diatas untuk mengambil tujuan penelitian, 

diantaranya sebagai berikut:  
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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. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah refrensi dan 

menambah wawasan mengenai kualitas manusia diberbagai bidang. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memperkarya rujukan atau pustaka 

terkait dengan perkembangan kualitas manusia di Jawa Tengah.  

E. Metode Penelitian  

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

analisis regresi data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan 

merupakan modifikasi dari penelitian (Wijiani, 2018) dan (Lukiswati et al., 2020)      

dengan model sebagai berikut : 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

dimana: 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia 

IPG  = Indeks Pembangunan Gender 

TPAK  = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

UMK  = Upah Minimum Kabupaten/Kota 

GROWTH = Laju Pertumbuhan Ekonomi 
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log  = Operator logaritma berbasis e 

𝜀   = Error term (faktor kesalahan) 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽0 … 𝛽4  = Koefisien regresi variabel independen 

i  = Observasi ke i 

t  = tahun ke t 

E.2 Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel cross 

section di Jawa Tengah dari periode 2017 hingga 2020, yang meliputi data Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gander (IPG), Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan 

Pertumbuhan Ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab 

yang tersusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

BAB I berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, serta data dan sumber data. 

Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

BAB II berisi tentang landasan yang terkait perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks 

Perkembangan Manusia. Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan Indeks 

Pembangunan Manusia. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab III berisikan metode penelitian, pembahasan tentang alat dan model 

analisis berserta langkah-langkah estimasi dan uji pendukungnya, jenis data dan 

sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variable dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, diawali dengan 

analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang diwakili oleh variable yang ada dalam model 

analis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan 

dan intrepretasi kuantitatif. 

BAB V PENUTUP 

 Bab V berisis kesimpulan pembahasan dan saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


