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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang 

sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang 

bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (Gita T.R, 2019)Selain 

itu manusia menjadi salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu negara 

atas indeks pembangunan manusiaya itu sendiri.  

Dalam konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui bahwa hak untuk 

hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, 

sebagaimana UUD 1945 mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah 

Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Dengan demikian manusia adalah titik sentral dari suatu 

pembangunan dimana manusia adalah subyek dan sekaligus menjadi obyek 

dari pada pembangunan itu. Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu 

mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti 

kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan 

pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber 

Daya Manusia (Indrasuara Luther Sirangi Si’lang, Zamruddin Hasid, 2019). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) 

adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan 
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dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan 

manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah 

negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk 

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup 

(Sapaat et al., 2020). 

 (Sarkoro & Zulfikar, 2018)IPM digunakan untuk mengklasifikasikan 

apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 

terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat 

merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif 

sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan 

hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standart 

kehidupan masyarakat. Indeks pembangunan manusia atau IPM dapat 

menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks 

pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). Bagi Indonesia, Indeks pembangunan manusia 

merupakan data  strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, 

Indeks pembangunan manusia juga digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). 

(Sapaat et al., 2020) IPM dapat memberikan gambaran hasil pelaksanaan 

pembangunan manusia berdasarkan tiga aspek yaitu aspek kesehatan yang 

diukur melalui umur harapan hidup, aspek pendidikan diukur melalui harapan 
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lama sekolah dan rata rata lama sekolah serta aspek hidup layak yang diukur 

melalui pengeluaran per kapita. 

Indeks pembangunan manusia memiliki tiga dimensi dasar yang mencakup 

kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Indonesia berhasil menjadi negara 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi di Asia 

Pasifik. Begitu laporan Indeks pembangunan manusia 2019 dari United 

Nations Development Programme ( UNDP). Sementara negara Asia lainnya 

seperti Filipina memiliki IPM sebesar 0,712 dan China dengan IPM 0,758. 

Sayangnya 17,4 persen dari nilai IPM Indonesia hilang karena masalah 

ketimpangan yang lebih besar. Ini menunjukkan, ketimpangan ini masih terus 

menjadi tantangan pemerintah dalam meningkatkan IPM Indonesia. Masalah 

ketimpangan merupakan kendala yang sangat penting untuk diatasi dan 

berperan penting bagi perumbuhan manusia di seluruh dunia terutama 

Indonesia. Indonesia bisa naik lagi pada Indeks pembangunan manusia, tapi 

untuk  pencapaian besar, ketimpangan harus dikurangi. Presiden Joko Widodo 

telah menjabarkan prioritas yang akan dikerjakan dalam periode kedua 

pemerintahannya. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan sumber 

daya manusia. Karena untuk pembangunan yang sukses dibutuhkan juga SDM 

yang berkualitas(Sapaat et al., 2020). 

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan dalam 

upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)(Bangun, 2020).Strategi pembangunan suatu negara harus 

mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, 
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kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat 

dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat 

(Sarkoro & Zulfikar, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan 

manusia. Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat: 

Tabel 1 Data Indeks Pembangunan Manusia 

Tahun IPM (%) Keterangan  

2010 66.15 - 

2011 66.67 Meningkat 

2012 6732 Meningkat 

2013 68.25 Meningkat 

2014 68.80 Meningkat 

2015 69.50 Meningkat 

2016 70.05 Meningkat 

2017 70.69 Meningkat 

2018 81.06 Meningkat 

2019 81.62 Meningkat 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021 

Tabel 1 menunjukan data mengenai indeks pembangunan manusia di Jawa 

Barat. Dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia tahun 2010 sampai 

tahun 2019 mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

indeks pembangunan manusia antara lain produk domestic bruto, jumlah 

penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan sektor pendidikan. 
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Tabel 2 Data PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Jumlah Penduduk, dan Sektor Pendidikan. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021 

Tabel 2 menunujukan data PDRB , Tingkat Kemiskinan, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, dan Sektor Pendidikan. Dapat 

dilihat bahwa selama tahun 2010 sampai tahun 2019 nilai PDRB mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 sampai tahun 2019 tingkat 

kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2010 sampai tahun 

2019 Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hampir 

keseluruhan, hanya saja pada tahun 2013,2015, dan 2016 mengalami 

peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sampai tahun 2019 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 sampai tahun 2019 

Sektor pendidikan di perguruan tinggi mengalami peningkatan secara 

keseluruhan namun pada tahun 2015 sektor pendidikan di perguruan tinggi 

mengalami penurunan. 

Penelitian tentang IPM telah dilakukan sebelumnya yaitu (Sapaat, 2020) 

menyatakan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, 

Tahun PDRB Kemiskinan 

 

Penganggur

an Terbuka 

Jumlah 

Penduduk 

      Sektor 

Pendidikan 

2013  1,258,989,328.78 9,61 9,16 45,340,799 15,94 

2014  1,385,825,076.49 9,18 8,45 46.029.668 17,48 

2015  1,524,832,201.52 9,53 8,72 46.709.569 15,78 

2016  1,652,589,443.18 8,95 8,89 47.379.389 16,38 

2017  1,788,380,608.47 8,71 8,22 48.037.827 16,68 

2018 1.962,231,581.05 7,45 8,17 48.683.861 17,12 

2019 2. 125, 158,000 6,91 7,99 49.316.712 17,14 
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penekanannya yaitu pada output, per kapita, serta jangka panjang. PDRB 

sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada kurun 

waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang 

dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah 

penduduk.  

(Ratulangi et al., 2020)menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia. Kemiskinan adalah suatu kondisi 

ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata 

masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan 

rendahnya kemampuan pendapatan untukmemenuhi kebutuhan pokok baik 

berupa pangan, sandang, maupun papan.Kemampuan pendapatan yang rendah 

ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar 

hidup rata-rata seperti standar kesehatanmasyarakat dan standar pendidikan. 

Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja, mereka 

menganggur atau menganggur (bagi yang belum pernah bekerja atau yang 

sudah bekerja), atau orang yang dalam bisnis, orang yang menganggur karena 

merasa tidak dapat mendapatkan pekerjaan , Serta yang sudah memiliki 

pekerjaan dan yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

(Bappeda, 2011). Tingkat pengangguran adalah persentase dari jumlah 

pengangguran terbuka dalam total angkatan kerja. Tingkat pengangguran akan 

mempengaruhi nilai IPM (Candrawati, Marsela., Kiki Asmara., 2020) 

(Bangun, 2020)menunjukan bahwa capaian kualitas pembangunan 

manusia di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan. 
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Pembangunan manusia di Sumatera Utara tumbuh 0,84 persen selama lima 

tahun terakhir. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup 

masyarakat Provinsi Sumatera Utara semakin tinggi. Status pembangunan 

manusia Sumatera Utara yang masuk kategori tinggi diikuti dengan perbaikan 

di beberapa indikator kesejahteraan, diantaranya penurunan tingkat 

kemiskinan, turunnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang terus 

melaju. 

(Indrasuara, Zamrudin, dan Priyagus, 2019) menunjukan hasil 

penelitiannya bahwa pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap IPM 

di Provinsi Sulawesi Barat sudah sesuai dengan teori namun hasilnya tidak 

signifikan. Tidak signifikanya pengaruh tingkat pengangguran terhadap IPM 

dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan kenaikan tanaga kerja di 

Provinsi Sulawesi Barat dominan terjadi pada sektor yang sudah memiliki 

tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan bukan pada sektor-sektor dengan 

garis kesejahteraan masih rendah seperti sektor pertanian. 

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 

integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Kemiskinan (proper), 

2. Ketidakberdayaan (powerless), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat 

(state of emergency), 4. Ketergantungan (dependence), dan 5. Keterasingan 

(isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya 

kekurangan uang ataupun tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga 

banyakhal lain seperti: keterbatasan sumber daya, tingkat kesehatan rendah, 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 
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ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan 

ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri(Sapaat et al., 

2020). 

(Ratulangi et al., 2020)menunjukan bahwa aspek pendidikan berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinisi Sulawesi Utara. 

Pendidikan sangat berperan penting dalam mengukur indeks pembangunan 

manusia. 

Pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan formal dengan jenjang 

belajar pada pendidikan tingkat dasar yaitu SD atau sederajat, pendidikan 

tingkat menengah pertama yaitu SMP atau sederajat, pendidikan tingkat atas 

yaitu SMA atau SMK atau sederajat yang berada dalam pengawasan 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Agama 

(Kemenag) serta instansi lain baik negeri maupun swasta. Dalam pendidikan 

terdapat dua elemen yang penting yaitu pengajar (guru) dan pelajar (murid). 

(Gita Triya et al. 2019) Pembangunan nasional yang berlandaskan 

pemerataan pembangunan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, berbicara 

pretumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Muara dari pembangunan itu sendiri tak lain adalah 

soal pemerataan kesejahteraan, yang mana hal tersebut mencakup soal 

peningkatan pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), 

hilangnya pengangguran, tingginya harapan hidup, dan turunnya tingkat 

kemiskinan.  
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Pembangunan manusia di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. capaian pembangunan manusia di 

kota lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Hal ini bukan hanya tanggung 

jawab Provinsi Jawa Barat saja tetapi semua pihak yang terkait harus turut 

andil dalam mengurangi kesenjangan indeks pembangunan manusia di kota 

maupun kabupaten Provinsi Jawa Barat. Salah satu cara untuk mengurangi 

kesenjangan yaitu, adanya pemerataan pembangunan infrastruktur. Sehingga 

dengan adanya pemerataan tersebut akan memberikan kemudahan dalam 

mengakses fasilitas  pendidikan. Dengan adanya pemerataan maka akan 

menggenjot aktivitas ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui hasil yang tidak konsisten 

sehingga peneliti tertarik kembali untuk meneliti dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia”dengan 

menambah variabel independen yaitu Product Domestic Regional Bruto 

(PDRB), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan 

Sektor Pendidikan dengan objek penelitian di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-

2019. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka timbul 

beberapa pokok permasalahan yang mendasari mengapa penelitian ini 

dilakukan. Pokok permasalahan yang akan diteliti ini dirumuskan dalam 

bentuk rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? 

2. Apakah Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)? 

3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)? 

4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)? 

5. Apakah Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

digunakan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Product Domestic 

Regional Bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran 

terbuka terhadap indeks pembangunan manusia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap 

indeks pembangunan manusia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sektor Pendidikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan, manfaat dari 

penelitian ini sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010-2019. 

2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil analisis ini diharpkan dapat digunakan sebagai salah satau  

pertimbangan dalam pelaksanaan otoritas daerah untuk membangun 

indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. 

3. Manfaat Bagi Peneliti. 

Hasil Analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia 

di Provinsi Jaw Barat Tahun 2010-2019. 

E. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang  jelas dan sistematis sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN. Bab ini memuat uraian mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan mengenai landasan 

teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang desain 

penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, data menggunakan data sekunder dan sumber data diperoleh 

melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yaitu 

www.jabar.bps.go.id, metode pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi, serta menjelaskan tentang definisi operasional variabel, dan  

metode analisis data yang menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik 

dan uji regresi. 

BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini memaparkan 

tentang pemilihan data yang digunakan dalam penelitian, pengelolaan data 

dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya.

http://www.jabar.bps.go.id/

