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ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA 

PROVINSI BANTEN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

TAHUN 2015-2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah sektor 

pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan dan produk domestik 

regional bruto di provinsi Banten tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari badan pusat statsitik (BPS) 

dan direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPK). Model analisis yang digunakan 

adalah regresi data panel. 

Berdasarkan hasil uji pemilihan model membuktikan bahwa model terbaik 

yang terpilih adalah random effect model (REM). Hasil analisis uji t menunjukan 

variabel belanja daerah sektor pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten, serta variabel 

belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di provinsi Banten. Sedangakan variabel produk domestik 

regional bruto tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji F 

membuktikan bahwa pendekatan random effect model eksis. Koefisien determinan 

sebesar 42,94% artinya variasi variabel indeks pembangunan manusia dapat 

dijelaskan oleh variabel belanja daerah sektor pendidikan, variabel belanja daerah 

sektor kesehatan, variabel kemiskinan, dan variabel PDRB. Sedangkan sisanya 

57,04%, dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukan dalam model.  

 

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, belanja daerah sektor pendidikan, 

belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, PDRB, data panel. 

 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of regional spending on education, health sektor 

spending, poverty and gross regional domestic product in Banten province in 2015-

2019. The data used in this study are secondary data sourced from the Central 

Statistiks Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance (DJPK). 

The analysis model used is panel data regression. 

Based on the results of the model selection test, it proves that the best model 

chosen is the random effect model (REM). The results of the t-test analysis show that 

the regional expenditures for the education sector and poverty have a negatif and 

significant effect on the human development index in Banten province, and the health 

sector regional expenditure variables have a positive and significant effect on the 

human development index in the Banten province. Meanwhile, the gross regional 

domestic product variable has no effect on the human development index. The results 
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of the F test prove that the random effects model approach exists. The determinant 

coefficient of 42.94% means that the variation of the human development index 

variable can be explained by the education sector regional expenditure variable, the 

health sector regional expenditure variable, the poverty variable, and the GRDP 

variable. While the remaining 57.04%, explained by other independent variables that 

are not included in the model. 

 

Keywords: Human development index, education sector regional spending, health 

sector spending, poverty, GRDP, panel data 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Todaro and Smith (2011) tujuan dari pembangunan ialah meningkatkan 

standar hidup yang tidak hanya melihat dari pendapatan namun juga kesempatan 

kerja yang ada, pendidikan yang baik, serta mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output. Pertumbuhan ekonomi 

yang merupakan output tidak lepas dari pengaruh input, salah satu input yang dapat 

mendorong peningkatan output adalah tingginya produktivitas tenaga kerja. 

Peningkatan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingginya kualitas sumber daya manusia. 

Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang diterbitkan oleh united 

nations development programme (UNDP) yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana sumber daya manusia dalam keberhasilan pembangunan. Konsep IPM dapat 

tergambarkan dalam pembangunan manusia di suatu daerah atau negara yang dapat 

ditentukan berdasarkan tiga dimesi dasar yaitu: kesehatan yang dapat diukur dengan 

(life expectancy at birth) angka harapan hidup pada waktu lahir, pengetahuan yang 

diukur dengan (literacy rate)angka melek huruf, dan (mean years of schooling) rata-

rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan (purchasing power 

parity) kemampuan daya beli (Mulia dan Saputra, 2020). 
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2. METODE 

2.1 Alat dan Model Analisis 

Guna mengestimasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan, belanja 

daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan PDRB kabupaten dan kota terhadap 

indek pembangunan manusia di provinsi Banten, digunakan analisis regresi data 

panel dengan model ekonometrika yang dapat dilihat pada Persamaan (2.1) 

                                                           

Keterangan: 

 

IPM = Indeks pembangunan manusia (persen/tahun) 

BP  = Belanja daerah sektor pendidikan (rupiah/tahun) 

BK  = Belanja daerah sektor kesehatan (rupiah/tahun) 

POV = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa/tahun) 

PDRB = Produk domestik regional bruto (miliar rupiah/tahun) 

β0  = Konstanta 

         = Koefisien regresi variabel bebas 

Log = Operator logaritma natural 

e  = Error term  

i  = Kabupaten atau Kota 

t  = Tahun 

Terdapat empat langkah dalam mengestimasi model ekonometrika pada 

Persamaan (2.1). Pertama, pemilihan parameter model data panel dengan 

pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan 

Random Effect Model (REM). Kedua, pemilihan estimator terbaik dengan Uji 

Chow dan Uji Hausman. Ketiga, uji kebaikan model pada estimator yang terpilih. 

Tahapan terakhir dalam estimasi ini yaitu uji validitas pengaruh pada estimator 

yang terpilih. 
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2.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data panel, yaitu kombinasi data runtut waktu (time series) yaitu tahun 

tahun 2015 sampai 2019 (t = 5) dan data silang (cross section) yaitu 4 kabupaten 

dan 4 kota di provinsi Banten. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh data 

publikasi BPS provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis indeks pembangunan manusia di 

kabupaten/kota provinsi Banten 2015-2019. Variabel independen yang digunakan 

berjumlah empat variabel yang terdiri dari belanja daerah sektor pendidikan 

(rupiah), belanja daerah sektor kesehatan (rupiah), kemiskinan (ribu jiwa), dan 

PDRB (miliar rupiah). Pada akhirnya model penelitian yang digunakan sesuai 

dengan variabel penelitian adalah: 

                                                           

Keterangan: 

 

IPM = Indeks pembangunan manusia (persen/tahun) 

BP = Belanja daerah sektor pendidikan (rupiah/tahun) 

BK = Belanja daerah sektor kesehatan (rupiah/tahun) 

POV = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa/tahun) 

PDRB = Produk domestik regional bruto (miliar rupiah/tahun) 

β0  = Konstanta 

         = Koefisien regresi variabel bebas 

Log = Operator logaritma natural 

ε  = Error term  

i  = Kabupaten atau Kota 

t  = Tahun 



5 
 

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square 

(PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) 

diperlihatkan di tabel 1 

Tabel 1 Hasil Regresi Data Panel Cross Section 

 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C  13,688060 66,474190 65,012080 

LOG(BP)   1,380555 - 0,941339 - 0,978506 

LOG(BK) - 0,479798   1,647668   1,697972 

LOG(POV) - 2,859376 - 3,547528 - 3,426478 

LOG(PDRB)    4,125471   0,068928    0,145184 

R
2
 0,513165 0,992978 0,429696 

Adj.R
2
 0,455890 0,990118 0,362602 

F-Statistik 8,959720 347,1192 6,404343 

Prob F-Statistik 0,000047 0,000000 0,000593 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(8,40) = 263,575922; Prob. F(8,40) = 0,0000  

(2) Hausman 

Cross-section random χ
2
 (4) = 64,54190; Prob χ

2
 (4) = 0,1677 

Sumber: Lampiran 1 

 

3.1 Pemilihan Model Estimasi Terbaik 

Cara menentukan model terbaik dari hasil estimasi Pooled Least Square 

(PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) digunakan 

uji Chow dan Uji Hausman. 

 

 

3.2 Uji Chow 
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Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara Pooled 

Least Square (PLS) dengan Fixed Effect Model (FEM). H0 Uji Chow adalah 

model mengikuti pendekatan Pooled Least Square (PLS), sementara HA-nya 

adalah model mengikut pendekatan Fixed Effect Model (FEM). H0 tidak 

ditolak apabila probabilitas F-statistik uji chow > α dan H0 ditolak apabila 

probabilitas F-statistik uji chow ≤ α. 

Berdasarkan tabel 3-1, terlihat p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0,01), jadi H0 ditolak. 

Simpulan, model terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM).  

3.3 Uji Hausman 

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi Fixed Effect Model 

(FEM) atau Random Effect Model (REM). H0 uji Hausman: model terestimasi 

adalah Random Effect Model (REM) dan HA–nya: model terestimasi adalah Fixed 

Effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik χ
2 

> α; H0 ditolak bila nilai p (p-value), probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik χ
2 
≤ α. 

Berdasarkan tabel 1, terlihat nilai p (p-value), Probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik χ
2  

sebesar 0,1677 (>0,10), jadi H0  diterima. 

Simpulan, model terestimasi adalah model Random Effect Model (REM). 

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman (table 1), model Random Effect 

Model (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap 

model Random Effect Model (REM) tersaji pada tabel 2 dan tabel 3. 
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Tabel 2 Model Estimasi Random Effect Model (REM) 

 

(   ̂)it = 66,47419 – 0,941339 logBPit + 1,647668 logBKit – 3,547528  

                                        (0.0520)***           (0.0039)**            (0.0836)**          

                logPOVit  + 0,068928 logPDRBit 

                                           (0.8160)*** 

R
2
 = 0,429696; DW-Stat = 0,863128; F = 6,404343 ; Prob. F = 0,000593 

Sumber: Lampiran 1. 

Keterangan:  

*signifikan pada α = 0,01 

** signifikan pada α = 0,05 

*** signifikan pada α  = 0,10 

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t 

 

Tabel 3 Effect dan Konstanta Cross Section 

 

No Wilayah Effect Konstanta 

1 Kab. Pandeglang -4,165215   2,335993 

2 Kab. Lebak -5,344238   1,156970 

3 Kab. Tangerang   2,829853   9,331061 

4 Kab. Serang -5,154737   1,346471 

5 Kota Tangerang  8,375758 14,876966 

6 Kota Cilegon -3,287002   3,214206 

7 Kota Serang   0,142809   6,644017 

8 Kota Tangerang Selatan   6,602772 13,103980 

Sumber: Lampiran 1, diolah 

3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap variabel dependen.    uji F 

adalah             yang berarti belanja daerah sektor pendidikan, belanja 

daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan PDRB secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap IPM. Sementara itu,    Uji F adalah             

artinya belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, 
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kemiskinan, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap IPM. 

Ketentuan uji F yaitu    ditolak apabila nilai probabilitas F-statistk < α. 

Berdasarkan tabel 3-2, terlihat nilai p (p-value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F bernilai 0,000593 (<0,01); jadi H0 ditolak. Simpulan, belanja 

daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan 

PDRB secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap IPM. 

3.5 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H0  uji t 

β1 = 0: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; HA-uji t β1 ≠ 

0: variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika 

nilai p (value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t >α; H0 akan ditolak 

jika nilai p (value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t≤ α. Hasil uji 

validitas pengaruh dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

 

Variabel t Sig. t Kriteria Kesimpulan 

logBP -2,167732 0,0373 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

logBK 3,378696 0,0018 <0,01 Signifikan pada α = 0,01 

logPOV -2,428467 0,0206 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

logPDRB 0,499763 0,6205 >0,10    Tidak Signifikan 

      Sumber: Lampiran 1 (diolah) 

3.6 Intepretasi Koefisien Determinan 
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Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal model terestimasi. 

Berdasarekan tabel 4-2 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,429696, artinya 42,96% variasi 

variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel belanja 

daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan 

PDRB. Sisanya 57,04%, dijelaskan oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukan dalam model. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemilihan uji Chow dan uji Hasuman, terbukti bahwa 

model terbaik yaitu random effect model (REM). Hasil analisis Uji t pada REM 

menunjukan bahwa variabel belanja daerah sektor pendidikan dan kemiskinan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 

tingkat α = 0,05, variabel belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada tingkat α = 0,01, 

sedangkan variabel produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh 

terhadap jumlah indeks pembangunan manusia pada tingkat α = 0,10.  

Hasil analisis uji F membuktikan bahwa model terpilih REM eksis pada 

tingkat α sebesar 0,01. Nilai adjusted R-square (R
2
) sebesar 0,429696 berarti 

42,96% variasi variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh 

variabel belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, 

kemiskinan, dan PDRB. Sisanya 57,04%, dijelaskan oleh variabel-variabel bebas 

atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam model 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan oleh 

penulis diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) penelitian ini 

diharapkan menjadi salah satu pertimbangan yang dapat memberi 

masukan dalam menentukan program-program labour intensive yang 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang 

mampu/penduduk miskin. Dengan memberi kesempatan kerja penduduk 

miskin, mereka dapat meningkatkan pendapatannya, dan dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kesehatan mereka dengan 

memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi anak dan keluarga. Pendapatan naik 

juga akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang akan 

diterima oleh masyarakat, sehingga akan membantu mereka 

menyelesaikan masa sekolah sampai ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini 

lah yang diharapkan membantu dalam peningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di provinsi Banten. 

2. Bagi peneliti lain diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat 

menambah variabel bebas lainnya atau menggunakan model analisis yang 

berbeda agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik lagi. 
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