
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

sebuah negara dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 

menilai keberhasilan suatu negara. Paradigma pembangunan yang berkembang 

saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia 

yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap wilayah. Manusia 

merupakan modal utama atau modal dasar pembangunan. Sesuai dengan 

perkembangan paradigma pembangunan ekonomi, maka telah terjadi perubahan 

tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari pendekatan pertumbuhan 

ekonomi (growth) menjadi pendekatan pembangunan manusia.   

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations 

Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara 

berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). 

Pembangunan ekonomi bisa terwujud jika didukung dengan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang tinggi. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat 

dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan suatu konsep dalam 

pembangunan yang mencakup studi dari kondisi manusia (Muchdie & 

Nurrasyidin, 2019).  
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Tabel 1-1 

Komponen Indikator IPM 

 

Indikator Sub Indikator Kondisi 

Kesehatan Gizi Diukur dari indeks massa tubuh 

untuk wanita dewasa (15-49 tahun) 

atau berdasarkan tinggi badan 

untuk usia 7 tahun. Skor dihitung 

menggunakan standar organisasi 

kesehatan dunia untuk anak di 

bawah 5 tahun. 

Kematian 

Anak 

Seorang anak meninggal diusia 5 

tahun sebelum survei 

Kualitas Pendidikan 

dan Kemampuan 

Pengetahuan 

Pencapaian 

sekolah 

Ada tidaknya anggota rumah 

tangga yang menyelesaikan sekolah 

minimal enam tahun 

Kehadiran 

Sekolah 

Seorang anak usia 11-13 tahun 

yang tidak melanjutkan SMP 

Standar hidup layak Listrik Tidak memiliki akses listrik 

Air Minum Tidak memiliki akses terhadap air 

minum yang bersih (waktu tempuh 

30 menit berjalan kaki) 

Kebersihan Kurangnya akses ke sanitasi yang 

lebih baik yang tidak dimiliki 

bersama 

Bahan Bakar 

memasak 

Menggunakan bahan bakar yang 

kotor seperti kayu, arang atau 

kotoran hewan 

Tipe rumah Tinggal di rumah yang beralas 

tanah beratap ilalang, atau lantai 

yang tidak berubin 

Akses TIK Tidak memiliki setidaknya satu aset 

terkait informasi seperti komputer 

fungsional, telepon, televisi atau 

radio 

Aset mata 

pencaharian 

Tidak memiliki lahan yang dapat 

digunakan sebagai mata 

pencaharian 

Akses 

mobilitas 

Terkait mobilitas yang dapat 

digunakan seperti mobil, truk, 

sepeda motor 

  Sumber: (Kpolovie, Ewansiha, & Esara, 2017), diterjemahkan 
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Tabel 1-1 memperlihatkan komponen yang menjadi indikator IPM yang 

meliputi: kesehatan, pendidikan/pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator 

kesehatan diukur oleh angka harapan hidup. Indikator pendidikan/pengetahuan 

diukur oleh angka melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama sekolah (rata-rata 

tahun pendidikan). Sedangkan indikator standar hidup layak diukur oleh 

kemampuan daya beli masyarakat.  

IPM Provinsi Jawa Timur berada pada urutan paling rendah 

dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Faktor 

permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya IPM di Jawa Timur 

dipengaruhi oleh faktor indikator pendidikan formal. Metode penghitungan IPM 

yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunkan ijazah formal 

kurang menguntungkan bagi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan 

banyak anak-anak yang tidak sekolah ataupun anak-anak yang masuk pondok 

pesantren, dimana pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan non formal. 

Perkembangan IPM per provinsi di Pulau Jawa selama periode 2017-2019 tersaji 

dalam Tabel 1-2.  

Tabel 1-2 

IPM per Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019 

Provinsi Tahun   

 2017 2018 2019 

DKI Jakarta 80,06 80,47 80,76 

Jawa Barat 70,69 71,30 72,03 

Jawa Tengah 70,52 71,12 71,73 

DIY 78,89 79,53 79,99 

Jawa Timur 70,27 70,77 71,50 

Banten 71,42 71,95 72,44 

       Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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Tabel 1-2 memperlihatkan bahwa selama periode 2017-2019 Indeks 

Pembangunan Manusia di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Provinsi DKI 

Jakarta menempati posisi tertinggi dibandingkan Provinsi-provinsi lainnya yang 

ada di Pulau Jawa. IPM di DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 80,06 meningkat 

menjadi 80,76 pada tahun 2019. Provinsi DIY menempati posisi kedua dengan 

nilai IPM sebesar 78,89 pada tahun 2017 menjadi 79,99 pada tahun 2019. Posisi 

ketiga ditempati oleh Provinsi Banten dengan nilai IPM sebesar 71,42 pada tahun 

2017 meningkat menjadi 72,44 pada tahun 2019. Posisi keempat ditempati oleh 

Provinsi Jawa Barat dengan nilai IPM sebesar 70,69 pada tahun 2017 meningkat 

menjadi 72,03 pada tahun 2019. Selanjutnya di posisi kelima ditempati oleh 

provinsi Jawa Tengah dengan nilai IPM sebesar 70,52 pada tahun 2017 dan 

meningkat menjadi 71,73 pada tahun 2019. Posisi terendah di tempati oleh 

Provinsi Jawa Timur dengan nilai IPM sebesar 70,27 pada tahun 2017 menjadi 

71,50 pada tahun 2019. Meski setiap tahun nilai IPM selalu naik, tetapi Provinsi 

Jawa Timur menempati peringkat IPM terendah dibandingkan dengan provinsi 

lainnya yang ada di Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1-1 

IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 
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Grafik 1-1 memperlihatkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Timur selama 

periode 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan dan kemajuan. Pada 

tahun 2017 nilai IPM sebesar 70,27 naik menjadi 70,77 pada tahun 2018 dan pada 

tahun 2019 nilai IPM sebesar 71,50.   

Tabel 1-3 

IPM Jawa Timur Menurut Komponen Tahun 2017-2019 

 

Komponen Satuan  Tahun  

  2017 2018 2019 

Umur Harapan 

Hidup (UHH) 

Tahun 70,80 70,97 71,18 

Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 

Tahun 13,09 13,10 13,16 

Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) 

Tahun 7,34 7,39 7,59 

Pengeluaran per 

Kapita 

000 Rp 10.973 11.380 11.739 

IPM - 70,27 70,77 71,50 

Pertumbuhan IPM % 0,75 0,72 1,02 

       Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 

Dari tabel 1-3 terlihat bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2019, Jawa Timur 

telah berhasil meningkatkan UHH dari 70,80 tahun (2017) menjadi 71,18 tahun 

(2019). Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) telah meningkat dari 13,09 

tahun (2017) menjadi 13,16 tahun (2019). Sementara Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) juga meningkat dari 7,34 tahun (2017) menjadi 7,59 tahun (2019). Untuk 

pengeluaran per kapita selama periode 2017 hingga 2019 terus mengalami 

peningkatan dari Rp. 10.973 juta pada tahun 2017 menjadi Rp. 11.739 juta pada 

tahun 2019.  

Berbagai penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan berpengaruh terhadap IPM & pengeluaran pemerintah pada sektor 
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kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM pada Provinsi Sulawesi Utara 

(Sanggelorang et al, 2015). Menurut penelitian (Arafat, Rindayati, & Sahara, 

2018) menunjukkan bahwa PDRB perkapita, alokasi APBD kesehatan. Tingkat 

pengangguran, dummy kota kabupaten berpengrauh positif sedangkan kemiskinan 

dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif. Menurut penelitian (Latuconsina, 

2017) menghasilkan bahwa aspek yang berpengaruh terhadap IPM pada tipologi I 

adalah aspek kependudukan dan kesehatan; tipologi II adalah aspek 

kependudukan dan pendidikan.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat membantu untuk 

mengatasi permasalahan rendahnya nilai dan tingkat Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur melalui Analisis Pengaruh Tingkat 

Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan Tingkat Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

yang kemudian hasilnya dapat dikontribusikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, penelitian ini 

akan memusatkan pengamatan hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel 

yang diuji seperti, tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, tingkat pendidikan, 

tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat 

pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kapubaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 

2017-2019. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat 

pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kapubaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 

2017-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis, dimana dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

membuktikan secara empiris hubungan antara variabel-variabel yang diuji seperti 

tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran 

terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Manfaat praktis, dimana dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi atau referensi tentang hubungan tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, 

tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu mengatasi mengenai permasalahan rendahnya nilai dan tingkat IPM di 

Provinsi Jawa Timur. 
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Di kalangan akademis dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya rujukan atau pustaka sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat 

pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kapubaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel, secara umum dalam melakukan regresi data panel terdapat tiga 

model pendekatan yaitu, Common Effect Model (CEM/PLS), Fixed Effect Model 

(FEM/LSDV), dan Random Effect Model (REM). Kemudian untuk melakukan 

pemilihan model terbaik maka dilakukan Uji Chow (membandingkan model CEM 

dan FEM), dan Uji Hausman (membandingkan model FEM/REM). Dalam 

melakukan analisis tersebut menggunakan model ekonometrik sebagai berikut: 

 

di mana: 

  = Konstanta 

 = Koefisien regresi variabel independen 

   = Tahun ke t 

   = Kabupaten/kota i 

   = Error term (faktor kesalahan) 

HDI  = Indeks Pembangunan Manusia (indeks skala 1-100) 

POVERTY = Tingkat Kemiskinan (%) 

PDRBKAP = Produk Domestik Regional Bruto Per kapita (rupiah) 

EDUC  = Tingkat Pendidikan (tahun) 

TPT  = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

HEALTH = Tingkat Kesehatan (tahun) 
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E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yang 

merupakan gabungan dari data cross section dan time series. Data pengamatan 

diambil dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, selama periode 

2017 hingga 2019. Data akan diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup 

dengan sistemtika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang Indeks 

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

Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan hasil-hasil 

penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan, definisi operasional variabel dan sumber data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum 

penelitian, hasil pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang 

digunakan, kemudian dilakukan pengujian serta diuraikan dalam interpretasi dari 

hasil pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas 

pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta penelitian yang selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




