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ANALISIS KONTRIBUSI EMANSIPASI PEREMPUAN TERHADAP 
PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH EKS KARESIDENAN KEDU 

TAHUN 2015-2020 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Emansipasi Perempuan Terhadap 
Pembangunan Ekonomi Di Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2020”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel 
independen yang meliputi angka harapan hidup perempuan, indeks pemberdayaan 
gender dan pegawai negeri sipil perempuan terhadap Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Metode analisis yang 
digunakan adalah regresi data panel dengan cross section meliputi 6 
kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Kedu, antara lain Kota Magelang, 
Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, 
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan data time series 
dimulai pada tahun 2015 sampai 2020. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 
angka harapan hidup perempuan dan pegawai negeri sipil perempuan berpengaruh 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Eks Karesidenan 
Kedu. Sedangkan, indeks pemberdayaan gender tidak berpengaruh terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu. 

 
Kata Kunci:  pembangunan ekonomi, angka harapan hidup perempuan, indeks 

pemberdayaan gender, pegawai negeri sipil perempuan, regresi 
data panel. 

 
Abstract 

 
This research is entitled "Analysis of the Contribution of Women's Emancipation 
to Economic Development in the Ex-Kedu Residency Region 2015-2020". The 
purpose of this study was to analyze the effect of independent variables which 
include women's life expectancy, gender empowerment index and female civil 
servants on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the former Kedu 
Residency area. The analytical method used is panel data regression with a cross 
section covering 6 districts/cities in the former Kedu Residency area, including 
Magelang City, Magelang Regency, Temanggung Regency, Wonosobo Regency, 
Purworejo Regency and Kebumen Regency. While the time series data starts from 
2015 to 2020. The results show that the life expectancy of women and female 
civil servants has an effect on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 
the former Kedu Residency area. Meanwhile, the gender empowerment index has 
no effect on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the former Kedu 
Residency. 
 
Keywords: economic development, women's life expectancy, gender 

empowerment index, female civil servants, panel data regression. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu 

negara dan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan tersebut adalah 

pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya tolak ukur yang dipakai dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia dengan tingkat kualitas 

hidup sebagai acuannya. Karena dengan kualitas hidup manusia dapat 

mencerminkan kesejahteraan. Dimana kesejahteraan dapat dilihat dengan 

terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, baik dalam kegiatan sosial maupun 

ekonomi (Mirza, 2012). 

Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat adalah 

kesetaraan, yang artinya seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan 

tanpa adanya perbedaan. Apalagi di era globalisasi saat ini demokrasi terbuka 

lebar bagi setiap warga negara tidak terkecuali kaum perempuan. Sustainable 

Development Goals (SDGs) juga turut serta mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan melalui tujuan yang dideklarasikan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, oleh karena itu ketidaksetaraan gender 

yang dialami kaum perempuan seharusnya sudah tidak terjadi karena hal tersebut 

dapat membatasi ruang gerak bahkan pilihan perempuan untuk berkontribusi pada 

peningkatan pembangunan (Mulasari, 2015). 

Kebijakan dan pembahasan mengenai kesetaraan dan keadilan gender ini 

sebenarnya telah digagas sejak lama di Indonesia melalui Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

(PUG). Sejak instruksi tersebut dikeluarkan, berbagai peraturan dan amanat 

mengenai gender mulai diterbitkan salah satunya yaitu amanat yang tertuang di 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 

yang didalamnya juga membahas penempatan pengarusutamaan gender sebagai 

arus utama dalam RPJMN (Kertati, 2021). 

Indeks pembangunan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurut 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) 
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IPG adalah perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki 

dan IPM Perempuan yang dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi. Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang 

mengukur partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan 

dan ekonomi. Kedua indeks tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan gender dan pemberdayaan gender sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya ketimpangan gender. 

Setiap provinsi perlu melihat keberhasilan atau capaian di setiap 

kabupaten/kota di wilayahnya agar kesetaraan gender di daerah merata sehingga 

dapat berkontribusi dalam berbagai pembangunan terutama pembangunan 

ekonomi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang 

menginstruksikan semua Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinator Badan 

Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan PUG ke dalam 

perencanaan dan penganggaran setiap tahun agar terciptanya pembangunan yang 

merata dan adil. 

Eks Karesidenan Kedu merupakan satuan administratif yang terdiri dari 1 

kota dan 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Magelang, Kabupaten 

Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo 

dan Kabupaten Kebumen. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020) tingkat 

capaian IPG di wilayah tersebut dalam beberapa tahun tertentu tergolong dalam 

kategori tinggi atau ideal yaitu 90 mendekati 100. Sedangkan capaian IDG di Eks 

Karesidenan Kedu mengalami fluktuasi, namun di beberapa kabupaten/kota 

cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. 

Dari beberapa hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti Angka 

Harapan Hidup (AHH) perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan 

jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan peneliti mengambil rentang waktu tahun 2015 

sampai tahun 2020. Alasan peneliti memilih hal tersebut karena saat ini kesetaraan 

gender sudah memiliki hak, kewajiban bahkan keadilan dalam hal pembangunan 

gender, bahkan adanya peran atau kontribusi perempuan dapat meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti berniat menggunakan judul dalam 

penelitian “Analisis Kontribusi Emansipasi Perempuan Terhadap Pembangunan 

Ekonomi Di Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2020”. 

 

2. METODE 

2.1 Alat dan Model Analisis 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel 

dan aplikasi yang digunakan sebagai alat pengolahan data adalah menggunakan 

program Eviews. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Angka 

Harapan Hidup Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender dan Pegawai Negeri 

Sipil Perempuan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun 

model ekonometrika yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

                                                   

Keterangan: 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 

AHH  = Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun) 

IDG  = Indeks Pemberdayaan Gender (Angka Indeks) 

PNS  = Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan (Jiwa) 

    = Konstanta 

       = Koefisien Regresi 

   = Kabupaten/Kota ke   (cross section) 

   = Tahun (time series) 

   = Error Term (faktor kesalahan) 

log  = Operator Logaritma 

 

Estimasi model ekonometrika data panel tersebut meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Mengestimasi model data panel Pooled Least Square 

(PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (2) Uji 

pemilihan model data panel dengan menggunakan Uji Chow Dan Uji Hausman 

(3) Uji kebaikan model pada model data panel yang terpilih dan Interpretasi R-

Square (4) Uji validitas pengaruh (Uji t). 
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2.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain dan data tersebut sudah diolah 

secara runtut waktu untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode 

tertentu (Sari et al, 2019). Data sekunder yang digunakan yaitu gabungan antara 

data time series dengan rentang waktu 2015-2020 dan data cross section yang 

meliputi 6 kabupaten/kota di Eks Karesidenan Kedu yang menghasilkan 36 

observasi. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenpppa) 

dan sumber-sumber lain yang terkait penelitian ini. Serta, informasi lain yang 

bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku pendukung. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup 

Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender dan Pegawai Negeri Sipil Perempuan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu 

tahun 2015-2020 menggunakan analisis regresi data panel dengan model 

ekonometrik sebagai berikut: 

                                                   

Keterangan: 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 

AHH  = Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun) 

IDG  = Indeks Pemberdayaan Gender (Angka Indeks) 

PNS  = Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan (Jiwa) 

    = Konstanta 

       = Koefisien Regresi 

   = Kabupaten/Kota ke   (cross section) 

   = Tahun (time series) 

   = Error Term (faktor kesalahan) 

log  = Operator Logaritma 
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Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode Pooled Least 

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

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Model 

PLS FEM REM 

C 22,8827 3,5082 13,0970 

AHH -0,1655 0,2077 0,0893 

IDG 0,0195 0,0013 -0,0024 

LOG(PNS) 0,5693 -0,3591 -0,4011 

R
2 

0,7762 0,9946 0,4664 

Adj.R
2 

0,7552 0,9930 0,4164 

F-Statistik 36,9879 621,2144 9,3237 

Prob.F-Statistik 0,0000 0,0000 0,0001 

Sumber: Output data panel menggunakan Eviews 8 (lihat lampiran) 

3.1 Uji Pemilihan Model Data Panel 

Untuk memilih model yang terbaik antara Pooled Least Square (PLS), Fixed 

Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) digunakan Uji Chow dan 

Uji Hausman. 

3.1.1 Uji Chow (Likelihood Test Ratio) 

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model 

Pooled Least Square (PLS) lebih baik dibandingkan dengan model Fixed Effect 

Model (FEM). H0 Uji Chow: model terestimasi Pooled Ordinary Least Square 

(PLS) dan HA: model terestimasi Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai 

p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > α; H0 ditolak  jika 

nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤ α. Hasil 

pengolahan Uji Chow dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Statistik Nilai d.f Prob. 

Cross-section F 218,286422 (5,27) 0,0000 

Sumber: Lampiran 
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Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000,  maka kriteria pengujian yang 

sesuai yaitu prob. F < α dengan nilai 0,0000 < 0,01 sehingga H0 ditolak, maka 

model yang terestimasi adalah  Fixed Effect Model (FEM).  

3.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model 

Fixed Effect Model (FEM) lebih baik daripada model Random Effect Model 

(REM). H0 Uji Hausman: model terestimasi Random Effect Model (REM) dan HA: 

model terestimasi Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2
 > α; H0 ditolak  jika nilai p (p-

value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ
2
 ≤ α. Hasil pengolahan Uji 

Hausman dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 1. Hasil Uji Hausman 

Statistik Nilai d.f Prob. 

Cross-section random χ
2
 66,541573 3 0,0000 

Sumber: Lampiran. 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik χ
2 

 sebesar 0,0000, maka kriteria pengujian yang 

sesuai yaitu prob. chi-square < α dengan nilai 0,0000 < 0,01 sehingga H0 ditolak, 

maka model yang terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Berdasarkan hasil estimasi data panel untuk memilih model yang terbaik 

dengan uji chow dan uji hausman, maka terpilih model yang terbaik yaitu Fixed 

Effect Model (FEM). Hasil estimasi FEM dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 2. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

                                                                    

(0,0000)
* 

(0,7101)      (0,0001)
*
 

R
2
 = 0,9946 ; DW-stat = 2,3310 ; F-stat = 621,2144 ; Prob (F-sat) = 0,0000 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: 
*
Signifikan pada α = 0,01; 

**
Signifikan pada 

α = 0,05; 
** 

Signifikan pada α = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas 

nilai t-statistik. 
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Tabel 3. Efek dan Konstanta Cross Section 

No Kabupaten/Kota Effect Konstanta 

1 Kota Magelang -1,622484 1,885689 

2 Kabupaten Magelang 0,727658 4,235831 

3 Kabupaten Temanggung -0,254427 3,253746 

4 Kabupaten Wonosobo 0,511724 4,019897 

5 Kabupaten Purworejo -0,060293 3,44788 

6 Kabupaten Kebumen 0,697822 4,205995 

Sumber : Lampiran,diolah. 

3.2 Uji Kebaikan Model 

3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol). 

Uji eksistensi model adalah uji F. Karena dalam model terestimasi terbaik Fixed 

Effect Model (FEM) terdapat 3 variabel independen, maka formulasi hipotesisnya 

adalah H0 : β1 = β2 = β3 = 0, koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau 

model tidak eksis; HA : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, koefisien regresi tidak secara simultan 

bernilai nol atau model eksis. H0 akan diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > α;  H0 akan ditolak apabila nilai 

p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F ≤ α. 

Dari Tabel 4, terlihat bahwa nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 yang berarti < 0,01; jadi H0 ditolak, 

kesimpulan model terestimasi FEM eksis. 

3.2.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal dari model statistik 

terestimasi. Dari Tabel 4 terlihat nilai R
2 

pada model Fixed Effect Model (FEM)   

sebesar 0,9946, artinya 99,46 % variasi variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan. 
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Sedangkan, sisanya 0,54 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

disertakan dalam model. 

3.2.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara parsial atau sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t 

adalah i = 0, variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan 

HA-nya i ≠ 0, variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan 

diterima jika nilai p (p value), probabilitas atau signifikasi empirik statistik t > α; 

H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik 

statistik t  α. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Variabel Prob. Kriteria Kesimpulan 

AHH 0,0000  0,01 AHH berpengaruh signifikan 

IDG 0,7101 ≥ 0,10 IDG tidak berpengaruh signifikan 

PNS 0,0001  0,01 PNS berpengaruh signifikan 

Sumber: Lampiran,diolah. 

3.3 Interpretasi Kuantitatif 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 6, terlihat bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan. Sementara variabel Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Variabel Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan memiliki koefisien 

regresi sebesar       , dengan pola logaritma-linear. Artinya, apabila Angka 

Harapan Hidup (AHH) Perempuan naik sebesar 1 tahun, maka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) akan mengalami kenaikan sebesar 0,2077 x 100%= 

20,77%. Sebaliknya, apabila Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan turun 
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sebesar 1 tahun, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,2077 x 100%= 20,77%.  

Variabel Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan memiliki koefisen 

regresi sebesar        , dengan pola logaritma-logaritma. Artinya, apabila 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan naik sebesar 1%, maka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) akan mengalami penurunan sebesar -0,3591 %. 

Sebaliknya, apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan turun sebesar 1 %, 

maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami kenaikan 

sebesar -0,3591 %. 

Nilai konstanta pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan 

Kedu dapat dilihat pada Tabel 5. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa daerah 

dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Magelang, yaitu 4,235831. 

Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Angka Harapan Hidup Perempuan 

(AHH), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Pegawai Negeri Sipil 

Perempuan (PNS) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Kabupaten Magelang cenderung memiliki Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Eks 

Karesidenan Kedu. Selain itu, daerah yang memiliki konstanta terbesar adalah 

Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. 

Nilai Konstanta terendah pada masing-masing kabupaten/kota di Eks 

Karesidenan Kedu dimiliki oleh Kabupaten Purworejo sebesar 3,44788. Artinya, 

terkait dengan pengaruh variabel Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH), 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Pegawai Negeri Sipil Perempuan (PNS) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Purworejo 

cenderung memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup rendah 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Eks Karesidenan Kedu. 
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3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Angka  Harapan Hidup (AHH) Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel Angka  Harapan 

Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu dengan probabilitas 

0,0013 < 0,01. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis dan penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya angka 

harapan hidup perempuan di Eks Karesidenan Kedu maka akan meningkatkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, semakin tinggi tingkat 

kesehatan perempuan pada suatu wilayah maka akan mempengaruhi aktivitas 

yang dilakukan perempuan dalam berbagai bidang yang nantinya dapat 

berpengaruh dalam produktivitas perempuan  untuk menghasilkan suatu barang 

ataupun jasa yang dapat menggerakkan perekonomian, sehingga hal ini akan 

berdampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kedu 

yang dapat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Teori yang sejalan dengan hasil penelitian tersebut adalah teori human 

capital yang menyatakan bahwa modal manusia berperan dalam segala aktivitas 

dan sebagai sumber mendasar dalam produktivitas ekonomi, serta teori 

pertumbuhan Solow (1956) yang  mengemukakan bahwa pembangunan pada 

dasarnya lebih menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia 

dikarenakan sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai agen dalam 

pembangunan. Peran tersebut dilakukan dengan peningkatan pengetahuan, 

kesehatan serta keterampilan yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Hasil pengujian tersebut juga sejalan dengan penelitian  yang ditemukan 

oleh Rachmawati (2016) yang menyatkan bahwa angka harapan hidup perempuan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Muda, et al 

(2019) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa tingkat kesehatan yang 
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diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana tingkat kesehatan memiliki peran penting 

dalam kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak besar dalam 

produktivitas, efisiensi dan inisiatif seseorang. Dengan adanya angka harapan 

hidup yang tinggi mencerminkan semakin terbukanya kesempatan dan akses bagi 

perempuan dalam berkontribusi terhadap perekonomian daerah. 

3.4.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu.  IDG memiliki probabilitas 

0,6784 < 0,10 yang artinya IDG tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga naik atau turunnya IDG tidak 

menyebabkan perubahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Tidak adanya pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap 

PDRB di Eks Karesidenan Kedu disebabkan karena rendahnya partisipasi 

perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Selain itu, 

belum optimalnya perempuan dalam bidang politik dan ekonomi dikarenakan 

dalam bidang tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi tersebut 

mengakibatkan perempuan kekurangan ruang untuk berkontribusi dalam berbagai 

bidang dan tingkat produktivitasnya terbatas sehingga tidak optimal untuk 

mempengaruhi kinerja perekonomian.  

 Hal tersebut juga disampaikan oleh Kemenpppa (2020) yang 

menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat masih terdapat “Structures 

of Constrain” di dalam masyarakat, dimana suatu kelompok tertentu mendominasi 

terhadap kelompok lainnya yang mengakibatkan tidak meratanya pilihan-pilihan. 

Akibat adanya constrain dalam pemberdayaan perempuan mengakibatkan  pilihan 

yang didapat oleh perempuan menjadi terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki, 

hal tersebut mengakibatkan keterbatasan akses bagi perempuan dalam melakukan 

kegiatan yang dapat berdampak bagi perekonomian. 
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Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Infarizki, et al (2020) 

yang mengemukakan bahwa adanya peran perempuan dalam perekonomian dan 

politik dapat meningkatkan PDRB artinya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

berpengaruh terhadap PDRB. Menurutnya, jumlah tenaga profesional perempuan 

dan keikutsertaan perempuan sudah dapat disetarakan dengan laki-laki. Hal 

tersebut berarti bahwa tidak adanya dominasi antara laki-laki dan perempuan, 

sehingga peran pemberdayaan perempuan dapat mempengaruhi perekonomian 

dan berdampak bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

3.4.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu dengan probabilitas 0,0014 < 

0,01.  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang mengatakan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil Perempuan (PNS) berpengaruh positif terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Adanya kontribusi perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) seharusnya dapat berdampak baik bagi pembangunan ekonomi. Karena, 

dengan adanya peran aktif perempuan yang bekerja dapat mengurangi 

kesenjangan gender, sehingga berdampak dalam peningkatkan partisipasi 

angkatan kerja dan akan berpengaruh dalam peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Namun, dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

perempuan yang bekerja sebagai PNS justru menimbulkan dampak negatif  

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut, dikarenkan 

semakin banyaknya perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maka akan menambah belanja pegawai sehingga berpengaruh terhadap APBD dan 

mempengaruhi besarnya ketersediaan dana dalam alokasi belanja modal. Sehingga 

hal tersebut dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

(Kurniawan et al, 2012) 

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati 

(2016) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja perempuan berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan 

satu orang jumlah tenaga kerja perempuan, maka akan memperbesar pertumbuhan 

ekonomi. Menurutnya, dengan adanya perempuan yang bekerja dapat 

meningkatakan pemberdayaan gender dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penelitian pada Bab IV, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Model terestimasi Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai hasil estimasi 

terbaik. 

2) Uji kebaikan model pada model terestimasi Fixed Effect Model (FEM) 

memperlihatkan bahwa model FEM terestimasi eksis dengan nilai koefisen 

determinasi (R
2
) sebesar 0,9946, artinya 99,46 % variasi variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel Angka 

Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan. Sedangkan, sisanya 0,54 % 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

3) Hasil uji validitas pengaruh (uji t) memperlihatkan bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu pada tahun 2015-2020 adalah Angka 

Harapan Hidup (AHH) Perempuan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Perempuan. Sedangkan variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak 

memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks 

Karesidenan Kedu pada tahun 2015-2020. 

4) Variabel Angka Harapan Hidup Perempuan berpengaruh positif terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu pada 

tahun 2015-2020. 



15 

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Eks Karesidenan Kedu pada 

tahun 2015-2020 dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup Perempuan. 

Kenaikan Angka Harapan Hidup Perempuan akan meningkatkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, semakin tinggi tingkat 

kesehatan perempuan pada suatu wilayah maka akan mempengaruhi 

produktivitas perempuan  untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa 

yang dapat menggerakkan perekonomian. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi pemerintah, dengan adanya pengaruh angka harapan hidup perempuan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), diharapkan pemerintah tetap terus 

memperhatikan tingkat kesehatan perempuan melalui penyediaan kesehatan, 

memperhatikan gizi dan mempermudah perempuan dalam medapatkan akses 

untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, pemerintah pusat atau daerah 

serta kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau 

instansi terkait dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia 

berbasis gender dengan memberikan ruang dalam segala bidang bagi 

perempuan sehingga segala aspirasi dan kontribusi perempuan dapat 

memberikan dampak yang baik bagi pembangunan. 

2) Bagi masyarakat, perlu adanya kontribusi untuk meningkatan partisipasi 

perempuan dalam bidang politik dan ekonomi dengan keikutsertaan dalam 

segala hal kegiatan pembangunan. Pemerintah juga perlu bekerja sama 

dengan masyarakat terutama perempuan untuk memberikan kesempatan 

perempuan sebagai pemimpin dan berkarir dalam dunia kerja, sehingga 

dengan adanya kesempatan tersebut perempuan dapat membantu 

perekonomian. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel-variabel lain 

yang lebih kompleks untuk menjelaskan kontribusi perempuan dalam 
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pembangunan ekonomi, mengingat variabel independen dalam penelitian ini 

belum mampu sepenuhnya untuk menjelaskan peran perempuan dalam 

pembangunan ekonomi di suatu daerah.  
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