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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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). 
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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). 

Kebijakan-kebijakan yang telah tercipta tersebut merupakan bukti bahwa 

adanya upaya dalam mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender 

dalam berbagai bidang pembangunan. Menurut Widayanti, et al (2013) United 

Nations Development Programme (UNDP) yang mengemukakan dalam Human 

Development Report (HDR) terdapat hal yang penting dalam pembangunan 

manusia yaitu salah satunya pembangunan ekonomi yang merata antar generasi, 

antar etnis, antar jenis kelamin maupun antar wilayah. Dimana salah satu dimensi 

yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender. 

Indeks pembangunan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks 

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

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) 

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 
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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. 

Dalam IPG dan IDG besaran capaian yang dilihat dari nilai atau angka 

dapat mengukur seberapa besar keberhasilan gender dan seberapa besar pula 

kesenjangan kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Ketika angka atau 

nilai dalam IPG dan IDG mendekati 100 artinya ketimpangan pembangunan 

gender semakin rendah. Sebaliknya, semakin menjauh dari 100 maka semakin 

lebar ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin (Badan Pusat 

Statistik, 2020). 

Dalam penelitian Kertati (2021) mengatakan bahwa Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) di beberapa daerah relatif rendah bahkan memiliki 

capaian atau angka IPG yang menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan 

gender. Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang memiliki 

capaian rendah di beberapa daerah terutama antar kabupaten/kota. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender masih belum merata di antar 

wilayah terutama antar kabupaten/kota (Kemenpppa, 2020). 

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang terdapat di 

Indonesia memiliki capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang cenderung 

mengalami fluktuasi. Selama kurun waktu 2015 hingga 2020, IPG Jawa Tengah 

pada tahun 2015 mencapai 92,21 kemudian mengalami penurunan sebesar 91,94. 
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Namun pada tahun 2020 nilai IPG di Jawa Tengah naik menjadi 92,28. Hal 

tersebut terlihat dari capaian nilai IPG tahun 2015-2020 yaitu seperti yang 

dijelaskan pada Grafik 1.1 sebagai berikut: 

 
Grafik 1.1 

Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah  

Tahun 2015-2020 (Angka Indeks) 

Sumber : Badan Pusat Satistik, 2020. 

 

Berdasarkan pada Grafik 1.1 dapat dinyatakan bahwa nilai IPG Provinsi 

Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015-2016 nilai IPG cenderung 

sama dan  mendekati 100 dimana nilai ketimpangan rendah, sedangkan pada 

tahun 2017-2019 cukup mengalami penurunan. Selanjutnya, pada tahun 2020 IPG 

Jawa Tengah mengalami kenaikan kembali sebesar 92,28. Hal tersebut 

membuktikan bahwa ketimpangan gender dilihat dari perolehan IPG Jawa Tengah 

memiliki nilai ketimpangan yang cukup rendah meskipun pada tahun tertentu 

yaitu 2017-2019 sempat mengalami penurunan. 

Jika IPG di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dan cenderung 

meningkat, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Tengah justru 
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mengalami penurunan pada tahun-tahun terakhir. Padahal pada periode tahun 

2015-2017 mencapai angka yang cukup bagus walaupun kurang dari 80 namun 

pada periode tersebut mengalami kenaikan. Sedangkan di tahun-tahun terakhir 

yaitu tahun 2018-2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Grafik 1.2 yaitu sebagai berikut: 

 
Grafik 1.2  

Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Tengah  

Tahun 2015-2020 (Angka Indeks) 

Sumber : Badan Pusat Satistik, 2020 

Terlihat dari Grafik 1.2 dapat dinyatakan bahwa nilai IDG Provinsi Jawa 

Tengah mengalami penurunan. Padahal pada tahun 2015-2017 nilai IDG sempat 

mengalami kenaikan dari 74,8 menjadi 75,1 pada tahun 2017. Sedangkan, pada 

tahun-tahun akhir yaitu 2018-2020 justru mengalami penurunan yang signifikan 

yaitu tahun 2018 sebesar 74,03 dan terus menurun menjadi 71,73 pada tahun 

2020. Hal tersebut dipicu karena rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang 

politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Menurut Kemenpppa (2020) 
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karakteristik penduduk, kondisi sosial budaya, ekonomi serta kebijakan pada 

setiap daerah. 

Melihat capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 

Pemberdayaan gender (IDG) di Provinsi Jawa Tengah. Maka dapat dikatakan 

bahwa capaian IPG sudah tergolong berhasil karena nilai yang mendekati 100 

yang berarti kesenjangan gender di Jawa Tengah rendah. Namun, capaian pada 

IDG di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun terbukti dari data bahwa tahun-

tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pencapaian nilai IPG yang tinggi pada provinsi tidak selalu bermakna ideal 

atau sangat tinggi. Bahkan di provinsi yang memiliki angka IPG ideal pun belum 

tentu kabupaten/kota di wilayahnya juga ideal (Kemenpppa, 2020).  

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 
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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. 

Tabel 1.1  

IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu  

Tahun 2019-2020 (Angka Indeks) 

Wilayah 
IPG IDG 

2019 2020 2019 2020 

Kota Magelang 95,51 95,27 76,81 76,35 

Kabupaten Magelang 91,78 91,81 75,38 75,55 

Kabupaten Temanggung 95,10 95,31 84,46 84,21 

Kabupaten Wonosobo 92,72 92,75 46,29 48,70 

Kabupaten Purworejo 94,92 94,96 70,03 69,83 

Kabupaten Kebumen 93,34 93,05 68,09 67,15 

Jawa Tengah 91,89 92,28 72,18 71,73 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. 

Berdasarkan Tabel 1.1 nilai IPG di Eks Karesidenan Kedu pada tahun 

2019-2020 menunjukkan bahwa terdapat jarak yang kecil dengan 100. Yang 

artinya tingkat ketimpangan gender rendah. Nilai Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) di Eks Karesidenan Kedu memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari nilai 

Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah meskipun pada tahun 2019-2020 di 

kabupaten Magelang memiliki nilai dibawah rata-rata yaitu 91,78 pada tahun 

2019 dan 91,81 pada tahun 2020. Sedangkan nilai IDG di Eks Karesidenan Kedu 

memiliki rata-rata yang jauh dari 80. Meskipun begitu nilai capaian IDG di setiap 
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wilayah tidak jauh dari rata-rata IDG Jawa Tengah. Di Kabupaten Temanggung 

capaian IDG bahkan melampaui IDG Jawa Tengah yaitu berkisar 84,00 

sebaliknya di Kabupaten Wonosobo capaian IDG cukup jauh dari angka IDG di 

Jawa Tengah yaitu berkisar 46,00. Namun dari hal tersebut jika di rata-rata 

capaian IPG dan IDG di Eks Karesidenan Kedu sudah terbilang tinggi mengingat 

jika disandingkan dengan capaian provinsi, Eks Karesidenan Kedu memiliki nilai 

yang tidak terlalu jauh atau bahkan tertinggal. Dari fenomena yang ada tersebut 

peneliti ini menjadikan Eks Karesidenan Kedu sebagai objek penelitian.  

Dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) di Eks Karesidenan Kedu tak luput dari peran serta 

perempuan dan  indikator-indikator yang menjadi acuannya. IPG yang mengacu 

pada tiga indikator yaitu kualitas dimensi pendidikan dengan menggunakan data 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi ekonomi yang 

menggunakan pengeluaran per kapita dan dimensi kesehatan menggunakan angka 

harapan hidup. Dari tiga indikator tersebut kualitas kesehatan merupakan hal 

terpenting dalam kehidupan. Karena kualitas kesehatan sebagai tolak ukur yang 

dapat  menandai masyarakat tersebut sudah hidup makmur, sejahtera dan mampu 

hidup secara produktif. Kualitas kesehatan dapat diukur dari usia panjang dan 

sehat (a long and healthy life), dimana yang menjadi acuannya adalah Angka 

Harapan Hidup (AHH).  

Menurut Kemenpppa (2020) Angka Harapan Hidup adalah angka rata-

rata dari jumlah pertahun seseorang yang hidup hingga nanti meninggal. 
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Sedangkan berdasarkan gender, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan selalu 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang artinya perempuan lebih memiliki 

harapan umur panjang dibandingkan laki-laki. Dengan melihat hal tersebut, 

menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perempuan lebih baik daripada laki-laki, 

sehingga peran perempuan dalam keberhasilan gender sudah tidak diragukan lagi 

terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan tingkat 

kesehatan yang semakin baik maka kemajuan ekonomi dan sosial di suatu daerah 

juga ikut membaik. 

Selain IPG dengan indikator kesehatan, Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) juga memiliki acuan atau indikator yang lebih mengarah pada partisipasi 

perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Menurut 

Anugrah (2017) partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi adalah satu 

indikator meningkatnya kesejahteraan. Dimana perempuan sebagai Agent Of 

Development yang perannya dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian.  

Dalam aspek ekonomi perempuan banyak yang memutuskan untuk 

bekerja di ranah publik dan masuk di dunia kerja memilih jenis pekerjaan yang 

berhubungan dengan jenis pekerjaan domestik. Banyak juga perempuan memilih 

bekerja di sektor informal. Padahal partisipasi perempuan di sektor formal 

menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan 

bahkan menjadi indikator yang dilihat dalam profesionalisme misalnya Pegawai 

Negeri Sipil Perempuan (Kemenpppa, 2020). 
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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 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti berniat menggunakan judul dalam 

penelitian “Analisis Kontribusi Emansipasi Perempuan Terhadap Pembangunan 

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

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup 

(AHH) perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) perempuan terhadap pembangunan ekonomi di Eks 

Karesidenan Kedu Tahun 2015-2020. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Angka Harapan 

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

Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks 

Karesidenan Kedu tahun 2015-2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada: 

1. Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah Eks Karesidenan Kedu, dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang 

tepat, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. 

Karena dengan adanya kesetaraan gender akan menimbulkan keharmonisan 

dan perempuan memiliki ruang dalam melakukan produktivitas sehingga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah Eks 

Karesidenan Kedu. 

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan pemberdayaan 

perempuan dalam segala bidang sosial, budaya dan ekonomi. Serta 

meningkatkan indikator-indikator terutama dalam peningkatan kesehatan dan 

ketenagakerjaan bagi perempuan. Dengan keberhasilannya pemberdayaan 

gender akan berpengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di 

masing-masing daerah. 

3. Kementerian Kesehatan, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam 

peningkatan kesehatan terutama bagi perempuan dengan menyediakan 

fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat diakses dengan mudah terutama di 

setiap daerah. Dengan adanya kesehatan yang tinggi bagi perempuan akan 
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memudahkan perempuan melakukan aktivitas yang nantinya dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Peneliti lain, diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi mereka 

yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang terkait tentang pengaruh 

angka harapan hidup perempuan, indeks pemberdayaan gender dan pegawai 

negeri sipil perempuan di Eks Karesidenan Kedu maupun di daerah lain. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

panel pada 6 Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu dalam rentang waktu 6 

tahun. Maka model ekonometrika dalam penelitian ini adalah 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 

E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, data Angka Harapan 

Hidup Perempuan , data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan data Jumlah 
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Pegawai Negeri Sipil Perempuan tahun 2015-2020 di Provinsi Jawa Tengah dan 

Eks Karesidenan Kedu. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Kemenpppa). 

SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai penjabaran berbagai teori yang berkaitan 

dengan gender dan kesetaraan gender baik secara langsung maupun melalui 

kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya, penelitian terdahulu terkait dengan 

penelitian saat ini, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran serta rumusan 

hipotesis dalam penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian dengan menguraikan alat 

dan model analisis, langkah-langkah estimasi dengan uji hipotesisnya, data dan 

sumber data yang berisi definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan analisis 

deskriptif, yang berisi tentang perkembangan kondisi dari variabel yang ada 
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dalam model analisis, penyajian hasil etimasi model analisis beserta pembahasan 

interpretasi kuantitatif dan interpretasi ekonomi. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang perlu 

untuk disampaikan baik untuk objek penelitian maupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




