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PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI YOGYAKARTA 

PERIODE 2015-2020 

 

Abstrak 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk mencapai kualitas 

hidup pada suatu wilayah maupun negara. Komponen penyusun Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) meliputi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pemerintah sektor 

pendidikan dan kesehatan serta PDRB perkapita terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta periode 2015-2020 dengan 

menggunakan regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta. 

 

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Pemerintah Sektor 

Pendidikan, Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, PDRB Perkapita. 

 

Abstract 

 

The Human Development Index (HDI) is a measuring tool to achieve the quality of life in 

a region or country. The components that make up the Human Development Index (HDI) 

include health, knowledge dimensions, and decent living dimensions. This study aims to 

determine the effect of government spending on the education and health sectors as well as 

per capita GRDP on the Human Development Index in the Regency/City of Yogyakarta 

Province for the 2015-2020 period by using panel data regression. The data used in this 

study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the 

website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Yogyakarta Province. The 

results of this study indicate that partially the per capita GRDP variable has a significant 

effect on the human development index, while the education and health sector government 

expenditure variables have no significant effect on the human development index in 

Yogyakarta Province. 

 

Keywords: Human Development Index (HDI), Education Sector Government 

Expenditure, Health Sector Goverment Expenditure, Per capita GRDP 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu upaya atau dapat disebut juga proses untuk melakukan 

perubahan menuju arah yang lebih baik. Sebuah negara akan selalu berupaya untuk 

melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang ada. Proses pembangunan ini 
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meliputi beberapa aspek yakni ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan 

manusia yaitu salah satu indikator penting yang tidak hanya terkait pada dimensi 

kesejahteraan namun juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dan pelayanan kesehatan. Oleh 

karena itu, indikator kualitas sumber daya manusia disebut juga dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (Yasinta, 2018) 

 Pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi selalu berkembang dari waktu 

ke waktu. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1990 mencetuskan sebuah 

indeks sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, yakni Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Konsep IPM dalam pembangunan di suatu wilayah atau negara dapat 

ditentukan berdasarkan tiga dimesi dasar yaitu kesehatan yang dapat diukur dengan 

angka harapan hidup pada waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka melek 

huruf dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak yang diukur dengan 

kemampuan daya beli (Mulia & Saputra, 2020). 

 IPM merupakan salah satu alat ukur pencapaian kualitas hidup pada suatu 

wilayah maupun negara. Komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

meliputi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak (BPS, 2014). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi D.I Yogyakarta dalam periode tahun 

2015-2020 menunjukkan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta masuk dalam kategori tinggi 

(70 ≤ IPM < 80). Pada tahun 2015 nilai IPM sebesar 77,59 persen kemudian  

mengalami  kenaikan hingga tahun  2019 sebesar 79,99 persen. Akan tetapi tahun 2020 

nilai IPM mengalami penurunan sebesar 79,97 persen. Hal ini mengindikasikan 

bahwa terdapat masalah yang dialami oleh Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 

tersebut 

 Pembangunan manusia sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. The 

United Nations Development Programme (UNDP) Ginting (2008) menyatakan bahwa 

pembangunan manusia hingga pada akhir tahun 1999-an ditentukan oleh pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa 

yang diproduksi oleh masyarakat. Dalam hal ini, semakin meningkatnya produksi 

barang dan jasa oleh masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber 

daya manusia juga meningkat satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat 
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pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat besarnya Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

memusatkan pengamatan terkait pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan dan 

kesehatan serta PDRB perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi 

Yogyakarta Periode 2015 – 2020. 

 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel 

dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

                                                      (1) 

Keterangan: 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia (Angka Indeks) 

       = Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan (Miliar Rupiah) 

      = Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan (Miliar Rupiah) 

         = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Juta Rupiah) 

      = Error term (Faktor Kesalahan) 

            = Konstanta 

           = Koefisien regresi variabel independen 

                    = Kabupaten atau Kota  

                    = Tahun 

 Data pengamatan ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan website Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu) Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Yogyakarta selama periode 2015 hingga 2020. 

 

3. HASIL DAN ESTIMASI 

3.1 Hasil  

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pemerintah sektor 

pendidikan, pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan , dan PDRB perkapita 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta pada periode 2015 - 

2020. Sehingga model ekonometrika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

                                                      (1) 
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Keterangan: 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia (Angka Indeks) 

       = Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan (Miliar Rupiah) 

      = Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan (Miliar Rupiah) 

         = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Juta Rupiah) 

      = Error term (Faktor Kesalahan) 

            = Konstanta 

           = Koefisien regresi variabel independen 

                    = Kabupaten atau Kota  

                    = Tahun 

 Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C -91.42513    -121.7552 -120.7009 

LOG(BPP) -1.749456      0.124878 0.123563 

LOG(BPK) 1.915159 -0.043510 -0.040676 

LOG(PDRBKAP) 9.744145     11.62444 11.56011 

   0.654154 0.997801 0.887690 

Adj.   0.492295 0.997101 0.874731 

F-Statistik 16.39267 1425.982 68.50036 

Prob F-Statistik 0.000003 0.000000 0.000000 

 

3.2 Pemilihan Model Estimasi Terbaik 

3.2.1 Uji Chow 

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob 

 Cross section F 859,449708 (4,22) 0,0000 

Cross section Chi-square 151,737698 4 0,0000 

Karena nilai Prob.F statistic adalah 0,0000 < α (0,01), maka    dinyatakan tidak 

ditolak. Sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

3.2.2 Uji Hausman 

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq Statistic Chi- Sq d.f Prob 

 Cross section random 1,993984 3 0,5737 
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 Karena Cross Section Chi Square atau cross section random sebesar 0,5737 > 

(0,10), jadi    dinyatakan diterima. Sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah 

Random Effect Model (REM). 

Tabel 4. Hasil Estimasi Random EFFect Model 

    
                                                + 

(0,4335)                   (0,7873) 

                      
                               

R
2
 =0,887690;   DW-Stat. = 1,598132;   F-Stat. = 68,55036  Prob F.Stat = 

0,0000 

3.2.3 Perhitungan Konstanta Model Terpilih 

Tabel 5. Efek dan Konstanta Random effect Model (REM) 

Kabupaten/Kota Effect Konstanta 

1. Kulonprogo -0,990456 -121,691356 

2. Bantul 4,877714 -115,82376 

3. Gunungkidul -5,136449 -125,837349 

4. Sleman 3,854614 -116,846286 

5. Yogyakarta -2,605424 -123,306324 
 

3.3 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (  ) menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil estimasi Random Effect Model (REM) 

menunjukkan    sebesar 0,8876, artinya 88,76% variasi variabel Indeks Pembangunan 

Manusia dapat dijelaskan oleh variasi variabel belanja pemerintah sektor pendidikan, 

belanja pemerintah sektor kesehatan dan PDRB perkapita. Sedangkan sisanya 11,24% 

dijelaskan oleh variasi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Uji Eksistensi Model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). 

Hipotesis dalam Uji F yaitu    : model yang digunakan tidak eksis dan    : maka 

model yang digunakan eksis.    ditolak apabila nilai p (p-value) probabilitas F-statistik 

< α dan    diterima apabila nilai p (p-value) probabilitas F-statistik > α. Maka dari hasil 

perhitungan dalam tabel 4-4 diketahui bahwa nilai p(p-value) probabilitas F-statistik 

yaitu 0,0000 < α (0,01); Jadi    ditolak, artinya model yang digunakan dalam penelitian 

eksis. Kesimpulannya adalah belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah 
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sektor kesehatan dan PDRB perkapita secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

 Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di 

sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini 

dikarenakan alokasi anggaran cenderung terhadap peningkatan gaji guru, tunjangan guru, 

dana bantuan sekolah dan beasiswa. Selain itu kurangnya penyampaian materi yang tidak 

terserap dengan baik juga berdampak pada tingkat pengetahuan murid yang 

mengakibatkan penurunan skill dan ilmu yang didapat selama sekolah. 

 Belanja daerah yang dialokasikan mempengaruhi perkembangan sektor 

pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pengeluaran untuk kegiatan murid, guru, 

dan keperluan sekolah, namun juga peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan dalam 

menunjang kegiatan belajar yang dapat mendorong meningkatnya jumlah murid mampu 

menyelesaikan sekolah sampai ketingkat lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat semakin 

mudah menerapkan dan mendapatkan hasil dari ilmu yang didapat untuk meningkatkan 

pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta dan sektor lainnya karena dengan 

pendidikan yang berkualitas menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Agustina (2016) yang 

menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur. Dalam hal ini menunjukkan 

bahwa investasi di bidang pendidikan masih harus diperhatikan agar mendapatkan 

pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat.  

3.4.2 Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia 

Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di 

sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi D.I. 

Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan 
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terhadap IPM. Hal ini disebabkan karena pengeluaran belanja daerah di Provinsi 

Yogyakarta belum maksimal dengan kebutuhan masyarakat akan penyediaan layanan 

kesehatan seperti tenaga medis, rumah sakit, puskesmas serta kurangnya pengadaan 

obat-obatan maupun fasilitas yang mempermudah dalam mengakses layanan kesehatan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahang (2016) 

dan Astri (2013) tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan 

Kesehatan Terhadap IPM Di Kabupaten Kutai Timur yang menunjukkan bahwa belanja 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan sedangkan belanja pemerintah 

sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kutai Timur.  

3.4.3 PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Berdasarkan uji validitas pengaruh menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Yogyakarta. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Anisa (2018) dan 

Ariza (2016) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM di Indonesia. 

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan teori menurut Mazumdar dalam Rana & 

Dzathor (2008) menyatakan bahwa pembangunan manusia dan PDRB perkapita 

mempunyai hubungan timbal balik, teori kedua sesuai dengan pandangan ekonom 

neoklasik yaitu pertumbuhan ekonomi dapat membawa perbaikan pembangunan 

manusia, kemudian teori ketiga menyatakan pembangunan manusia akan berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan manusia akan meningkat 

dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Belanja Pendidikan Sektor Pendidikan 

Dan Kesehatan Serta PDRB Perkapita Di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2015-2020 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Dari hasil pemilihan Uji Chow dan Uji 

Hausman, maka terbukti bahwa model terbaik dalam penelitian ini yaitu Random Effect 

Model (REM). Hasil analisis Uji Validitas Pengaruh (Uji t) pada REM menunjukkan 

bahwa variabel belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel PDRB perkapita 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 

α sebesar 0,01. Hasil analisis uji eksistensi (uji F) membuktikan bahwa model terpilih 
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REM eksis pada tingkat α sebesar 0,01. Artinya secara bersama-sama (simultan) variabel 

belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan PDRB 

perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil koefisien 

determinasi (  ) menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square      sebesar 0,8876 yang 

berarti 88,76% variasi variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor 

kesehatan, dan PDRB perkapita. Sedangkan sisanya 11,24% dijelaskan oleh variasi 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dimuat, maka dapat 

diajukan beberapa saran diantaranya, Belanja pemerintah sektor pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IPM disebabkan karena alokasi anggaran cenderung 

terhadap peningkatan gaji guru, tunjangan guru, dana bantuan sekolah dan beasiswa. 

Sehingga disarankan kepada Pemerintah Provinsi Yogyakarta untuk mengalokasikan 

anggaran pendidikan dengan memfokuskan terhadap peningkatan kualitas pendidikan 

seperti rehabilitasi sekolah, peningkatan pelatihan dan pengembangan ilmu serta 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara terukur agar tepat sasaran. Selain itu 

Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pembukaan 

lapangan kerja. karena dengan kualitas kerja dan tersedianya lapangan kerja diharapakan 

mampu mengatasi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah hendaknya 

perlu meningkatkan investasi yang tepat di bidang kesehatan agar memberikan dampak 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu dengan menggunakan alokasi 

anggaran untuk pembangunan gedung kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, serta 

pengadaan obat dan alat-alat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat Untuk meningkatkan PDRB Perkapita maka sebaiknya Pemerintah Provinsi 

Yogyakarta membuka lapangan pekerjaan padat karya dan mendorong masyarakat untuk 

berwirausaha. Maka hasilnya PDRB perkapita naik dan diikuti dengan meningkatnya 

Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga kesejahteraan masyarakat dan daya beli 

masyarakat pun juga ikut meningkat.  
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