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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
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 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). 
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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). Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi dalam empat golongan, yakni rendah 

(<60), sedang (60 ≤ IPM < 70), tinggi (70 ≤ IPM < 80), dan sangat tinggi (≥ 

80) (Badan Pusat Statistik, 2014). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I 

Yogyakarta tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 1  

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I Yogyakarta 

 Tahun 2015 – 2020 
 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia 

2015 77.59 
2016 78.38 
2017 78.89 
2018 79.53 
2019 79.99 

2020                              79.97 

Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta 

 

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

periode tahun 2015 – 2020 menurut tabel di atas 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. 
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Grafik 1. 1  

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Sektor 

Pendidikan Tahun 2015 – 2020 (Miliar Rupiah) 

 

 
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah 

 
Dimensi pengetahuan menurut BPS merupakan salah satu komponen 

yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Dimensi pengetahuan ini 

dapat dilihat melalui sektor pendidikan dalam suatu wilayah atau negara. 

Gambar 1-1 memperlihatkan bahwa realisasi belanja pemerintah sektor 

pendidikan di Provinsi Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 

2015-2018. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp 

1.286.706.275 Miliar. Kemudian di tahun 2020 kembali terjadi kenaikan 

sebesar Rp 2.202.107.385 Miliar. 
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Grafik 1. 2 

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta 

 Sektor Kesehatan Tahun 2015 – 2020 (Miliar Rupiah) 
 

 
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah 

 
Gambar 1-2 terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah sektor 

kesehatan mengalami naik turun tiap tahunnya. Pembelanjaan anggaran 

daerah meningkat dari tahun 2015-2016. Namun terjadi penurunan pada dua 

tahun berikutnya. Realisasi belanja pemerintah di sektor kesehatan terbesar 

terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 227.316.983.589 Miliar. 

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 pertumbuhan 

49,29 

201,29 
169,42 

148,14 
176,18 

227,31 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Realisasi Belanja Pemprov Yogyakarta Sektor Kesehatan Tahun 2015 - 
2020 



5 
 

 

ekonomi adalah dengan melihat besarnya Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

Tabel 1. 2 

PDRB Perkapita Provinsi D.I. Yogyakarta 

Tahun 2015-2020 
 

Tahun Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah) 

2015 

2016 

2017 

7.358.352 

7.441.824 

             7.524.334 

11.344.177,00 

11.782.838,00 

12.226.900,00 

2018 7.605.744 12.888.156,00 

2019 7.685.864 13.594.769,00 

2020 7.764.576 13.095.190,00 

Sumber : BPS D.I Yogyakarta 2015-2020, diolah 

 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa selama periode 2015 hingga 2020 

terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan diikuti oleh 

peningkatan PDRB perkapita. Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada tahun 

2020 sebesar 7.764.576 jiwa. Adanya penurunan PDRB perkapita di tahun 

2020 ini dapat berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat 

di Provinsi Yogyakarta. 

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. 

B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta pada periode 

2015 - 2020? 

2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta pada periode 

2015 - 2020? 

3. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Yogyakarta pada periode 2015 - 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di  atas,  tujuan  penelitian  yang  akan 

dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pemerintah sektor 

pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Yogyakarta pada periode 2015 - 2020. 

2.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pemerintah sektor 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Yogyakarta pada periode 2015 - 2020. 

3. Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  PDRB  perkapita  terhadap  

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta pada periode 2015 

- 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

2.  Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi 

pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan peningkatan IPM 

khususnya dalam rangka memberikan masukan faktor apa saja yang 

sangat mempengaruhi IPM di Provinsi Yogyakarta. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan pembanding 

untuk penelitian sejenis pada masa mendatang. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

                                                 
 

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) 
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     = Error term (Faktor Kesalahan) 

          = Konstanta 

          = Koefisien regresi variabel independen 

                   = Kabupaten atau Kota  

                   = Tahun 

Tahapan estismasi model ekonometrik diatas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Common Effect Model (CEM), Random Effect 

Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Untuk memilih model 

estimator yang terbaik dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM yang 

terakhir untuk menguji signifikansi dengan Uji Statistik. 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang mana 

merupakan gabungan antara data time series dan cross section (Gujarati, 

2010). 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.  

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian secara ringkas, 

serta menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. 

Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, 

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang ada di 

Provinsi Yogyakarta. Selain itu, dalam tinjauan pustaka juga terdapat temuan-

temuan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian. Pada 

akhir bab terdapat hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta estimasi dan 

uji hipotesis penelitian, jenis dan sumber data yang terdiri dari pembahasan, 

definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang 

gambaran umum/analisis dekskriptif variabel penelitian, hasil pengolahan 

data sesuai dengan alat dan teknik analisis data yang digunakan, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pengujian serta diuraikan dalam interpretasi 

dari hasil pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi 

model analisis dari penelitian. Kemudian ditutup dengan saran kebijakan 

bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholder atau bagi penelitian 

selanjutnya. 
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