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PENGARUH INDIKATOR KOMPOSIT INDEKS PEMBANGUNAN 

GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH EKS 

KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2010-2020 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan 

Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 

2010-2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen yang meliputi angka harapan hidup perempuan, rata-rata 

lama sekolah perempuan dan pengeluaran perkapita perempuan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan cross section 

meliputi 4 kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, antara lain 

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Banjarnegara. Sedangkan data time series dimulai pada tahun 2010 sampai 2020. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa angka harapan hidup perempuan, rata-rata 

lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita perempuan berpengaruh 

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

Banyumas.  

 

Kata Kunci : angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah 

perempuan, pengeluaran perkapita perempuan, produk domestik 

regional bruto, regresi data panel. 

 

Abstract 
 

This research is entitled "The Effect of Gender Development Index Composite 

Indicators on Economic Growth in the Former Banyumas Residency in 2010-

2020". The purpose of this study was to analyze the effect of independent 

variables which include women's life expectancy, women's average length of 

schooling and women's per capita expenditure on Gross Regional Domestic 

Product (GRDP) in the former Banyumas Residency. The analytical method used 

is panel data regression with a cross section covering 4 districts/cities in the 

former Banyumas Residency area, including Cilacap Regency, Banyumas 

Regency, Purbalingga Regency, Banjarnegara Regency. While the time series data 

starts from 2010 to 2020. The results show that the life expectancy of women, the 

average length of schooling for women, and women's per capita expenditure affect 

the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the former Banyumas Residency 

area. 

 

Keywords : women's life expectancy, women's average years of schooling, 

women's per capita expenditure, gross regional domestic product, 

panel data regression. 
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1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan dari pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonominya baik secara keseluruhan maupun secara sektoral. Pertumbuhan 

ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan daerah. Kesejahteraan yang dimaksud mengacu pada kondisi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam bidang ekonomi maupun 

sosial (Patel dalam Hidayah, 2020).  

Kemenkeu (2019) mengeluarkan pernyataan bahwa, rendahnya 

ketidaksetaraan gender akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif apabila disertai dengan adanya 

peningkatan dari kualitas sumber daya manusia dan juga berkurangnya 

kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan baik dalam segi peran 

maupun hak dan kewajiban dalam pembangunan. Pembangunan nasional bukan 

hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi 

pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusianya.  

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan nasional seharusnya 

ditujukan untuk semua penduduk dan warga negara tanpa harus membedakan 

jenis kelamin, suku, ras, maupun agama tertentu. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya upaya yang dilakukan dalam pembangunan masih tidak 

memperhatikan hal-hal terkait dengan pembangunan itu sendiri seperti 

ketidaksetaraan gender (Prasetyawati, 2017). Ketidaksetaraan gender yang dialami 

kaum perempuan banyak menimbulkan pembatasan terhadap kaum perempuan 

untuk berkontribusi dalam pembangunan.  

Di era globalisasi saat ini, berkontribusi dalam proses pembangunan baik 

secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak dan kewajiban semua 

individu. Menurut United Nation Developtment Programme (UNDP) hal-hal 

penting dalam proses pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang sudah 

merata antar generasi, wilayah, jenis kelamin, dan etnis. Salah satu hal penting 

yang sangat ditekankan oleh UNDP dalam pembangunan adalah kesetaraan 

Gender (Oktawiyani, 2019).  
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Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi dimana laki-laki dan 

perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama sebagai manusia dalam 

berperan serta berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan untuk 

keadilan gender merupakan sebuah kondisi dimana perlakuan yang adil terhadap 

perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya (Laksono 

dalam Oktawiyani, 2019). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan juga 

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah hasil dari 

adanya konstruksi sosial sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman (Abdullah, 2003).  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan alat ukur dalam 

pencapaian suatu pembangunan kapabilitas dasar manusia dalam berbagai bidang 

seperti bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di suatu wilayah dengan 

melihat kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Indeks 

Pembangunan Gender memiliki beberapa indikator yang mempengaruhinya sama 

halnya dengan Indeks pembangunan Manusia, seperti Angka Harapan Hidup 

(AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 

Pengeluaran Perkapita (BPS, 2021).  

Di negara Indonesia, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), kebijakan 

mengenai kesetaraan gender sebenarnya sudah menjadi gagasan sejak lama. 

Dengan adanya instruksi tersebut beberapa kebijakan mengenai gender 

dikeluarkan. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) yang berisi tentang penempatan pengarusutamaan 

gender sebagai arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional. Kebijakan ini merupakan salah satu bukti pemerintah Indonesia dalam 

upaya mendorong pencapaian kesetaraan gender dan keadilan gender di beberapa 

bidang pembangunan.  

Menurut Kemenpppa (2020) nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

yang cukup tinggi di sebuah Provinsi tidak selalu menggambarkan keberhasilan 

dalam pembangunan gender wilayahnya baik di kabupaten atau kota. Di beberapa 

tingkat kabupaten atau kota masih terdapat ketimpangan gender yang cukup besar. 
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Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang berada dibawah angka 80, yang berarti 

ketimpangan gender di wilayah tersebut masih cukup besar. Ketimpangan gender 

yang terjadi biasanya diakibatkan oleh kondisi dimana terjadi ketidaksetaraan 

pencapaian dan peran antara kaum laki-laki dan perempuan di berbagai bidang 

seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.  

Berdasarkan beberapa hal pada latar belakang, penelitian ini mencoba 

untuk mengamati apakah indikator komposit dari Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) seperti Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Perempuan dapat mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan menggunakan data panel pada 4 

Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas dan dilakukan dalam kurun waktu 11 

tahun. Secara ringkas penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Indikator 

Komposit Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

wilayah Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020”.  

 

2. METODE 

2.1 Alat dan Model Analisis 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang 

bertujuan untuk mengamati pengaruh dari indikator komposit Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) berupa Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Pengeluaran Perkapita Perempuan 

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

Banyumas tahun 2010-2020. Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 

AHH  = Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun) 

RLS  = Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun) 

PPP  = Pengeluaran Perkapita Perempuan (Ribu/Orang/Tahun) 

0  = Konstanta 
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1… 3  = Koefisien Regresi Variabel Independen 

  = Error term (Faktor Kesalahan) 

i  = Kabupaten/Kota 

t  = Periode tahun ke-t 

log  = Operator logaritma 

Tahapan estimasi dari model ekonometrika di atas adalah meliputi: 

estimasi parameter model dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM); pemilihan uji 

terbaik dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman; uji kebaikan model pada 

estimasi model yang terpilih; serta uji validitas pengaruh dari variabel independen 

pada model estimasi yang terpilih.  

2.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk 

data panel (kombinasi antara data time series dan data cross section) yang 

merupakan pengamatan dari 4 Kabupaten di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas 

selama tahun 2010 hingga 2020, terhadap data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Eks Karesidenan Banyumas, data indikator komposit dari Indeks 

Pembangunan Gender yaitu Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama 

Sekolah Perempuan dan Pengeluaran Perkapita Perempuan yang Disesuaikan. 

Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti yang telah diuraikan di muka, arah dan besarnya pengaruh Indikator 

Komposit Indeks Pembangunan Gender berupa Angka Harapan Hidup, Rata-rata 

Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto akan diamati menggunakan alat analisis regresi data panel, dengan model 

ekonometrika seperti berikut: 

 

Keterangan: 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 

AHH  = Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun) 



 

 

6 

RLS  = Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun) 

PPP  = Pengeluaran Perkapita Perempuan (Ribu/Orang/Tahun) 

0  = Konstanta 

1… 3  = Koefisien Regresi Variabel Independen 

  = Error term (Faktor Kesalahan) 

i  = Kabupaten/Kota 

t  = Periode tahun ke-t 

log  = Operator logaritma 

Hasil estimasi model ekonometrika pada analisis regresi data panel 

melalui pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), 

dan Random Effect Model (REM) terangkum dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 47,5248 4,8384 47,5248 

AHH -0,2112 0,1005 -0,2112 

RLS 0,9181 0,1717 0,9181 

Log(PPP) -2,2923 0,4102 -2,2923 

R
2 

0,2651 0,9971 0,2651 

Adj R
2 

0,2100 0,9966 0,2100 

F-Statistik 4,8109 2132,771 0,2651 

Prob.F-Statistik 0,0059 0.0000 20,4832 

  Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

 

3.1 Uji Pemilihan Model Data Panel 

Penentuan model estimasi yang terbaik dari hasil estimasi pada analisis regresi 

data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui uji chow dan uji 

hausman. 

3.1.1 Uji Chow 

Uji chow adalah salah satu uji yang digunakan dalam pemilihan model terbaik 

pada analisis regresi data panel Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect 

Model (FEM). Kriteria pengujian uji chow adalah jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F > nilai alfa (), maka hipotesis 
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nol (H0) tidak ditolak dan model yang terpilih adalah model Common Effect. 

Sedangkan jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F 

≤ nilai alfa (), maka hipotesis nol (H0) ditolak dan model yang terpilih adalah 

model Fixed Effect. 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob 

Cross-Section F 3131.275332 (3,37) 0.0000 

Cross-Section Chi-square 243.796126 3 0.0000 

Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F adalah sebesar 0,0000 (≤ 0.01), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak karena nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F ≤ , yaitu 0,0000 (≤ 0.01) dan 

model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model. 

3.1.2 Uji Hausman 

Uji hausman adalah uji yang digunakan dalam pemilihan model terbaik pada 

analisis regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model 

(REM). Kriteria pengujian uji hausman adalah jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik 2
 > nilai alfa (), maka hipotesis nol (H0) tidak 

ditolak dan model yang terpilih adalah model Random Effect. Sedangkan jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 2
 ≤ nilai alfa (), 

maka hipotesis nol (H0) ditolak dan model yang terpilih adalah model Fixed 

Effect. 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

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

Cross-Section Random 9393.825995 3 0.0000 

Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

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

signifikansi empirik statistik 2
 adalah sebesar 0,0000 (≤ 0.01), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak karena nilai p (p value), 
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probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 2
 ≤ , yaitu 0,0000 (≤ 0.01) dan 

model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model. 

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan baik melalui uji 

chow maupun uji hausman yang telah diuraikan dimuka, maka model terbaik yang 

terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi Fixed Effect Model 

(FEM) dapat dilihat dalam Tabel 4. 

Tabel 4 .Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

 
R

2 
= 0,9971; DW-Stat = 0.57223; F-Stat = 2132,771; Prob.F-Stat = 0,0000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

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

statistic 

Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

Tabel 4. Effect dan Konstanta Fixed Effect Model (FEM) 

No Wilayah Efek Konstanta 

1. Kabupaten Cilacap 1,2743 6,1127 

2. Kabupaten Banyumas 0,0773 4,9157 

3. Kabupaten Purbalingga -0,6234 4,2150 

4. Kabupaten Banjarnegara -0,7283 4,1101 

Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

 

3.2 Uji Kebaikan Model 

3.2.1 Uji F (Eksistensi Model) 

Model terestimasi eksis jika seluruh variabel independen dalam penelitian secara 

bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model 

terestimasi menggunakan uji F. Dalam penelitian ini, formulasi hipotesis dalam 

uji eksistensi model atau uji F adalah H0 : 1 = 2 = 3 = 0, koefisien regresi 

secara simultan bernilai nol atau model tidak eksis; HA : 1 ≠ 0 V 2 ≠ 0 V 3 ≠ 0, 

koefisien regresi tidak secara bersama-sama atau simultan bernilai nol atau model 

terestimasi eksis. H0 tidak ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F  α. 
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Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik F dari model terestimasi bernilai 0,0000, yang 

berarti  0,01, maka H0 ditolak karena nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F  α, yaitu 0,0000 ( 0,01). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian eksis. 

3.2.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau R
2
 model terestimasi menunjukkan daya ramal dari 

model terestimasi. Berdasarkan Tabel 4, terlihat nilai R
2
 sebesar 0,9971, hal ini 

berarti bahwa 99,71% variasi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dapat dijelaskan oleh variabel Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama 

Sekolah Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Perempuan. Sisanya, 0,29% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

3.2.1 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh variabel independen dari 

model terestimasi secara individu. Uji validitas pengaruh menggunakan uji t. H0 

uji t adalah i = 0, variabel independen ke i dari model terestimasi tidak memiliki 

pengaruh signifikan; dan HA uji t adalah i ≠ 0, variabel independen ke i dari 

model terestimasi memiliki pengaruh signifikan. H0 tidak ditolak jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak jika 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t  α. Hasil uji 

validitas pengaruh untuk variabel independen dari model terestimasi terangkum 

pada Tabel 6. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t-statistik Prob.t Kriteria Kesimpulan 

AHH 2.057926 0.0467 < 0,05 Signifikan pada α = 0,05 

RLS 3.134258 0.0034 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

log(PPP) 3.860716 0.0004 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

Sumber: Hasil Olahan E-Views 10 

3.3 Interpretasi Kuantitatif 

Variabel Angka Harapan Hidup Perempuan memiliki koefisien regresi sebesar 

0,100452. Pola hubungan antara variabel Angka Harapan Hidup Perempuan 
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dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah logaritma-linier. 

Sehingga apabila Angka Harapan Hidup Perempuan mengalami kenaikan sebesar 

1 tahun, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,100452×100%=10,0452%. Sebaliknya apabila Angka Harapan 

Hidup Perempuan mengalami penurunan sebesar 1 tahun, maka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) akan mengalami penurunan sebesar 

0,100452×100%=10,0452%. 

Variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,171663. Pola hubungan antara variabel Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah logaritma-

linier. Sehingga apabila Rata-rata Lama Sekolah Perempuan mengalami kenaikan 

sebesar 1 tahun, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,171663×100%=17,1663%. Sebaliknya apabila Rata-rata Lama 

Sekolah Perempuan mengalami penurunan sebesar 1 tahun, maka Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mengalami penurunan sebesar 

0,171663×100%=17,1663%. 

Variabel Pengeluaran Perkapita Perempuan memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,410168. Pola hubungan antara variabel Pengeluaran Perkapita 

Perempuan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah logaritma-

logaritma. Sehingga apabila Pengeluaran Perkapita Perempuan mengalami 

kenaikan sebesar 1%, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,410168%. Sebaliknya apabila Pengeluaran 

Perkapita Perempuan mengalami penurunan sebesar 1%, maka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) akan mengalami penurunan sebesar 0,410168%. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

3.4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan 

Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positf terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada 

tahun 2010-2020. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel Angka Harapan 

Hidup Perempuan memiliki pengaruh dan dapat meningkatkan Produk Domestik 
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Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2010-

2020. 

Sesuai dengan hipotesis awal, Perempuan berpengaruh positf terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Teori yang telah dikemukakan 

Gorman dan Read (2007) mengenai kesenjangan gender dalam moralitas, dimana 

angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesenjangan 

antara angka harapan hidup perempuan dan laki-laki disebabkan oleh tiga faktor 

yaitu faktor biologis, struktur ekonomi, serta perilaku. Stefan (dalam Infarizki 

dkk, 2020) mengemukakan bahwa perempuan memiliki perhatian dan rasa ingin 

tahu yang lebih besar dibandingkan laki-laki mengenai kesehatan. Selain itu, 

perempuan juga lebih memperhatikan barang yang mereka beli yang mungkin 

berpengaruh terhadap kesehatan. Menurut Tjiptoherijanto (dalam Dores dan 

Jolianis, 2014), kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah melalui beberapa cara seperti peningkatan kesehatan individu yang akan 

berdampak pada peningkatan partisipasi angkatan kerja, maupun dengan adanya 

peningkatan kesehatan akan menimbulkan pertambahan penduduk yang 

selanjutnya akan berdampak pada kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Selain itu, peningkatan kesehatan juga akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas individu melalui berbagai aktivitas ekonomi apabila dilihat dari 

tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. Meningkatnya pendapatan daerah 

pada suatu wilayah disebabkan oleh peningkatan produktivitas masyarakat yang 

akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. 

Sejalan dengan penelitian Muda (2019), dari hasil penelitiannya 

dikatakan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap perekonomian di 

suatu wilayah, Kesehatan memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya 

manusia yang selanjutnya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja. 

Angka harapan hidup yang tinggi akan membuka kesempatan dan akses kaum 

perempuan dalam berkontribusi kepada perekonomian di Sumatera Utara pada 

tahun 2003-2017. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Wilayah Eks 

Karesidenan Banyumas pada tahun 2010 hingga tahun 2020 mengalami 

peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Ditahun 2010 rata-rata Angka 
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Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas adalah 

74,55 tahun dan di tahun 2020 meningkat menjadi 75,52 tahun. Peningkatan rasio 

Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan menggambarkan semakin kecilnya 

ketimpangan kesehatan antara kaum laki-laki dan perempuan. Penurunan 

ketimpangan kesehatan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena adanya 

upaya dari pemerintah dalam meningkatkan fasilitas serta kemudahan akses dalam 

pelayanan kesehatan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Peningkatan 

fasilitas kesehatan dan kemudahan akses dalam kesehatan dapat dilihat dari 

adanya Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, klinik, dan balai 

kesehatan di setiap wilayah kabupaten. Selain itu pemerintah juga berupaya 

menyediakan jaminan kesehatan seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS). 

3.4.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positf terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada 

tahun 2010-2020. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) Perempuan memiliki pengaruh dan dapat meningkatkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada 

tahun 2010-2020. 

Sesuai dengan hipotesis awal, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 

berpengaruh positif terhadap Produk Domesik Regional Bruto (PDRB). 

Perempuan dengan pendidikan yang lebih baik akan dapat melakukan aktivitas 

ekonomi yang lebih baik pula. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan 

melalui berbagai peningkatan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Klasen dalam Padang, 2019). 

Dalam isu gender, Todaro dan Smith (dalam Sari, 2019) mengemukakan 

pentingnya pendidikan kaum perempuan. Teori yang telah dikemukakan oleh 

Todaro dan Smith (dalam Sari, 2019) yaitu bahwa pendidikan merupakan hal 

pokok dalam menanggapi kehidupan lebih memuaskan dan lebih berharga. 

Pendidikan mempunyai peran utama dalam menciptakan kemampuan negara 



 

 

13 

berkembang untuk menyerap berbagai teknologi modern serta mengembangkan 

berbagai kapasitas guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan 

berkelanjutan.  

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari., et al. (2019)  

bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Wilayah Karesidenan 

Kedu pada tahun 2010-2018. Semakin banyak penduduk yang memperoleh 

kesempatan pendidikan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan maka 

akan menciptakan kesetaraan gender yang nantinya akan berdampak pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari perkembangannya, Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada 

tahun 2010 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan di setiap 

tahunnya. Di tahun 2010 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Wilayah 

Eks Karesidenan Banyumas adalah 5,71 tahun dan di tahun 2020 meningkat 

menjadi 6,79 tahun. Peningkatan rasio Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 

menggambarkan penurunan ketimpangan pada bidang pendidikan antara kaum 

laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukan bahwa adanya upaya pemerintah 

daerah dalam menyediakan dan pemerataan fasilitas pendidikan misalnya, 

peningkatan mutu tenaga pendidik, kebijakan pemerintah daerah dalam 

memberikan bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan lainnya yang dapat meringankan 

biaya pendidikan sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah laki-laki 

ataupun perempuan.  

3.4.3 Pengeluaran Perkapita Perempuan 

Pengeluaran Perkapita Perempuan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2010-

2020. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel Pengeluaran Perkapita 

Perempuan memiliki pengaruh dan dapat meningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2010-

2020. 
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Sesuai dengan hipotesis awal, Pengeluaran Perkapita Perempuan 

berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut 

Rahardja dan Manurung (dalam Illahi dkk, 2019) pengeluaran terbesar dari total 

pengeluaran agregat adalah pengeluaran rumah tangga. Sehingga dapat 

berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian di suatu negara. Terdapat beberapa 

alasan yang menyebabkan analisis dalam ekonomi makro perlu memperhatikan 

besarnya konsumsi rumah tangga secara secara lebih mendalam. Alasan yang 

pertama yaitu konsumsi rumah tangga dapat memberikan pemasukan terhadap 

pendapatan nasional. Alasan yang kedua yaitu konsumsi rumah tangga dapat 

menentukan fluktuasi dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.  

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Sutrisna (2014), hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran 

perkapita atau indeks daya beli secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Kemampuan daya beli 

dapat mendorong peningkatan permintaan akan barang dan jasa, yang kemudian 

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terkait dengan konsumsi yang akan 

berdampak pada kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan. Dilihat dari 

perkembangannya, Pengeluaran Perkapita Perempuan di Wilayah Eks 

Karesidenan Banyumas pada tahun 2010 hingga tahun 2020 mengalami 

peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Di tahun 2010 Pengeluaran 

Perkapita Perempuan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas adalah Rp 5.416 

ribu/orang dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp 8.170 ribu/orang. 

Peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan di Wilayah Eks Karesidenan 

Banyumas akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan teori Harrod 

Domar, bahwa meskipun kapasitas dalam produksi bertambah, pendapatan 

nasional baru akan mengalami peningkatan atau pertumbuhan ekonomi baru akan 

tercipta jika pengeluaran masyarakatnya mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan pengeluaran di masa lalu.   
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada Bab IV, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan baik melalui uji chow 

maupun uji hausman yang telah diuraikan dimuka, maka model terbaik yang 

terpilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). 

2) Berdasarkan uji eksistensi model atau uji F diperoleh hasil bahwa model yang 

digunakan dalam penelitian eksis atau dengan kata lain secara simultan 

variabel Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Perempuan berpengaruh 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks 

Karesidenan Banyumas tahun 2010-2020. 

3) Dari hasil penelitian terlihat nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,9971, 

hal ini menunjukan bahwa 99,71% variasi variabel Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel Angka Harapan Hidup 

Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita 

Perempuan. Sisanya, 0,29% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

4) Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t, diperoleh hasil bahwa Angka 

Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Perempuan berpengaruh positif 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Eks 

Karesidenan Banyumas tahun 2010-2020 dengan koefisien regresi 0,1005; 

0,1717; 0,4102. 

5) Ketidaksetaraan gender yang dialami kaum perempuan banyak menimbulkan 

pembatasan terhadap kaum perempuan untuk berkontribusi dalam 

pembangunan. Di era globalisasi saat ini, berkontribusi dalam proses 

pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak 

dan kewajiban semua individu. Salah satu hal penting yang sangat ditekankan 

oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam pembangunan 
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adalah kesetaraan Gender. Peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan 

dengan memberikan hak yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan 

dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan 

memperkuat sumber daya manusia khususnya perempuan melalui beberapa 

bidang tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan 

kontribusi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

 

4.2 Saran 

1) Bagi Pemerintah Daerah Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, hendaknya 

lebih maksimal dalam meningkatkan kesetaraan gender. Pemberian hak yang 

sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang kehidupan seperti 

bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan berdampak pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

sendiri sangat bergantung kepada sumber daya manusianya. Selain itu, 

Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya 

perempuan, terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu 

investasi modal manusia sehingga kedepannya sumber daya manusia semakin 

baik. 

2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel 

lain berkaitan dengan gender yang dapat mempengaruhi Produk Domestik 

Regional Bruto. Oleh karena itu, demi kesempurnaan penelitian ini diperlukan 

pengembangan lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dewi, Nyoman Lilya Santika dan I Ketut Sutrisna. 2014. “Pengaruh Komponen 

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Bali”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 3 (3): 

106-114. 



 

 

17 

Hidayah, Zulfa Miftha’ul dan Farida Rahmawati. 2020. “Menelusur Relasi 

Indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi”. Economics, Social, and Development Studies. 7 (1): 110-129. 

Infarizki, Ardiyana dkk. 2020. “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010-2018”. Directory Journal 

of Economic. 2 (2): 528-547. 

Marzuki. 2007. Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender. Jurnal Civics. 4 (2): 67-

77. 

Muda, Riyan dkk. 2019. “Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan 

dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Jurnal 

Ilmiah Efisiensi. 19 (1): 44-55. 

Padang, Desi Mariaty dkk. 2019. “Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat”. Jurnal Kajian 

Ekonomi dan Pembangunan. 1 (3): 969-976. 

Sari, Rizky Puspita dkk. 2019. “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2017 (Studi 

Kasus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Directory Journal of 

Economic. 1 (4): 467-478.  


