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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan merupakan proses perubahan menjadi ke arah yang lebih 

baik dan berlangsung secara terus menerus untuk mencapai tujuan yaitu membuat 

masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pembangunan harus diarahkan sedemikian 

rupa hingga tiap tahapannya makin medekati tujuan. Pembangunan dilakukan 

secara terintegrasi dan terus menerus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tiap-

tiap daerah atas dasar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan 

melalui pembangunan jangka panjang mapun jangka pendek. 

Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan 

ekonomi yang diukur melalui pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat 

kualitas hidup manusia di setiap negara (Mirza, 2012). Meier dan Stiglitz dalam 

Kuncoro (2010) juga berpendapat bahwa teori pembangunan banyak menekankan 

pada akumulasi modal sumber daya manusia dengan menciptakan agen-agen 

pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan, nutrisi yang 

lebih baik, dan peningkatan keterampilan. 

Dalam publikasi United Nations Development Programme (UNDP) 

melalui Human Development Report tahun 1996 tentang Konsep Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a 
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process of enlarging people’s choices” atau suatu proses yang meningkatkan 

aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen 

utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), 

pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan 

(empowerment). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara 

untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam 

bidang pembangunan manusia. IPM terdiri dari 3 indikator utama, yaitu indikator 

kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini 

menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar 

hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan 

oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan 

pemerintah. 

United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa 

pada tahun 2015 Indonesia termasuk ke dalam negara dengan perkembangan 

manusia di level menengah. Dari 188 negara Human Development Indonesia 

(HDI) Indonesia berada di peringkat 113 dengan nilai HDI sebesar 0,689. Nilai ini 

lebih rendah jika dibandingkan dengan HDI Singapura, Malaysia, maupun Brunei 

Darussalam. Dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan negara negara 

tetangga Indonesia masih relatif tertinggal dalam pembangunan sumber daya 

manusia. Hal ini juga menjelaskan bahwa Indonesia yang memiliki kekayaan alam 

yang melimpah, masih lemah dalam pemanfaatan sumber daya manusianya. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa IPM merupakan 

sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya 

beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia 

yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, 

berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup. 

Berdasarkan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 

kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 2010-2015 Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia secara bertahap mengalami peningkatan. Berikut adalah 

data peningkatan Indeks PembangunanManusia di Indonesia. 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah 

GAMBAR 1.1. 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2015 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa IPM di Indonesia dari tahun 

ketahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar 66,53 menjadi 

67,09 pada tahun 2011 dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar 69,55. 

Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah juga 
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sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang mengalami 

kenaikan. Data perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut ini. 

TABEL 1.1. 

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia 

2010 66,08 

2011 66,64 

2012 67,21 

2013 68,02 

2014 68,78 

2015 69,49 

Sumber : BPS Jawa Tengah 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah selama 

tahun 2010 hingga 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai IPM 

Provinsi Jawa Tengah adalah 66,08 terus meningkat menjadi 69,49 pada tahun 

2015. Meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun IPM di 

Jawa Tengah ini masih berada di bawah angka IPM nasional. Jika dilihat lebih 

mengerucut ke tiap kabupaten/kota-nya, terdapat kesenjangan yang cukup besar 

antara IPM kabupaten dengan kota yang ada di Jawa Tengah, kesenjangan ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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TABEL 1.2. 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

Kabupaten / Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kabupaten Purbalingga 63,61 64,33 64,94 65,53 66,23 67,03 

Kabupaten Banjarnegara 60,7 61,58 62,29 62,84 63,15 64,73 

Kabupaten Kebumen 63,08 64,05 64,47 64,86 65,67 66,87 

Kabupaten Blora 63,02 63,88 64,7 65,37 65,84 66,22 

Kabupaten Rembang 64,53 65,36 66,03 66,84 67,4 68,18 

Kabupaten Pati 65,13 65,71 66,13 66,47 66,99 68,51 

Kabupaten Batang 61,64 62,59 63,09 63,6 64,07 65,46 

Kabupaten Pekalongan 63,75 64,72 65,33 66,26 66,98 67,4 

Kota Magelang 73,99 74,47 75 75,29 75,79 76,39 

Kota Surakarta 77,45 78 78,44 78,89 79,34 80,14 

Kota Salatiga 78,35 78,76 79,1 79,37 79,98 80,96 

Kota Semarang 76,96 77,58 78,04 78,68 79,24 80,23 

Kota Pekalongan 68,95 69,54 69,95 70,82 71,53 72,69 

Kota Tegal 69,33 70,03 70,68 71,44 72,2 72,96 

Sumber : BPS Jawa Tengah 

Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah 

memiliki IPM yang nilainya masih di bawah angka 70, sedangkan semua kota 

yang ada di Jawa Tengah memiliki nilai IPM di atas 70 bahkan di tiga kota yaitu 

Surakarta, Salatiga, dan Semarang nilai IPMnya mencapai 80.  
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Upaya peningkatan IPM tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam 

mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk 

sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi 

daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi 

kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Pemerintah daerah 

diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata 

kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009). 

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang 

di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap 

pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan 

besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program 

tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor 

publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi 

prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia 

dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah 

investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan Investasi pada sektor 

ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi 

kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai 

suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain 
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diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, 

kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. 

Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang 

berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya 

merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai 

pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini 

dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia 

dalam, pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat 

menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. 

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif 

terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspektingkat 

pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang 

mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan 

pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. 

Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan 

dengan perbaikan kualitas modal manusia. 

Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga 

kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang 

mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2002) 
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pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah 

bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan 

output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi 

agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal 

yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran 

yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk 

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).  

Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu 

kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya 

tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi 

pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukan 

komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut, begitu pula 

dengan pemerintah daerah provinsi, yang anggarannya tercermin dalam APBD. 

Untuk mengetahui perkembangan anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah pada 

bidang pendidikan dan kesehatan selama periode 2010-2015 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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TABEL 1.3.  

APBD untuk Kesehatan dan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun APBD untuk Kesehatan APBD untuk Pendidikan 

2010 740.700.880.000 306.813.067.000 

2011 752.824.990.000 307.026.510.000 

2012 973.037.731.000 301.254.205.000 

2013 1.248.835.708.000 318.510.751.000 

2014 1.625.097.866.000 324.253.729.000 

2015 1.931.665.175.000 388.482.721.000 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

 Dari tabel dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah terus 

meningkatkan jumlah investasinya di bidang kesehatan dan pendidikan dari tahun 

ke tahun. Peningkatan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan ini tentunya 

akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Selain pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, pertumbuhan 

ekonomi juga sering dikaitkan dengan perkembangan pembangunan manusia. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalahsasaran dalam pembangunan. Bagi 

negaraberkembang Menurut UNDP dalam Ginting (2008) menyatakan bahwa 

hingga pada akhir tahun 1999-an pembangunan manusia ditentukan oleh 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan 

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak 
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barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat 

sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Pertubumhan 

ekonomi sendiri dapat dilihat melalui besarnya produk domestik regional bruto 

(PDRB). 

TABEL 1.4. 

PDRB per Kapita Enam Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 

Tahun Magelang Pekalongan Salatiga Semarang Surakarta Tegal 

2010 33.870.968 16.399.546 34.243.365 51.807.576 42.921.973 28.732.136 

2011 35.883.513 17.151.115 35.999.908 54.334.601 45.545.699 30.492.946 

2012 37.227.992 17.744.285 37.046.428 56.003.838 47.341.319 31.271.461 

2013 39.646.475 18.757.521 39.122.255 59.181.055 50.436.666 33.080.456 

2014 41.406.509 19.593.490 40.391.616 61.268.149 52.841.544 34.586.497 

2015 43.389.353 20.387.989 42.193.450 64.158.696 55.547.313 36.368.438 

Sumber : BPS Jawa Tengah (data diolah)  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita enam kota di 

provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan 

terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif. Adanya pertumbuhan ekonomi 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat yang pada akhirnya 

dapat meninngkatkan pembangunan manusia. 

Pembangunan manusia atau peningkatan sumber daya manusia menjadi 

hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. 

Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam 
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pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia disuatu wilayah 

memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan 

wilayahnya. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang 

bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, salah satu tolak ukurnya dapat dilihat dari 

Indeks Pembangunan Manusia. Melihat fenomena nilai IPM di kota-kota di 

Provinsi Jawa Tengah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-

kabupatennya, membuat peneliti terarik untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Jawa Tengah serta 

mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB dan alokasi pengeluaran pemerintah 

di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di enam kota di Jawa Tengah, melalui penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor – Faktor yang Mempegaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Studi 

pada Enam Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015) ”. 

B. Rumusan Masalah Penelitan 

Dari uraian singkat latar belakang di atas dapat ditarik beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap indeks pembangunan 

manusisa di enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 

indeks pembangunan manusisa di enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2010-2015 ? 
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3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap 

indeks pembangunan manusisa di enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2010-2015 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan, antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap indeks pembangunan 

manusisa di enam kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di enam kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2010-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 

terhadap indeks pembangunan manusisa di enam di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2010-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumber daya manusia khususnya 

dalam hal peningkatan pembangunan manusia dan sumbangan pemikiran 

kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan. 

2. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan 

berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan 

untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Penelitian
	B. Rumusan Masalah Penelitan
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian


