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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang harus dicapai dalam 

pembangunan. Adapun salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan 

dalam pembangunan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam 

buku Todaro dan Smith (2011;57) mendefinisikan IPM sebagai indeks yang 

mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang 

mengkombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. 

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan oleh United Nations 

Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report tahun 

1996, yang kemudian berlanjut setiap tahunnya (BPS, 2014). Dalam publikasi 

itu pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging 

people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan 

masyarakat. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dari Indeks 

harapan hidup (masa hidup/lamanya hidup), Indeks pendidikan (tingkat melek 

huruf pada orang dewasa dengan bobor 2/3 dan rasio partisipasi sekolah 

dengan bobot 1/3), dan Indeks standar hidup layak (PDRB per kapita yang 

telah disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara). Karena 

dalam perhitungan indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks 

standar hidup layak melibatkan komponen ekonomi maupun non ekonomi 
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seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan kependudukan, maka IPM 

dianggap telah relevan untuk dijadikan tolok ukur dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan. 

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang terus mengalami 

peningkatan dalam hal pencapaian IPM. Namun demikian pencapaian IPM 

Indonesia masih jauh tertinggal di bandingkan Negara lainnya atau berada di 

posisi 108 dari 187 negara yang ada dengan klasifikasi pencapaian IPM 

kelompok menengah. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi 

pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan undang-undang Nomor 3 

Tahun 2000 pada tanggal 22 Desember.  Wirokartono, et.al (2011;xiii) dalam 

buku Laporan Pembangunan Provinsi Gorontalo dikemukakan bahwa mutu 

pembangunan manusia masih menjadi isu penting dalam agenda 

pembangunan pemerintah pusat dan daerah.  

Provinsi Gorontalo, meski mencatat kemajuan di sana-sini, juga 

masih menghadapi banyak persoalan dalam pembangunan manusia. Secara 

umum, capaian pembangunan manusia Gorontalo berada di belakang capaian 

provinsi lain. Beberapa persoalan pembangunan manusia yang dihadapi 

Provinsi Gorontalo ialah rendahnya angka partisipasi sekolah, tingginya angka 

kematian bayi dan gizi buruk, serta kecilnya pendapatan perkapita. Walaupun 

terjadi perbaikan dibandingkan masa sebelumnya, Gorontalo kini masih 

berada di posisi ke-25 dari 34 provinsi Indonesia dalam capaian IPM, atau 

posisi ke empat dari 6 provinsi di pulau Sulawesi dengan jumlah penduduk 

sebesar 1.097.990 jiwa pada tahun 2013. 
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Berikut adalah gambar perbandingan  IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) nasional dengan IPM Provinsi Gorontalo : 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia, diolah 

Gambar 1.1  

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo dan 

Nasional Tahun 2004-2013 

Dari gambar 1.1 di atas bisa dilihat, walaupun terus mengalami 

perbaikkan namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Gorontalo 

masih berada dibawah capaian IPM nasional atau tertinggal 1,98% pada tahun 

2012 dan pada tahun 2013 tertinggal 2,04% dari capaian IPM nasional. 

Adapun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat 

mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Apabila PDRB dalam suatu daerah 

mengalami peningkatan maka akan menurunkan persentase penduduk miskin 

penurunan persentase penduduk miskin akan menyebabkan terjadinya 

penurunan pada tingkat pengangguran hal ini disebabkan karena apabila 

semakin kecil persentase penduduk miskin di suatu daerah maka akses 
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terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan akan semakin baik. Akses 

terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik akan menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki produktivitas tinggi 

yang akan mendorong capaian IPM yang lebih baik. 

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo  

konsisten mengalami peingkatan. Pada tahun 2008 Provinsi Gorontalo hanya 

mampu mencapai PDRB ADHK (2000) sebesar 2.520.673 juta rupiah dengan 

persentase penduduk miskin pada saat itu 24,88% dan tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) sebesar 5,65%, sementara  pada tahun 2013 telah jauh lebih 

baik, dimana PDRB ADHK (2000) provinsi Gorontalo mampu mencapai 

3.646.551 juta rupiah dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,51% dan 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,31% .  

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana distribusi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Persentase 

penduduk miskin, PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan), dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2008-2013? 

2. Seberapa besar pengaruh persentase penduduk miskin, PDRB ADHK 

(Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan), TPT 

(Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) dalam kurun waktu 2008-2013? 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas 

maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas meliputi: 

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan besarnya nilai IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam 

kurun waktu 2008-2013 

2. Data IPM yang digunakan merupakan data yang telah dipublikasikan oleh 

BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Gorontalo. 

3. Varibel yang digunakan meliputi: persentase penduduk miskin sebagai 

variabel X1, PDRB sebagai variabel X2, TPT (Tingkat Pengangguran 

Terbuka) sebagai variabel X3, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 

sebagai variabel Y 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui distribusi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), 

Persetase penduduk miskin, PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto), dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten/Kota di 

Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2008-2013. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persentase penduduk 

miskin, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan TPT (Tingkat 

Pengangguran Terbuka) terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2008-2013. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Gorontalo 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia). 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi atau 

referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia). 

 

 


