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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan 

perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan merupakan alat yang digunakan 

untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. 

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, 

menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah 

satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan 

ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Menurut The United Nations Developmet Programme (UNDP) (dalam Baeti) 

pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam 

meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan 

kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat 

dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber  daya manusia yang mampu 

membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan yaitu Human Development Indeks 

(HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan 

pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang 

dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan 



2 
 

jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator dari 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB).  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Pasuruan dari tahun 

ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Pasuruan 

sebesar 6.790.942 (juta Rp),  tahun 2011 sebesar 7.267.979 (juta Rp), tahun 2012 

sebesar 7.793.273 (juta Rp) dan pada tahun 2013 sebesar 8.336.152  (juta Rp). 

Sering kali tingginya pendapatan tidak diimbangi dengan pembangunan 

manusia yang sejalan, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan pertumbuhan 

ekonomi dan tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.  Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:  

 

 

Gambar 1.1 

Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan  
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Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan, angka IPM Kabupaten 

Pasuruan tahun 2010, 2011,2012,2013 dan 2014 berurut-turut naik : 67,61; 68,24; 

69,17; 69,77; dan 70,25. Hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal 

ini juga mengidentifikasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pasuruan 

yang didukung oleh semua komponen masyarakat.  

Pemerintah sebagai pelaksana tentu membutuhkan manusia yang 

berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia 

yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Selain dari sisi kualitas sumber daya manusia, kondisi 

sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM yaitu pengangguran. 

pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal 

sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat. Jika pengangguran di suatu daerah tinggi maka 

akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.  

Pada tahun 2014 (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Jawa Timur sebesar 

4,19 persen dibandingkan dengan tahun sebelumya yaitu 4,30 persen. Hal itu 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan indikator ketenagakerjaan karena 

tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan. Sedangkan tingkat 

pengangguran di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi yang digambarkan 

pada tabel berikut:  
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Gambar 1.2  

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pasuruan 

 Tahun 2010-2014  

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan 

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai 2014 jumlah 

pengangguran di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran 

tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,43 persen, sedangkan tingkat 

pengangguran terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,49 persen. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi penting untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan.  

 

B. Rumusan Masalah 
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pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan 2005 -

2014.   

C. Batasan Masalah  

Agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari topik yang sedang diteliti, 

maka peneliti hanyas terbatas pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat 

Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan 2005 – 

2014.   

 

D. Tujuan Penelitian  

Suatu peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan 

manusia yang ada di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2005 – 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Pengambil Kebijakan  

Bagi pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam 

memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
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2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan, manfaat 

khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian 

mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3. Bagi Peneliti Lain  

Bagi peneliti lain diharapkan mampu menjadi sumber informasi 

sehingga dapat menjadi petunjuk dalam penelitian selanjutnya.  




