
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di indonesia semata mata di pandang sebagai fenomena 

ekonomi saja, tinggi rendahnya pembangunan ekonomi hanya di ukur dari 

beberapa aspek saja seperti capaian tinggi rendahnya Gross Nation Produk 

(GNP) secara keseluruhan maupun perkapita yang di yakini dapat 

mempengaruhi atau memberi efek terhadap efek terhadap aspek lainnya 

seperti lapangan pekerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat untuk 

tercapainnya distribusi pendapatan. Namun dalam faktanya banyak negara 

berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi namun gagal 

memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat (Todaro 2000 : 18) 

IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau 

negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada 

waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan 

rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli 

(purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur 

kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama 

sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur 

standar hidup, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, 

infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Nilai IPM yang tinggi menandakan 
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keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (United Nation 

Development Programme, UNDP, 1990). 

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan juga harus 

memperhatikan kesejahteraan setiap masyarakatnya, untuk menaikkan tingkat 

kesejahteraan manusia dan kualitas sumber daya manusia pemerintah juga 

harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi meningkatnya 

kesejhateraan masyarakat seperti tingkat upah pekerja, laju pertumbuhan 

ekonomi yaitu dari endapatan domestic regional bruto dan memerhatikan 

pemerataan distribusi pendapatan. 

Menurut data dari badan pusat statistik di Jawa Timur tingkat 

kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari indeks pembangunan manusia 

masih tergolong tingkat sedang dengan kisaran angka < 80.00 dengan angka 

IPM yang cenderung fluktuatif dari tahun 2010-2014 hal ini terlihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dan Provinsi di 

Pulau Jawa 

Provinsi 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA RATA-

RATA 2010 2011 2012 2013 2014 

DKI JAKARTA 77.39 77.6 77.97 78.33 78.59 77.976 

JAWA BARAT 71.64 72.29 72.73 73.11 72.67 72.488 

JAWA TENGAH 72.1 72.49 72.94 73.36 72.99 72.776 

DI 
YOGYAKARTA 75.23 75.77 76.32 76.75 76.29 76.072 

JAWA TIMUR 71.06 71.62 77.18 72.83 72.25 72.988 

BANTEN 70.06 70.48 70.95 71.49 70.98 70.792 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2014 angka IPM di 

setiap provinsi di pulau jawa mengalami naik turun atau fluktuatif dan bisa 

dilihat bahwa pringkat Jawa Timur berada di bawah Provini-provinsi lain 

kecuali Banten dengan rata-rata sebesar 72.99 

Dalam pencapaian angka kesejahteraan yang tinggi ada juga beberapa 

faktor yang mempengaruhi seperti tenaga kerja dan tenaga kerja tidak terlepas 

dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah 

satu pertimmbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu 

daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industry yang 

banyak menyerap tenaga kerja.Semakin tinggi upah minimum regional suatu 

daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010). 

Dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dilihat adalah 

masalah pendapatan pekerja di setiap daerah yakni seperti Upah Minimum di 

setiap daerah, upah minimum dalam pasar tenaga kerja dikendalikan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan tentang tenaga kerja, namun pasar 

tenaga kerja berbeda dari pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja 

merupakan tenaga kerja turunan (derived demand) dimana permintaan akan 

tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkan 

(Borjas,2010:88; Mankiw, 2006:487).  

Kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal 

mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Implikasi 

upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian 

yang kompetitif (Studi waisgrais, 2003). 
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Dalam penentuan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja juga 

diperhatikan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, kebijakan upah 

minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di 

beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah 

minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar 

nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk 

memprrtahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam gianie, 

2009:1). 

Di Jawa Timur tingkat upah juga mengalami kenaikan dari tahun 

2010-2014 dengan masing masing UMP pada tahun 2010 sebesar Rp. 

630.000 dan meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 1,000,000 angka 

ini menempatkan Provinsi Jawa Timur di posisi ke tiga dari Provinsi-provinsi 

lain yang ada di pulau Jawa dengan upah tertinggi tahun 2014 setalah DKI 

Jakarta dan Banten yang masing masing sebesar  Rp 2,441.300 untuk 

Provinsi DKI Jakarta dan Rp 1,325.000 untuk Provinsi Banten 

Namun pada hakekatnya bukan hanya kenaikan upah minimum suatu 

daerah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, namun juga dari 

segi pertumbuhan PDRB, Berhasil tidaknya programprogram di negara-

negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output 

dan pendapatan nasional (Todaro 2000). 

Dalam penentuan tingkat upah juga diperhatikan tentang tingkat 

kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu 
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konsep dengan multi-indikator yang menunjukkan ukuran keberhasilan 

pembangunan di suatu wilayah. Sebagai sebuah konsep, pengukuran 

kesejahteraan masyarakat mengalami berbagai perkembangan. Pada tahun 

1970-an, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan besaran 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita yang diperoleh 

dengan membagi PDB dengan total penduduk di suatu negara.  

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 

2010:11) kesenjangan pendapatan juga tidak lepas dari besaran upah 

minimum regional yang telah ditetapkan oleh setiap daerah dengan 

mempertimbangkan berebapa aspek.Salah satu ukuran yang mengakomodir 

dimensi-dimensi non-ekonomi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat 

adalah konsep tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

diintroduksi oleh United Nation Development Program (UNDP). 

Pendapatan Domestik Regional Bruto di Provini Jawa Timur juga 

meningkat dari tahun 2010-2014 dengan angka PDRB tahun 2010 sebesar 

Rp990,648,840,000.00 dan naik menjadi Rp1,262,700,210,000.00 pada tahun 

2014. Namun di jawa timur juga masih terjadi kesenjangan pendapatan antar 

daerah pada tahun 2010-2014 akan tetapi ketimpangan pendapatan di 

Provinsi Jawa timur masih dikategorikan rendah karena berada dikisaran 

angka yaitu 0.34 pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan rasio gini pada 

tahun 2011 menjadi 0.37 namun untuk tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami 

penurunan gini ratio menjadi 0.36 dan tahun 2014 naik lagi menjadi 0.37. 
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Dengan tidak meratanya distribusi pendapatan maka akan berdampak pada 

pembangunan manusia di Jawa Timur.  

Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila tingkat 

upah yang lebih layak, meratannya distribusi pendapatan dan terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan lain. Dengan ditetapkannya upah minimun di setiap 

daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, ditribusi PDRB yang juga 

mengalami peningkatan dan masih adannya kesenjangan pendapatan apakah 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan 

ekonomi, kondisi ini selanjutnya menimbulkan minat dan ketertarikan untuk 

melakukan studi mengenai “ Pengaruh Upah Minimum Regional, Produk 

Domestik Regional Bruto, dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (Studi pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)“. 

B. Rumusan Masalah  Berdasarkan Latar Belakang di Atas 

1. Bagaimana Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, 

Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 ? 

2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Regional, Produk Domestik 

Regional Bruto, Gini Ratio, terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 . 

C. Batasan masalah 

Sesuai dengan yang dituliskan dalam perumusan masalah di atas agar 

pembahasan ini tidak meluas, maka peneliti akan fokus pada variabel Upah 

Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, serta Gini Ratio yang 
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mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2010-2014. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka di dapat tujuan 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui, upah minimum regional, Produk Domestik Regional 

Bruto, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 

2. Untuk menganalisis besar pengaruh Upah Minimum Regional, Produk 

Domestik Regional Bruto, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia  

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran 

terhadap pengambilan kebijakan dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan factor-faktor yang 

mempengaruhi variabel yang ada. 

2. Bagi Penulis Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk 

penelitian lebih lanjut dan sebagai pengembangan keilmuan dibidangnya 

yang terutama barkaitan dengan variabel Upah Minimum Regional, Produk 

Domestik Regional Bruto, Gini ratio dan Indeks Pembangunan Manusia. 

 


