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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tiap-tiap dari negara tentunya mempunyai keinginan untuk bisa 

mensejahterakan tiap penduduknya. Tak terkecuali di negara Indonesia, negara 

Indonesia ialah salah satu contoh dari negara kesatuan yang menganut bentuk 

pemerintahan presidensial. Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai 

bentuk pmerintahan terpusat serta semua penduduknya mempunyai keinginan 

yang sama, dimana keinginan tersebut ialah pembangunan nasional bangsa 

Indonesia yang sudah tertulis didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945). Dalam alenia tersebut diterangkan bahwa bangsa Indonesia 

mempunyai empat tujuan nasional seperti melindungi bangsa Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan menjalankan 

ketertiban dunia yang mana pelaksanaannya didasarkan pada kemerdekaan dan 

perdamaian abadi serta keadilan sosial. 

Kesejahteraan mempunyai arti suatu kondisi dimana kita dapat 

merasakan sejahtera, aman dan tentram sehingga kesejahteraan umum berarti 

suatu kondisi sejahtera yang dimiliki umum. Kesejahteraan dibagi menjadi dua 

macam yaitu kesejahteraan jiwa dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang (UU) 

Nomor 11 Tahun 2009 perihal kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun 

kesejahteraan jiwa berhubungan erat dengan kesehatn jiwa. 



2 

 

 

Kesejahteraan yakni salah satu target dari pembangunan, pembangunan 

ekonomi sendiri  yaitu suatu proses dimana pendapatan per kapita dari suatu 

negara mengalami peningkatan selama periode yang panjang, dengan catatan 

jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mutlak 

takmengalami peningkatan serta distribusi pendapatan sendiri tak kian 

mengalami ketimpangan (Kuncoro, 2000). 

Dalam pelaksanaannya pembangunan selalu menimbulkan dampak baik 

maupun dampak buruk. Dalam menentukan dampak tersebut diperlukan 

indikator sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan. Indeks Pembangunan 

Manusia termasuk kedalam indikator sosial yang mana indikator sosial tersebut 

secara garis besar merupakan salah satu indikator kunci pembangunan 

(Kuncoro, 2000). 

Menurut Andayani (dalam Lumbantoruan & Hidayat, 2014) indikator 

Indeks Pembangunan Manusia mengukur kualitas dari taraf fisik maupun non 

fisik penduduk. Angka harapan hidup merupakan cerminan dari kualiats fisik 

sedangkan rata-rata lama penduduk bersekolah dan angka melek huruf serta 

kemampuan ekonomi merupakan cerminan dari kualitas non fisik. Kualitias 

fisik maupun non fisik tersebut dapat menjadi modal dalam proses 

pembangunan. Dalam dua decade terakhir Indeks Pembangunan Manusia 

semakin membaik, meskipun laju perbaikkan relatif tertinggal dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga. 
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Berikut merupakan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dalam 

kurun waktu empat tahun yakni tahun 2014 hingga tahun 2017 di Indonesia 

dan di Provinsi Bali: 

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan Provinsi 

Bali Tahun 2014-2017 (Dalam Persen) 

Tahun Indonesia 
Pertumbuhan 

Indonesia 

Provinsi 

Bali 

Pertumbuhan 

Provinsi Bali 

2014 68.90 - 72.48 - 

2015 69.55 0.94 73.27 1.09 

2016 70.18 0.90 73.65 0.52 

2017 70.81 0.897 74.3 0.88 

Rata-Rata 69.86 0.91 73.42 0.83 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia maupun di Provinsi Bali di setiap tahunnya selalu mengalami 

pertumbuhan. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

mengalami penurunan, sedangkan di Provinsi Bali pertumbuhannya 

berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia 

selama tahun 2014 hingga tahun 2017, Indonesia memiliki nilai yang lebih 

kecil yaitu sebesar 69,86 persen, sedangkan Provinsi Bali sebesar 3,42 persen. 

Namun apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan 

Manusia selama tahun 2014 hingga tahun 2017, Indonesia memiliki nilai yang 

lebih besar yaitu sebesar 0,91 sedangkan Provinsi Bali 0,83 persen. 

Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat di setiap tahunnya, 

tentunya tidak terjadi karena hal yang kebetulan. Hal itu dapat terjadi apabila 

pemerintah dapat menekan angka yang dapat menghambat pertumbuhan dari 

Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan 

tentunya akan terdapat masalah-masalah yang akan menghambat proses 
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pembangunan itu sendiri. Menurut Arsyad (1999) terdapat tiga masalah pokok 

dalam pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, distibusi pendapatan serta 

kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah target yang paling penting bagi 

negara-negara yang sedang berkembang. Hal yang demikian dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya 

barang maupun jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan kian 

banyaknya produksi barang maupun jasa akan memungkinkan naiknya output 

sehingga kesejahteraan akan mengalami peningkatan. Paradigma pembangunan 

yang saat ini sedang berkembang ialah pertumbuhan ekonomi yang diukur 

dengan pembangunan manusia yang dapat diamati dengan tingkat mutu hidup 

dari manusia di tiap negara. Salah satu tolok ukur yang dipakai untuk 

memandang mutu dari hidup manusia ialah dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang dinilai lewat mutu dari tingkat pendidikan, tingkat 

kesehatan serta dari segi standar hidup layak (Anggraini & Muta'ali, 2013). 

Lewat dari ketiga peningkatan indikator yang telah disebutkan sebelumnya, 

diharapkan akan mampu meningkatkan mutu dari hidup manusia itu sendiri. 

Kuncoro (dalam Yasa & Arka, 2015) mengungkapkan bahwa 

pembangunan dalam lingkup spasial tak senantiasa menyeluruh. Tentunya 

terdapat tempat dengan pertumbuhan yang pesat dan tempat dengan 

pertumbuhan yang lemah. Pemerataan distribusi pendapatan ialah suatu hal 

yang perlu untuk diamati dalam pembangunan di suatu daerah. Selain itu 

Alesina dan Rodric (dalam Yasa & Arka, 2015) mengungkapkan 
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ketidakmerataan dari distribusi pendapatan akan membawa dampak yang buruk 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan dari penduduk di 

suatu kawasan akan mengalami pengurangan. 

Menurut Lanjouw (dalam Mirza, 2011) pembangunan manusia di 

Indonesia identic dengan penurunan dari segi kemiskinan. Investasi dalam 

bidang pendidikan serta dalam bidang kesehatan akan kian berarti bagi 

penduduk miskin apabila diperbandingkan dengan penduduk yang tidak 

miskin, hal tersebut disebabkan penduduk miskin tak bisa menjangkau sarana 

pendidikan serta sarana kesehatan yang layak. Tersuguhnya sarana pendidikan 

serta sarana kesehatan yang ekonomis akan dapat sangat menunjang untuk 

dapat menaikkan produktifitas, dan pada gilirannya akan dapat menaikkan 

pendapatan. 

Pada tahun 2014 hingga tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali berfluktuasi di setiap tahunnya. Angka ketimpangan pendapatan yang 

dilihat dengan gini rasio di Provinsi Bali disetiap tahunnya mengalami 

penurunan. Begitu juga dengan angka dari penduduk miskin di Provinsi Bali 

yang dilihat dengan persentase jumlah penduduk miskin yang juga mengalami 

penurunan disetiap tahunnya. Besarnya Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Bali memanglah meningkat disetiap tahunnya, namun besarnya angka 

pertumbuhan ekonomi, penurunan gini rasio serta penurunan kemiskinan yang 

telah disebutkan diatas masih belum dapat membuat angka rata-rata dari 

pertumbuhan dari Indeks Pembangunan Manusia berada diatas 1, pertumbuhan 
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dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali masih berada dibawah 1 

serta masih berfluktuasi pertumbuhannya disetiap tahunnya. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka penulis akan 

membahas lebih lanjut mengenai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, 

kesenjangan pendapatan serta kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas 

adalah “Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan 

dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan 

Kota Provinsi Bali”. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak melebar, penelitian ini hanya berfokus Indeks 

Pembangunan Manusia dengan megunakan perhitungan metode baru. Yang 

mana Indeks Pembangunan Manusia sendiri didalamnya terdapat tiga dimensi 

yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi pengeluaran. 

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan angka harapan hidup, dimensi 

pendidikan diukur dengan menggunakan angka melek hidup dan rata-rata lama 

sekolah serta dimensi pengeluarandapat dihitung dengan menggunakan angka 

pengeluaran. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat 

menguji serta menerangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan 
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pendapatan dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah memberikan informasi kepada 

pemerintah ataupun kepada akademisi. Bagi pemerintah khususnya pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, penelitian ini agar dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam hal peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Sedangkan bagi akademisi penelitian 

ini agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti terkait Indeks Pembangunan Manusia. 


