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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Adanya pedoman maupun referensi dari beberapa penelitian terdahulu 

membuat penelitian ini dapat dikembangkan. Adapun berikut ini merupakan 

referensi dari penelitian sebelumnya. 

Mirza, 2011 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan 

menggunakan data panel di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 

kurun waktu 2006 hingga 2009 menunjukkan kemiskinan mempunyai 

pengaruh yang signifikan serta negative terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan serta 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Serta belanja modal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. 

Dewi, 2017 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan 

menggunakan data cross section pada tahun 2014 di Provinsi Riau 

menunjukkan kemiskinan yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. Namun pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 

pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Adelfina dan Jember, 2016 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

dengan menggunakan data panel di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali 

selama kurun waktu 2005 hingga 2013 menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial variabel 

kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan serta negatif terhadap Indeks 
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Pembangunan Manusia. Secara parsial variabel belanja daerah mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Serta secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja 

daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Umiyati, Amiril dan Zulfenti, 2017 dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa dengan menggunakan data panel di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

selama kurun waktu 2009 hingga 2013 menjunjukkan bahwa belanja modal 

dan jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. Serta Produk Domestik Regional Bruto 

memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Wang et al, 2018 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. Emisi CO2 sangat membantu untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Serta perdagangan menghambat 

proses pembangunan manusia di Pakistan. 

B. Landasan Teori 

1. Indeks Pembangunan Mausia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menerangkan bagaimana 

penduduk bisa mengakses hasil pembangunan dalam mendapatkan 

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan 

Manusia mempunyai sejumlah manfaat, pertama IPM ialah sebuah indikator 

penting yang dipergunakan untuk dapat menilai suatu keberhasilan dalam 

upaya membangun mutu dari hidup manusia ataupun masyarakat. Kedua 
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IPM bisa menetapkan peringkat dari pembangunan di suatu kawasan 

maupun negara. Serta yang ketiga bagi Indonesia IPM ialah data strategis, 

sebab selain sebagai ukuran performa pemerintah, IPM juga bisa dipakai 

sebagai salah satu alokator dari penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) 

(Badan Pusat Statistik). 

Istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index / 

HDI) dikembangkan oleh United Nations for Development Program 

(UNDP) mulai dari tahun 1990. Untuk menyusun indeks ini terdapat 

beberapa indikator yang digunakan, indikator-indikator tersebut adalah 

tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendapatan riil per 

kapita berdasarkan daya beli masyarakat di masing-masing negara. 

Besarnya indeks ini antara 0 hingga 1, semakin mendekati 1 berarti indeks 

pembangunan manusianya tinggi dan semakin mendekati 0 berati indeks 

pembangunan manusianya rendah (Arsyad, 1999). 

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan 

Manusia yang baru. Indeks ini masih tetap berdasarkan kesehatan, 

pendidikan dan juga standar hidup. Namun, indeks baru ini memiliki 

delapan perubahan penting. Perubahan pertama mengenai produk domestik 

bruto (GDP) per kapita digantikan oleh pendapatan nasional bruto (GNI). 

Kedua, indeks pendidikan telah dirubah secara keseluruhan. Ketiga, 

pencapaian pendidikan yang diinginkan ialah komponen baru lainnya yang 

agak ambigu: dikatakan begitu karena ukuran ini ialah peramalan yang 

dilakukan oleh PBB, bukanlah pencapaian. Keempat, angka melek aksara 
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serta partisipasi sekolah dalam indikator indeks pendidikan tidak 

dipergunakan lagi. Kelima, nilai maksimum setiap dimensi dinaikkan 

sampai pada nilai maksimumnya. Keenam, dikuranginya nilai minimum 

dari tingkat pendapatan. Ketujuh, Indeks Pembangunan Manusia yang baru 

menggunakan log natural (ln). Dan yang terakhir Indeks Pembangunan 

Manusia dihitung dengan menggunakan rata-rata geometri (Todaro & 

Smith, 2009). 

Adapun setiap komponen dari Indeks Pembangunan Manusia telah 

distandardisasi dengan nilai maksimal serta nilai minimal sebelum dipakai 

untuk menaksir IPM. Berikut merupakan rumus yang dipergunakan untuk 

menaksir IPM: 

1. Dimensi kesehatan 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

Dimana AHH merupakan angka harapan hidup saat lahir, nilai minimum 

dari AHH adalah 20 tahun sedangkan nilai maksimumnya adalah 85 

tahun. 
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2. Dimensi pendidikan 

𝐼𝐻𝐿𝑆 =
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼𝑅𝐿𝑆 =
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐼𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑅𝐿𝑆

2
 

Dimana HLS merupakan angka harapan lama sekolah, nilai minimum 

dari HLS adalah 0 tahun sedangkan nilai maksimumnya adalah 18 

tahun. RLS merupakan rata-rata lama sekolah, nilai minimum dari RLS 

adalah 0 tahun, sedangkan nilai maksimumnya adalah 15 tahun. 

3. Dimensi pengeluaran 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛) − ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠) − ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛min)
 

Dimana pengeluaran merupakan pengeluaran per kapita disesuaikan, 

nilai minimal dari pengeluaran adalah Rp 1.007.436,-, dan nilai 

maksimalnya adalah Rp 26.572.352,-. 

Sehingga Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung sebagai rata-rata 

geometric dari indeks kesehatan, pendidikan serta pengeluaran dengan 

menggunakan rumus: 

𝐼𝑃𝑀 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

𝑥100 

United Nations Development Programme atau UNDP telah 

mengelompokkan Indeks Pembangunan Manusia kedalam beberapa 

kategori, hal tersebut dilakukan agar dapat melihat capaian Indeks 
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Pembangunan Manusia antar wilayah ataupun atar negara. Adapun kategori 

tersebut sebagai berikut: 

IPM ≤ 49,90  : Indeks Pembangunan Manusia rendah; 

50 ≤ IPM ≤ 79,90 : Indeks Pembangunan Manusia menengah; 

IPM ≥ 80   : Indeks Pembangunan Manusia tinggi. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang 

lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan dapat dikatakan sebagai 

proses kenaikan kapasitas produksi suatu pwerekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi 

(Lumbantoruan & Hidayat, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (dalam Lumbantoruan & 

Hidayat, 2014) ialah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu 

negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada 

penduduknya.kemampuan ini tumbuh sesuai dengankemajuan teknologi, 

penyesuaian kelembagaan dan ideology yang diperlukannya. Boediono 

(dalam Lumbantoruan & Hidayat, 2014) menyatakann bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan proses kenaikan output dalam jangka panjang. 

Pengertian tersebut mencangkup tiga aspek yaitu proses, output per kapita 

dan jangka panjang. Menurutnya pertumbuhan ekonomi juga berkaitan 

dengan output per kapita. 



14 

 

 

Menurut (Lumbantoruan & Hidayat, 2014) terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain ialah faktor 

sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan 

teknologi, faktor budaya dan sumber daya modal. 

Adapun pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 
(𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1)

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑥100% 

dimana PDBt merupakan Produk Domestik Bruto pada tahun t atau pada 

tahun yang akan dicari nilainya serta PDBt-1 merupakan Produk Domestik 

Bruto pada tahun sebelumnya. Produk Domestik Bruto yang digunakan 

merupakan Produk Domestik Bruto pada harga konstan pada tahun tertentu. 

3. Kesenjangan Pendapatan 

Kemakmuran masyarakat tak melulu didasarkan pada tolok ukur 

besarnya pendapatan nasional serta pendapatan per kapita saja, melainkan 

juga bagaimana pendistribusian dari pendapatan nasional itu sendiri, apakah 

pendapatan nasional didistribusikan secara lebih merata ataukah malah 

terjadi ketimpangan. Kesenjangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah 

pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan 

pendapatan yang lebih besar antar kelompok dalam masyarakat tersebut. 

Pendistribusian pendapatan dapat dikatakan merata sempurna jikalau tiap-

tiap dari individu mendapatkan bagian yang sama dari output 

perekonomian. 

Menurut Todaro (2009) terdapat beberapa indikator yang bisa 

diaplikasikan untuk menilai tingkat ketidakseimbangan dari distribusi 
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pendapatan. Terdapat tiga metode yang kerap kali diterapkan untuk dapat 

menilai ketidakseimbangan dari distribuisi pendapatan, diantaranya ialah 

Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan kriteria dari Bank Dunia. 

a. Kurva Lorenz 

Sumbu tegak dari kurva diatas merupakan presentase pendapatan 

nasional atau output nasional. Sedangkan sumbu datar dari kurva diatas 

menandakan jumlah penduduk. Dalam kondisi adil dan sempurna atau 

dengan kata lain distribusinya merata maka, kurva Lorenz akan 

membentuk garis lurus diagonal OE. Dan apabila pendistribusian 

pendapatan kurang merata maka akan membentuk garis lengkung OE 

yang menjauhi garis lurus dari OE atau dapat juga dilihat dari kurva 

tersebut adalah area A. Distribusi pendapatan dikatakan makin 

memburuk apabila garis lengkung dari kurva Lorenz makin menjauhi 

garis diagonal. 

b. Koefisien Gini 

Koefisien gini merupakan alat ukur ketidakmerataan distribusi 

pendapatan dengan cara mengitung luas dari kurva Lorez. Area kurva 

Lorenz yang akan dihitung adalah area yang dibatasi dengan garis 
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diagonal OE dan juga garis lengkung dari OE atau dengan kata lain 

adalah area A. Apabila distribusi pendapatan merata maka area A 

tidaklah ada atau dengan kata lain luas dari koefisien gini adalah nol. 

Begitupula sebaliknya apabila distribusi pendapatan yang kian 

memburuk, maka garis lengkung dari OE semakin menjauhi dari garis 

diagonal OE atau dengan kata lain area A semakin luas yang akan 

membuat koefisien gini menjadi semakin besar. Dan apabila distribusi 

pendapatan tidak adil dan sempurna maka luas kurva Lorenz mencakup 

seluruh segitiga EOP, angka dari koefisien gini akan sama dengan satu. 

Sehingga angka dari koefisien Gini akan berkisar antara nol hingga satu. 

Adapun cara perhitungannya adalah 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖 =

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎𝐴

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝐸𝑂𝑃
 . Patokan nilai dari Koefisien Gini adalah apabila lebih 

kecil dari 0,3 maka tingkat ketimpangannya rendah, apabila antara 0,3 

hingga 0,5 maka tingkat ketimpangannya sedang dan apabila lebih dari 

0,5 maka tingkat ketimpangannya tinggi. 

c. Kriteria Bank Dunia 

Bank Dunia membentuk kriteria dalam mengamati distribusi 

pendapatan yang terjadi, ialah dengan cara menilai ketimpangan suatu 

negara. Cara yang digunakan ialah dengan memperhatikan angka dari 

besaran kontribusi dari 40% penduduk termiskin. Adapun kriteria yang 

dipakai yakni sebagai berikut: 

1. Negara dapat dikatakan dalam kondisi ketimpangan yang tinggi dalam 

distribusi pendapatan jikalau 20% golongan dari penduduk termiskin 
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mendapatkan pendapatan yang lebih kecil dari 12% dari pada 

keseluruhan pendapatan nasional. 

2. Negara dapat dikatakan dalam kondisi ketimpangan yang sedang 

dalam distribusi pendapatan jikalau 20% golongan dari penduduk 

termiskin mendapatkan pendapatan antara 12% - 16%  dari pada 

keseluruhan pendapatan nasional. 

3. Negara dapat dikatakan dalam kondisi ketimpangan yang rendah 

dalam distribusi pendapatan jikalau 20% golongan dari penduduk 

termiskin mendapatkan pendapatan lebih dari 16% dari pada 

keseluruhan pendapatan nasional. 

4. Kemiskinan 

Dalam Tarmidi (1992) bank dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidak mampuan untuk mencapai suatu standar hidup minimum. Definisi 

ini juga mengandung aeri yang relatif yang berbeda dari masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lainnya. Makin tinggi tingkat pendapatan per 

kapita suatu negara, makin tinggi pula batas dari tingkat kemiskinannya. 

Menurut para ahli, kemiskinan memiliki sifat multi dimensional hal 

tersebut dapat dikatakan begitu disebabkan keperluan dari manusia itu 

berbagai macam, oleh karenanya kemiskinan pun mempunyai banyak segi. 

Dilihat dari segi kebijakan umum, kemiskinan mencakup segi primer yang 

berupa miskin akan asset, miskin akan organisasi sosial politik dan 

pengetahuan serta miskin akan keterampilan; dan segi sekunder yang berupa 

miskin akan jaringan sosial, miskin akan sumber-sumber keuangan dan 
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miskin akan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut 

termanifestasikan dalam wujud kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, 

perawatan kesehatan yang kurang bagus dan tingkat pendidikan yang masih 

rendah (Arsyad, 1999). 

Terdapat tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi 

menurut Sharp et al (dalam Kuncoro, 2000) yaitu yang pertama, secara 

mikro kemiskinan timbul disebabkan adanya ketidaksamaan pola dari 

kepemilikan sumber daya yang ada dan akan membuat distribusi dari 

pendapatan menjadi timpang. Kedua, kemiskinan timbul dari adanya 

perbedaan dalam hal mutu dari sumber daya manusianya. Serta yang ketiga, 

kemiskinan dapat timbul karena adanya perbedaan dari akses dalam modal. 

Menurut Aryad (1999) terdapat dua jenis ukuran dari kemiskinan yang 

biasanya diterapkan yakni kemiskinan mutlak serta kemiskinan relatif. 

Kemiskinan mutlak merupakan kemiskinan yang diukur dengan 

memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan 

yang diperlukan untuk dapat memperoleh keperluan dasarnya. Tingkat 

pendapatan minimum ialah pembatas antara kondisi miskin dengan kondisi 

tidak miskin atau kerap kali disebut dengan garis batas kemiskinan. 

Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang lebih banyak 

ditentukan oleh situasi disekitarnya ketimbang lingkungan orang yang 

bersangkutan. Kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan 

akan senantiasa ada. 
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5. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

Hwa (dalam Anggraini, 2013) mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi akan membuat pembangunan manusia menjadi kian bagus, 

demikian juga perbaikan dari mutu manusia tersebut akan mengakibatkan 

dalam rentang waktu yang panjang akan dapat meningkatkan perekonomian. 

Menurut Kosack dan Tobin (dalam Anggraini, 2013) pertumbuhan ekonomi 

berkontribusi untuk pembangunan manusia dengan cara meningkatkan 

pendapatan pemerintah yang kemudian bisa diinvestasikan dalam 

pembangunan manusia. Investasi dimaksudkan dalam bidang pendidikan 

serta kesehatan. Investasi dalam bidang pendidikan dan dalam bidang 

kesehatan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, meningkatkan 

perolehan keterampilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

mengoptimalkan kemajuan dari teknologi. 

Rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pengeluaran rumah 

tangga untuk peningkatan pembangunan manusia mengalami penurunan. 

Begitupun sebaliknya, tingginya tingkat pendapatan cenderung 

meningkatkan belanja rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan 

manusia (Lumbantoruan & Hidayat, 2014). Begitupun Ranis (dalam 

Lumbantoruan & Hidayat, 2004) juga menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi memiliki manfaat langsung terhadap pembangunan manusia 

melalui pendapatan yang meningkat. Meningkatnya pendapatan yang 

diterima maka akan membuat meningkatnya pula alokasi belanja rumah 

tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih baik. 
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6. Kesenjangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia 

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu hal yang 

umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini 

pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan dari sumber 

daya alam dan kondisi geografis di setiap wilayah. Akibatnya kemampuan 

suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. 

Terjadinya kesenjangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Yasa & Arka, 2015). 

Menurut Alesina dan Rodric (dalam Yasa dan Arka, 2015) ketidakmerataan 

distribusi pendapatan akan berengaruh buruk terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah akan 

mengalami penurunan. 

Menurut Ramirez (dalam Lumbantoruan & Hidayat, 2004) distribusi 

pendapatan menentukan pengeluaran rumah tangga yang juga berkontribusi 

pada peningkatan pembangunan manusia. Pada saat terjadi kesenjangan atau 

ketimpangan pendapatan maka banyak rumah tangga mengalami 

keterbatasan dalam hal keuangan. Hal tersebut berakibat pengeluaran untuk 

pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang bergizi mmenjadi 

berkurang. 

7. Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Mahmudi (dalam Hasan, 2016) dalam suatu lingkaran 

kemiskinan terdapat tiga poros utama yang bisa menyebabkan seseorang 

menjadi miskin ialah rendahnya tingkat kesehatan, pendapatan serta 
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pendidikan. Penduduk miskin akan lebih cenderung memakai semua 

pendapatannya untuk keperluan pokoknya yaitu makan. Hal tersebut bisa 

berimbas tak berkesempatannya penduduk miskin untuk bisa menerima 

pendidikan dan juga menerima pelayanan kesehatan yang layak. Tingkat 

kesehatan yang rendah bisa memicu terjadinya kemiskinan, hal yang 

demikian disebabkan oleh rendahnya tingkat kesehatan akan menyebabkan 

rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya produktivitas akan 

menyebabkan rendahya pula pendapatan yang akan diterimanya, yang juga 

akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selanjutnya kemiskinan tersebut 

dapat menyebabkan seseorang tak mampu dalam menjangkau pendidikan 

yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan juga perwatan 

kesehatan. 

C. Kerangka Pemikiran 

  

Pertumbuhan Ekonomi 

Kesenjangan Pendapatan 

Kemiskinan 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan diatas maka dapat disusun 

suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris. Maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian secara parsial 

a. Diduga terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

b. Diduga terdapat pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

c. Diduga terdapat pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

2. Hipotesis penelitian secara simultan 

Diduga terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan 

dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

 


