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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar 

tercapainya pembangunan. Salah satu kriteria penting dalam pembangunan adalah 

adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan kata lain dapat dikatakaan 

bahwa inti dari pembangunan itu sendiri adalah pembangunan terhadap 

manusianya. Ukuran dalam penetapan tingkat pembangunan dari suatu negara 

atau wilayah sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu 

dengan menetapkan indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human 

Development Index (HDI). 

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pembangunan dari setiap 

negara yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada 

negara tersebut. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur 

pembangunan dalam suatu negara yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. 

Indikator yang mampu untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian serta 

dampaknya bagi aspek sosial umumnya bisa menggunakan IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia). Terdapat empat pilar penting dalam IPM, pilar-pilar 

tersebut yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah 

dan kemampuan daya beli. Upaya peningkatan IPM dalam suatu wilayah 

biasanya ditujukan pada empat pilar tesebut, namun seperti yang diketahui 

bahwa peningkatan dari masing-masing pilar guna meningkatkan IPM 

bukanlah hal yang mudah. Sehingga pemerintah perlu memprioritaskan 
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kebijakan yang mampu mempengaruhi peningkatan IPM tersebut. Pada tahun 

2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 9 provinsi dengan IPM 

terendah. Daftar 9 provinsi dengan IPM terendah tersebut dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

 

Sumber: BPS, 2017 

Gambar 1.1 Daftar 9 Provinsi dengan IPM terendah di Indonesia Tahun 

2017 

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai IPM terendah pada tahun 

2017 yang berada pada urutan pertama yaitu Provinsi Papua dengan nilai IPM 

sebesar 59,09, selanjutnya Provinsi Papua Barat dengan IPM sebesar 62,99, 

kemudian Nusa Tenggara Timur dengan IPM sebesar 63,73, selanjutnya Provinsi 

Sulawesi Barat dengan IPM sebesar 64.30, kemudian Provinsi Kalimantan Barat 

yang menempati urutan ke-enam dengan IPM sebesar 66,58, selanjutnya Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang menempati urutan ke-enam sebagai provinsi yang 

memiliki IPM terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 66.58.  
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Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyepakati melalui keputusan kepala 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (2015) bahwa strategi pembangunan di Nusa Tenggara 

Barat pada tahun 2015-2019 difokuskan pada beberapa bidang Nawa Cita yaitu 

bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infra struktur dan ketahanan 

pangan. Namun hingga tahun 2017, angka IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

masih pada urutan ke-enam terendah. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas yang sangat berat guna peningkatan 

IPM di provinsi tersebut.  

Penekanan angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan visi 

utama dari sebuah pemerintahan, hal ini juga berlaku bagi pemerintah Nusa 

Tenggara Barat. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat mulai pada tahun 

2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Persentase kemiskinan di Nusa 

Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber: BPS, 2017 

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin NTB Tahun 2011-2017 
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Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penurunan rasio persentase 

penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang cukup 

besar selama 7 tahun terakhir (2011-2017). Pada gambar tersebut menunjukkan 

bahwa pada tahun 2011 rasio persentase sebesar 19,73% dan mampu ditekan 

hingga 16,07% pada tahun 2017. Selain angka kemiskinan, angka pengangguran 

juga sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan. Tingginya angka 

pengangguran pada suatu wilayah menunjukkan sempitnya lapangan pekerjaan 

dan pembangunan SDM yang masih belum sesuai dengan kriteria industri, 

sehingga menyebabkan lambannya penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak 

pada daya beli masyarakat. Angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Angka pengangguran di 

Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

Sumber: BPS, 2017 

Gambar 1.3 Jumlah Pengangguran di NTB (Jiwa) Tahun 2011-2017 

Berdasarkan Gambar 1.3 diketahui bahwa terjadi fluktuasi angka 

pengangguran di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2011 hingga 2017. Pada 

tahun 2011 angka pengangguran hanya sebesar 113.533 jiwa. Namun pada 
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tahun 2017 menjadi 123.047 jiwa. Permesalahan mengenai pengangguran 

merupakan masalah yang sangat penting untuk dihadapi dengan tujuan agar 

peningkatan taraf hidup masyarakat dapat diperbaiki. Permasalahan-permasalah 

diatas merupakan permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan. 

Karena peningkatan angka kemiskinan, pengangguran serta Jumlah penduduk 

yang tidak diikuti dengan peningkatan daya saing serta IPM akan berpengaruh 

buruk terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan 

manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ? 

3. Bagaimana pengaruh angka pengangguran terhadap indeks pembangunan 

manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan pada penelitian ini, dan 

dengan tujuan agar pembahasan lebih difokuskan pada beberapa variabel penting. 

Maka ditetapkan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

terkait dengan pengambilan data terkait Jumlah penduduk (jiwa), angka 

kemiskinan (jiwa) dan angka pengganguran (jiwa) terhadap indeks pembangunan 
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manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 

2011-2017. 

Indeks pembangunan masyarakat (IPM) di Nusa Tenggara Barat diperoleh dari 

tiga aspek, Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), 

pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living standards). Angka IPM yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan angka tabulasi yang sudah ditabulasi 

dan dapat diakses secara publik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan 

manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks 

pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pengangguran terhadap indeks 

pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Untuk Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan informasi 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah daerah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan 

menjadi sumber informasi untuk penelitian selnjutnya. 

 


