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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pembangunan dari setiap

negara yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat

kualitas hidup manusia di setiap Negara atau wilayah. Salah satu tolak ukur

yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat kesehatan,

tingkat pendidikan dan ekonomi (daya beli). Ketiga indikator tersebut

memiliki pengaruh besar dimana jika ketiga indikator tersebut meningkat

maka kualitas hidup manusia juga akan meningkat.

Pembangunan manusia memiliki empat komponen utama yaitu

produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan permberdayaan. Jika empat

komponen tersebut mengalami peningkatan secara baik dan maksimal maka

pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil dengan peran manusia

sebagai penggerak pembangunan secara efektif. Pencapaian pembangunan

manusia yang baik dapat dilihat dari penduduk yang memiliki kesehatan dan

umur panjang, memiliki kualitas pendidikan yang baik dan memadai serta

dapat memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memperoleh

pendapatan yang cukup baik dan memiliki daya beli dan kemauan untuk

melakukan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan.

Indeks pembangunan manusia dapat dihitung setiap tahun. Manfaat

perhitungan indeks pembangunan manusia adalah untuk perbandingan relative

kerja antar daerah di Indonesia sehingga dapat menentukan peringkat provinsi
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dan kabupaten/kota dalam menentukan keberhasilan pembangunan manusia

antar wilayah, untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan

manusia di suatu wilayah baik secara total maupun indeks masing-masing

komponen IPM.

Tabel 1.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pulau jawa tahun

2012-2016

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan

manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan secara bertahap

dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2012-2016. Akan tetapi, meskipun indeks

pembangunan manusia mengalami kenaikan terus menerus nilai rata-rata

indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah masih dibawah nilai rata-

rata indeks pembangunan manusia nasional. Sedangkan tujuan dari pemerintah

Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmutan

masyarakat .Bappeda Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun

2017 menyebutkan angka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun

2015 sebesar 69,49 angka indeks tidak mampu mengimbangi peningkatan IPM

provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah menempati posisi 12

dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah tertinggal dari Bali,

Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016

DKI Jakarta 77.53 78.08 78.39 78.99 79.6
Jawa Barat 67.32 68.25 68.8 69.5 70.05
Jawa Tengah 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98
DI Yogyakarta 76.15 76.44 76.81 77.59 78.38
Jawa Timur 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74
Banten 68.92 69.47 69.89 70.27 70.96
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Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Yogyakarta

yang secara ekonomi memiliki kemampuan setara dengan Provinsi Jawa

Tengah. Hal tersebut berarti menandakan bahwa angka harapan hidup,

kemampuan daya beli masyarakat, dan rata-rata lama sekolah atau harapan

lama sekolah masyararakat Jawa Tengah belum sebaik provinsi-provinsi yang

disebutkan diatas, walaupun angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun. Padahal ketiga aspek tersebut

sangatlah penting bagi kemajuan sumber daya manusia.

Permasalahan utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

adalah kemiskinan, karena kemiskinan berhubungan dengan kondisi fudamental

yang menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang

berkelanjutan(Hasan, 2014) . Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata penduduk miskin

sebesar 4664,102 ribu jiwa. Salah satu penyebab kemiskinan yaitu karena

rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya

manusia disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan

produktifitasnya menjadi rendah sehingga tingkat upah yang diperoleh rendah.

Penyebab yang kedua yaitu karena rendahnya tingkat kesehatan. Kondisi

kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya daya pikir dan kekuatan fisik

seseorang. Rendahnya produktifitas tersebut dapat mengurangi jumlah

pendapatan yang diterima. Kemiskinan dapat menjadi masalah yang serius

bagi pembangunan manusia karena kemiskinan merupakan masalah yang

berasal dari rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu
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untuk mencukupi kebutuhan dasar sehingga kebutuhan lainnya seperti

kesehatan dan pendidikan terbaikan.

Selain kemiskinan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat

mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah tingkat pengangguran.

Besarnya tingkat pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal sedangkan tujuan akhir

dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat. Tingginya tingkat penggangguran yang ada disuatu wilayah maka

pencapaian tujuan pembangunan akan terhambat. Akibat dari pengangguran

adalah pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat

menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk

meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak

dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka

tidak terpenuhi.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak terlepas dari adanya

campur tangan pemerintah dalam menciptakan peraturan. Peran pemerintah

dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dilakukan melalui realisasi

Negara dalam pelayanan public yaitu pada bidang pendidikan dapat digunakan

untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang murah, baik dan

berkualitas, sehingga dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah. Pada

bidang kesehatan untuk menurunkan angka kematian dan dapat meningkatkan

angka harapan hidup. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja
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modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa

meningkatkan pelayanan public serta pendapatan rill perkapita

Belanja modal merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap

indeks pembangunan mnusia. Belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas social

yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Sebagai pelaksana

pembangunan pemerintah membutuhkan modal manusia yang berkualitas

sebagai modal dasar pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

sangat diperlukan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas yang

nantinya kualitas manusia tersebut dapat diukur melalui indeks pembangunan

manusia. Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan

pengurangan kemiskinan. Tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang

murah akan membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, jika

produktifitas masyarakat meningkat maka pendapatan masyarakat tersebut

juga meningkat. Investasi dibidang kesehatan dan pendidikan sangat berarti

bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama

penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka Jika belanja modal naik akan

berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan

kemiskinan yang tinggi akan berpengaruh pada penurunan Indeks

Pembangunan Manusia(Hasan, 2014)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin,

tingkat pengangguran, dan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun

2012-2016 ?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan

belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa

Tengah ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data

kemiskinan yaitu data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun

2012-2016 dan data pengangguran yang digunakan adalah data tingkat

pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diuraikan tujuan  dari

penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk

miskin, tingkat pengangguran dan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2012-2016.

2. Menganalisis dan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin,

tingkat pengangguran, belanja modal terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.
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E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi

dan memberikan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dalam

menentukan kebijakan yang tepat di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan studi

banding bagi mahasiswa maupun pihak yang melakukan penelitian

dengan pembahasan yang sama.


