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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selain Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Yang sangat berlimpah yang 

dimiliki oleh Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan faktor 

penentu dalam pembangunan manusia yang menjadi sentral dalam melancarkan 

kemakmuran di setiap negara karena manusia merupakan makhluk tercipta yang 

dikaruniai akal dan pikiran yang digunakan untuk mengelolah sumber daya yang 

telah diberikan oleh sang pencipta. Negara yang mempunyai Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas, dapat membuat kelancaran dalam memajukan pembangunan 

perekonomian di suatu negara agar dapat menuju kesejahteraan. 

Salah satu indikator untuk kemajuan suatu negara yang dimana belum bisa 

suatu negara tersebut dinyatakan maju jika hanya dilihat melalui besarnya 

pendapatan domestic bruto dengan tidak melibatkan pembangunan manusia. Ada 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan 

manusia di suatu negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan tersebut 

dengan menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sesuai yang ditetapkan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah 

satu indeks yang dibutuhkan untuk mengukur suatu pencapaian pembangunan 

manusia yang merupakan suatu komponen dasar kualitas hidup, IPM sendiri terdiri 

dari 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut menjelaskan beberapa data pengetahuan, 

kehidupan yang layak, umur panjang dan sehat. Ketiga dimensi tersebut memiliki 
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pengertian yang sangat luas karena terdapat beberapa faktor. Untuk mengukur 

dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk  mengukur 

dimensi pengetahuan sendiri digabungkan dua indikator merupakan angka melek 

huruf dan rerata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi kelayakan hidup 

layak mengunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan 

pokok yang dilihat dari besarnya pendapatan per kapita untuk pendekatan 

pendapatan yang mewakili capaian hitup yang layak. 

IPM di Indonesia dari tahun 2013-2017 meningkat tiap tahunnya dari 68.31 

pada tahun 2013, 68.90 pada tahun 2014, 69.55 pada tahun 2015, 70.18 pada tahun 

2016, 70.81 pada tahun 2017. Maka dari itu pembangunan manusia di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

IPM di provinsi jawa timur dari tahun 2013-2017 meningkat tiap tahunnya 

dari 67.55 pada tahun 2013, 68.14 pada tahun 2014, 68.95 pada tahun 2015, 69.74 

pada tahun 2016, 70.27 pada tahun 2017. Maka dari itu pembangunan manusia di 

provinsi jawa timur mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

Pengeluaran pemerintah terutama di bidang kesehatan dan pendidikan 

sangat mempengaruhi pembangunan manusia di Surabaya. Dikarenakan 

pembangunan manusia yang berkualitas dilihat dari tingkat kesehatan dan tingkat 

pendidikan. Di Kota Surabaya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan 

mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tahun 2017 1.100.073.515.082 meningkat 

sebelumnya pada tahun 2013 senilai 693.756.000. 
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Selanjutnya ukuran capaian pembangunan manusia yang telah terpenuhi 

dan memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas akan membantu 

pembangunan perekonomian suatu negara tersebut agar lebih baik kedepannya. 

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat beserta untuk meningkatkan taraf hidup yang diukur berupa tinggi-

rendahnya pendapatan perkapita. Adanya pembangunan manusia dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pembangunan ekonomi 

terdiri dari dua bagian yaitu pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. Pembangunan jangka pendek memiliki tujuan 

meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat. Sedangkan 

pembangunan jangka panjang memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, 

merata dan makmur serta bermanfaat yang berdasarkan dengan nilai-nilai 

pancasila. Selain peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi pembangunan 

ekonomi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan 

merupakan kondisi dimana masyarakat dapat mendapatkan kebutuhan hidup yang 

terpenuhi dan layak. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu 

negara, dimana pembagunan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara 

belum bisa dikatakan berhsil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan 

domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. 

Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan 

manusia suatu negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan 

manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut 
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Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia merupakan suatu 

indeks yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM 

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur 

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut 

memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur 

dimensi kesehatan, digunakan angka hrapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf 

dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup 

layak. 

Namun dari data PDRB di provinsi Jawa Timur pada 2017 atas dasar harga 

konstan mencapai Rp 1482,15 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 76,91 triliun 

dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan pada 2016 sebesar Rp 1.405,24 

triliun. PDRB atas dasar harga konstan juga mempunyai kontribusi 17,43 persen 

terhadap PDRB harga konstan nasional 2017 sebesar Rp 9.530,30 triliun. 

Kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan 

serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefiniskan sebagai ketidakmampuan 

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2012) 

lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah 

garis nilai standar kebutuhan minuman, baik untuk makanan dan non makanan yang 
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disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan 

(poverty treshold). 

B. Rumusan Masalah 

-       Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pusat di sektor kesehatan, PDRB 

dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Jawa Timut Tahun 2013-2017? 

C. Batasan Masalah 

-  Dari Penjelasan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manuisa. Adapun faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah Pengeluaran 

Pemerintah Pusat di Sektor Kesehatan, PDRB dan kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2013-2017. 

C. Tujuan 

-       Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pusat di sektor 

kesehatan, PDRB dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 

 

 

 

 



 
 

31 
 

 


