
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu negara terdiri dari dua yaitu Infrastruktur Fisik dan 

Infrastruktur Non-Fisik. Kodoatie (2005), mengungukapkan bahwa Infrastruktur 

adalah sistem yang dapat mendukung sistem sosial ekonomi yang dapat dijadikan 

sebagai penghubung sistem lingkungan, sistem ini dapat digunakan sebagai dasar 

dalam mengambil kebijakan. Infrastruktur Fisik adalah Infrastruktur yang 

berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berupa fisik, seperti , Jalan 

Raya, Saluran Irigasi, Bandara Udara, Jalur Kereta Api, dan sebagainya. Sedangkan 

Infrastruktur Non-Fisik merupakan Infrastruktur yang berhubungan dengan 

pembangunan yang berupa Non-Fisik, seperti, IPM, Bantuan Pemerintah, 

Pelayanan Publik, dan sebagainya. IPM di negara Asia-Pasifik pada tahun 2008-

2018 memiliki tingkatan IPM yang berbeda antar negara yang akan dikaji. 

Banyaknya negara maju dapat dikarenakan pembangunan di negara yang 

bersangkutan memiliki Pemerataan Pembangunan yang Baik, salah satunya adalah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator 

pembangunan di suatu wilayah ataupun negara. IPM dapat dipengaruhi oleh 3 

dimensi utama yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan. Selain itu tingkat 

IPM yang tinggi menunjukkan suatu tolak ukur atas pemerataan pembangunan yang 

ada di negara tersebut. Kawasan Asia-Pasifik yang akan diteliti dan variabel yang 

digunakan adalah variabel komponen utama IPM serta Inflasi. Tingkat IPM pada 

suatu negara berbeda terutama Indonesia yang masih memiliki tingkat IPM lebih 



2 
 

 
 

kecil daripada dengan beberapa negara berkembang yang ada di kawasan Asia-

Pasifik. Juliarini (2018), dengan penelitiannya tentang “Kinerja Pendapatan Daerah 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa” 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai acuan untuk dijadikan 

kriteria utama sebagai penilaian menekankan bahwa masyarakat beserta 

kemampuannya ialah suatu kriteria utama yang digunakan untuk menilai 

perkembangan dan pembangunan suatu negara, tidak hanya pertumbuhan ekonomi 

saja.  

Salah satu tolak ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah 

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu negara. IPM 

merupakan indikator yang penting untuk digunakan sebagai tingkat ukuran 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup, kualitas pendidikan, serta 

pendapatan manusia (penduduk atau masyarakat) pada suatu wilayah atau negara. 

IPM digunakan sebagai penentu tingkatan atau level pembangunan suatu wilayah 

atau negara. Bagi negara Indonesia, IPM adalah data strategis yang menunjukkan 

ukuran kinerja Pemerintah. IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan 

masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah 

suatu wilayah atau negara dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. IPM adalah suatu Indeks yang dapat menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan suatu wilayah atau 

negara dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

IPM di publikasikan oleh United Nation Development Programe (UNDP) pada 

1990 yang kemudian di publikasikan secara berkala yang berupa laporan tahunan 
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Human Development Report (HDR). IPM diperoleh dari tiga Komponen utama 

yakni umur yang panjang & hidup sehat (a long & healthy life), suatu pengetahuan 

(knowledge), serta standar hidup layak (decent standard of living). Tingkat IPM 

menunjukkan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia pada suatu negara. Oleh karena itu IPM dapat digunakan sebagai penentu 

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 

Handalani (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Indeks 

Pembangunan Manusia di Asia Tenggara”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

analisis determinan bagi aspek pembangunan manusia yang tercermin pada angka 

human development index yang bersifat multidimensional dan kompleks dengan 

focus di 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dapat dilakukan dengan 

menggunakan membangun model dan menggunakan metode analisis data panel. 

Ditemukan bahwa dari 13 variabel hanya terdapat 5 (lima) variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan human development index di Asia Tenggara. Dari 

seluruh variabel yang memiliki pengaruh terhadap human development index semua 

variabel tersebut berarah positif, kecuali variabel inflasi yang memiliki arah 

negative. 

Melliana & Zain (2013), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, di Kabupaten 

atau Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel”. Dalam 

penelitiannya yang menggunakan data panel adalah data yang didapat dari 

penggabungan  data cross section dan time series, maka dari hal tersebut IPM di 

modelkan dengan menggunakan regresi panel. Melakukan estimasi model 
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digunakan pendekatan fixed effect model (FEM) atau Model Fixed Effect. 

Pemodelan IPM dengan FEM dan menghasilkan nilai R2 = 96,67%. Penelitiannya 

mengungkapkan bahwa meningkatkan IPM suatu Kabupaten atau Kota di Jawa 

Timur perlu dilakukannya peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), jumlah 

sarana kesehatan, persentase rumah tangga dalam mengakses air bersih, tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta PDRB perkapita. 

Adapun tiga Dimensi utama IPM di suatu negara, diantaranya adalah Angka 

Harapan Hidup. Utomo (1985) Dalam Sulistiani dan Afni (2007). Dengan 

penelitinnya yang berjudul tentang “Penentuan Angka Harapan Hidup” 

menjelaskan bahwa pada suatu umur tertentu, AHH adalah rata-rata tahun hidup 

yang akan dijalani oleh seseorang individu dan mampu mencapai pada umur 

tersebut dalam kondisi kematian yang berlaku pada suatu lingkungan masyarakat. 

Indeks Kesehatan dalam aspek kesehatan mencerminkan rata-rata lama hidup 

serta hidup sehat masyarakat. banyaknya masyarakat yang mampu menjaga 

kesehatan, menjaga pola konsumsi agar terhindar dari penyakit, kemampuan 

masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara, dan 

sebagainya akan berdampak terhadap peningkatan IPM di negara yang 

bersangkutan. 

Dalam Indeks Pendidikan terdapat 2 indikator yaitu, Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pada Indeks Pendidikan ini 

mencerminkan berapa lama sekolah yang ditempuh oleh masyarakat pada negara 

yang bersangkutan. Terdapat dua kemungkinan apabila sekolah yang ditempuh 

lama oleh masyarakat yaitu Ketidak Lulusan, kemudian apabila lama sekolah yang 
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ditempuh oleh masyarakat hanya sebentar atau dibawah rata-rata maka terdapat 

kemungkinan bahwa adanya Dropout, selain itu biaya pendidikan juga berdampak 

terhadap lamanya sekolah suatu penduduk. Lama Sekolah yang ditempuh oleh 

seorang masyarakat ditentukan oleh bagaimana skill dan kemampuan yang 

dimilikinya dalam menuntut ilmu. 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), pada metodologi 

baru yang digunakan oleh UNDP mengunakan indikator yang dikenal dengan 

Pendapatan Nasional Bruto (GNI). Menurut BPS dan UNDP Pendapatan Nasional 

Bruto menggantikan Produk Domestik Bruto karena lebih menggambarkan 

pendapatan masyarakat pada suatu wilayah yang menggunakan satuan PPP 

(Purchasing Power Parity). Sadono Sukirno (2004:423), dalam Sofyan (2011). 

Dengan penelitiannya yang berjudul tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan 

Perkapita, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar(M2), dan Inflasi terhadap 

Jumlah Tabungan di Indonesia”. Menjelaskan bahwa Pendapatan Perkapita, 

menunjukkan bahwa suatu rata-rata pendapatan penduduk pada suatu negara dalam 

waktu tertentu. Perhitungan Pendapatan Perkapita diperoleh dari pendapatan 

nasional pada tahun tertentu yang dibagi dengan jumlah penduduk  suatu negara 

pada tahun tersebut.  

Dari latar belakang diatas, diperlukan beberapa studi untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh dari empat variabel independen, yaitu : Kesehatan, 

Pendidikan, Pendapatan, dan Inflasi apakah berpengaruh terhadap IPM dan apakah 

IPM, Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan serta Inflasi berpengaruh terhadap 

pembangunan di negara maju, berkembang, dan tertinggal pada kawasan Asia-
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Pasifik tahun 2008-2018. Dari adanya penelitian ini diharapkan ada perubahan 

tingkat IPM di negara Asia-Pasifik dan terutama untuk Negara Indonesia dengan 

cara meningkatkan kualitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia di beberapa negara Asia-Pasifik. 

B. Rumusan Masalah 

Dapat diketahui bahwa dari Latar Belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Gambaran IPM di beberapa negara Asia-Pasifik ?  

2. Bagaimana Pengaruh Variabel Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, 

Pendapatan Perkapita, dan Inflasi terhadap IPM di beberapa Negara Asia-

Pasifik Tahun 2008-2018 ? 

C. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan lebih fokus dan tidak membahas diluar topik 

pembahasan, maka penelitian ini dibatasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) yang akan diteliti yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan dan Inflasi di 

beberapa negara Asia pasifik 2008-2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan 

1. Untuk mengetahui Gambaran IPM di beberapa negara Asia Pasifik. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Hubungan antara Variabel Indeks Kesehatan, 

Indeks Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Inflasi terhadap Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa negara Asia-Pasifik Tahun 2008-

2018. 

Manfaat 

1. Bagi Pemerintah Negara Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan mengapa tingkat IPM di Indonesia masih 

tertinggal dengan negara lain yang ada di kawasan Asia-Pasifik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 

bahan acuan serta bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan Determinan Indeks Pembangunan di beberapa negara Asia-Pasifik 

Tahun 2008-2018.
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