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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 

A. Landasan Teori 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

BPS (2018). Mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dapat menekankan orang-orang serta kemampuan mereka yang dijadikan sebagai 

kriteria utama yang akan digunakan sebagai penilaian perkembangan pembangunan 

di wilayah dan negara yang bersangkutan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja. 

IPM juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, 

menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat Gross National Income (GNI) 

per kapita yang sama dapat berakhir dengan hasil pembangunan manusia yang 

berbeda. Perbedaan ini dapat menguatkan perdebatan tentang prioritas kebijakan 

pemerintah. IPM merupakan indikator yang penting untuk digunakan sebagai alat 

ukur suatu tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(penduduk atau masyarakat). IPM bisa digunakan sebagai penentu peringkat/level 

pembangunan pada suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM ialah data yang 

strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga biasa 

digunakan sebagai salah satu indikator penentu Dana Alokasi Umum (DAU). 

Human Development Index (HDI) atau IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : 

a) Umur panjang dan hidup sehat 

b) Pengetahuan 

c) Standar hidup layak 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkasan pencapaian 

rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia : kehidupan yang panjang dan 

sehat, berpengetahuan dan memiliki standar kehidupan yang layak. Dimensi 

kesehatan diukur dengan Indeks Kesehatan, dimensi pendidikan diukur dengan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) untuk orang dewasa berusia 25 tahun atau lebih, 

dan tahun yang diharapkan anak-anak usia sekolah memasuki sekolah. Dimensi 

Standar Kelayakan Hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita.  

BPS (2015). IPM menunjukkan bahwa bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk atau 

masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh suatu 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh UNDP 

sejak 1990 serta dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human 

Development Report (HDR).Rumus IPM adalah sebagai berikut : 

𝐼𝑃𝑀 = √𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑋𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑋𝐼𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

𝑋100 

Berikut ini adalah rumus atau formula dari 3 dimensi IPM : 

Dimensi Kesehatan 

 𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

 

Dimensi Pendidikan 
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 𝐼𝐻𝐿𝑆 =
𝐻𝐿𝑆−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

 𝐼𝑅𝐿𝑆 =
𝑅𝐿𝑆−𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐼𝐻𝐿𝑆+𝐼𝑅𝐿𝑆

2
 

 

Dimensi Pengeluaran 

 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)−𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠)−𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)
 

 

BPS (2015). Menjelaskan bahwa Untuk menentukan nilai maksimum dan 

minimum menggunakan Standar UNDP sebagai perbandingan global, kecuali 

standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah (Rp). Untuk melihat 

capaian IPM antarwilayah dapat dilihat dari pengelompokkan IPM ke dalam 

beberapa kategori, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Kriteria Penggolongan IPM 
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2. Indeks Kesehatan 

1) AHH (Angka Harapan Hidup) 

Utomo (1985) Dalam Sulistiani dan Afni (2007). dengan penelitinnya yang 

berjudul tentang “Penentuan Angka Harapan Hidup”. Angka Harapan Hidup Saat 

Lahir - AHH (Life Expectancy) merupakan rata-rata perkiraan usia (dalam tahun) 

seseorang sejak lahir. AHH menunjukkan derajat kesehatan pada suatu masyarakat. 

AHH didapat dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup 

pada suatu umur tertentu yang menunjukkan bahwa rata-rata tahun hidup yang akan 

dijalani oleh Individu atau seorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut 

dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. 

Sungiantari dan Budiantara (2013). Dalam judul penelitannya “Analisis 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur 

Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline”. AHH merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan penduduk. Statistik 

Indonesia mengungkapkan bahwa, AHH pada saat lahir (life expectancy at birth) 

adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu 

tahun tertentu. AHH di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung 

Kriteria Penggolongan 

IPM<60 IPM Rendah 

60≤IPM<70 IPM Sedang 

70≤IPM<80 IPM Tinggi 

IPM≥80 IPM Sangat Tinggi 
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dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk pada wilayah yang 

bersangkutan. 

Kumalasari (2011). Penelitannya berjudul tentang “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, 

Pengeluaran Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Jawa Tengah”. AHH dapat dijadikan sebagai suatu indikator dalam mengukur 

kesehatan individu di suatu daerah. AHH merupakan suatu rata-rata perkiraan 

banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH menunjukkan 

suatu umur yang mungkin dapat dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. 

AHH dihitung dengan metode pendekatan tak langsung (indirect estimation). 

Terdapat 2 jenis data yang digunakan dalam penghitungan AHH yaitu Anak Lahir 

Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung 

Indeks Kesehatan digunakan nilai maks harapan hidup yang sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan oleh UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk 

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). 

3. Hubungan Indeks Kesehatan terhadap IPM 

Sangaji (2016). Dengan penelitiannya yang berjudul “The Determinants of 

Human Development Index in Several Buddhist Countries”. Dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa Indeks Kesehatan berpengaruh positif atau positif signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa Indeks 

Angka Harapan Hidup menjadi bagian penting dalam meningkatkan IPM di 8 

negara. Peningkatan Indeks Kesehatan di Indonesia mencerminkan keberhasilan 

kebijakan pemerintah dan kesadaran publik akan pentingnya  kesehatan.  
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Indeks Kesehatan dapat digunakan untuk mengukur bagaimana kinerja 

pemerintah, kebijakan pemerintah, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, serta 

kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang merupakan penunjang 

kesehatan masyarakat pada suatu negara. Jika Indeks kesehatan suatu negara 

meningkat maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah, kebijakan 

pemerintah, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, serta kemudahan dalam 

mengakses fasilitas kesehatan cukup bagus serta mudah diakses oleh masyarakat. 

4. Indeks Pendidikan 

1) Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Menurut BPS (2015). Angka HLS (Expected Years of Schooling - 

EYS) merupakan harapan lama sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan 

oleh anak pada suatu umur tertentu pada masa yang akan datang. Yang 

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada 

umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per 

jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini. Angka HLS dihitung 

untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi pembangunan pada sistem pendidikan di berbagai 

jenjang yang ditunjukkan berupa lamanya pendidikan (dalam tahun) yang 

diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 
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2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

 Menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2018). RLS (Mean Years of 

Schooling - MYS) ialah jumlah tahun yang telah digunakan oleh penduduk 

dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi 

normal RLS pada suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang 

akan dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 

tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun 

yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan 

formal yang pernah dijalani. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas 

pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. Angka ini dihitung dengan 

menggunakan tigavariable simultan yaitu variable partisipasi sekolah, 

tingkatataukelas yang sedangataupernah dijalani, dan ijazah terakhir yang 

dimiliki. Penduduk yang dihitung dalam rata-rata lama sekolah ini adalah 

penduduk usia 15 tahun keatas. 

Menurut Todaro (2004:425-426) dalam Ernawati (2013), melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat”. Perbedaan suatu 

upah/pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, 

probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern 

dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus 

ditanggung oleh siswa atau keluarga, serta biaya tidak langsung dari 

pendidikan yang merupakan faktor penentu Lamanya pendidikan seseorang. 

Variabel lain yang sangat berpengaruh terhadap tingkat permintaan suatu 



15 
 

 
 

pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, 

pendidikan orang tua, serta besarnya anggota keluarga / beban 

ketergantungan. Kemiskinan juga merupakan faktor penyebab yang 

membuat penduduk tidak dapat melanjutkan pendidikan yang menunjukkan 

bahwa penduduk tersebut tergolong dalam golongan orang-orang yang 

putus sekolah atau tidak berpendidikan yang akhirnya susah untuk 

mendapatkan bidang pekerjaan formal. 

5. Hubungan Indeks Pendidikan terhadap IPM 

Menurut Todaro (1997) dalam Rubiyatno (2012), Dengan penelitiannya yang 

berjudul Hubungan Status dan Fasilitas Pendidikan dengan Pembangunan Manusia. 

Menjelaskan bahwa percepatan dan pemerataan pendidikan formal secara 

kuantitatif kerap diartikan sebagai kesuksesan pembangunan, mitos seperti inilah 

yang berkembang selama ini. Wicaksono (2004), dalam Rubiyatno (2012). Dengan 

penelitiannya yang berjudul Hubungan Status dan Fasilitas Pendidikan dengan 

Pembangunan Manusia. Di Indonesia pendidikan lebih dinilai sebagai status sosial 

daripada produktivitas.  

Indeks Pendidikan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana 

Kebijakan Pemerintah, Fasilitas Sarana dan Prasarana, serta kemudahan dalam 

mengakses pendidikan sebagai penunjang pendidikan di suatu negara. Kebijakan 

Pemerintah yang sesuai untuk Pendidikan baik memberikan Fasilitas Sarana dan 

Prasarana yang memadahi pada sektor pendidikan, dan memberikan kemudahan 

pada masyarakat untuk mengakses pendidikan akan berdampak terhadap 

meningkatnya Indeks Pendidikan suatu negara. 
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6. Pendapatan Perkapita 

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. Pendapatan Perkapita merupakan suatu rata-rata pendapatan penduduk 

suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan Perkapita diperoleh dari 

pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu 

negara pada tahun tersebut. 

Menurut Ani (2012) dengan penelitiannya yang berjudul tentang 

“Peningkatan Kemampuan Belajar, Pendapatan Nasional dengan Komik Ekonomi 

pada Siswa Kelas X SMAN1 Mranggen”. Pendapatan Nasional Pendapatan 

nasional adalah didapat dari nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh 

suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

a) Produk Domestik bruto (Gross Domestik Product) atau yang biasa disebut 

PDB. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu batas wilayah Negara 

(domestik) selama satu tahun.  

𝐺𝐷𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑊𝑁𝐼 𝐷𝑁 + 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑊𝑁𝐴 

b) Produk Nasional Bruto (Gross National Product atau GNP) atau yang biasa 

disebut PNB. PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara (nasional) selama satu tahun. 

Dalam pengertian PNB ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang 



17 
 

 
 

dihasilkan oleh warga negara yang ada diluar negeri, tetapi tidak termasuk 

hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara yang 

bersangkutan.  

𝐺𝑁𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑊𝑁𝐼 𝐷𝑁 + 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑊𝑁𝐼 𝐿𝑁 

c) Produk Nasional Neto (Net National Product). NNP adalah GNP dikurangi 

depresiasi atau penyusutan yang disebut juga replacement dari barang 

modal. 

𝑁𝑁𝑃 = 𝐺𝑁𝑃 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛(𝑅𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

d) Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) atau yang biasa disebut 

dengan NNI. NNI merupakan suatu pendapatan yang perhitungannya 

didasarkan dari jumlah balas jasa yang diterima suatu penduduk atau 

masyarakat sebagai pemilik faktor produksi (produsen). Nilai NNI 

diperoleh dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak 

Tidak langsung merupakan suatu beban pajaknya yang bisa dialihkan ke 

pihak lain, contohnya, pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, serta cukai-

cukai.  

𝑁𝑁𝐼 = 𝑁𝑁𝑃 − 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 

e) Pendapatan Perseorangan (Personal Income) atau yang biasa disebut 

dengan PI. PI merupakan suatu jumlah pendapatan yang diterima setiap 

orang dalam penduduk atau masyarakat termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan serta melakukan suatu kegiatan apapun. Di 

dalam PI terdapat juga pembayaran transfer (transfer payment). Dimana 

Transfer payment merupakan suatu penerimaan-penerimaan yang bukan 
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merupakan balas jasa proses produksi pada tahun ini, melainkan diambil 

sebagian dari pendapatan Nasional pada tahun lalu. Contohnya,  

pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial pengangguran, bekas pejuang, 

bunga utang pemerintah dan lain sebagainya. 

𝑃𝐼 = 𝑁𝑁𝐼 − (𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 + 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐷𝑖𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

+ 𝐼𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙) + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 

Penambahan tersebut di karena Transfer Payment merupakan pengeluaran 

pemerintah yang digunakan untuk membayar jasa yang diberikan oleh 

pegawai swasta atau karyawan pemerintah diluar gaji. Oleh karena itu, 

transfer payment menambah pendapatan bagi suatu karyawan atau tenaga 

kerja pada suatu instansi pemerintah & swasta. Adapun rumus yang 

digunakan dalam memperoleh jumlah pendapatan perseorangan atau 

individu, nilai NNI yang dikurangi dengan pajak laba perusahaan (suatu 

pajak yang dibayarkan oleh setiap badan usaha kepada pemerintah), laba 

tidak dibagi atau Laba ditahan merupakan sejumlah laba ditahan didalam 

perusahaan untuk berbagai tujuan tertentu seperti, keperluan perluasan 

perusahaan, dan iuran pensiun merupakan iuran yang dikumpulkan oleh 

setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan 

kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak bekerja.  

f) Pendapatan yang Harus Dibelanjakan (Disposable Income). Disposable 

Income merupakan suatu pendapatan yang siap ditujukan untuk membeli 

barang dan jasa konsumsi, sedangkan sisanya bisa dijadikan sebagai 
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tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dalam memperoleh 

Pendapatan yang Wajib Dibelanjakan terdapat rumus sebagai berikut, nilai 

PI yang dikurangi pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) beban pajak 

yang tidak bisa dibebankan kepada orang atau pihak lainnya, yang 

menunjukkan bahwa pajak ini harus ditanggung secara langsung oleh wajib 

pajak, misalnya pajak pendapatan.  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑇𝑎𝑥 

Pajak Langsung merupakan suatu pajak yang dibebankan pada pihak wajib 

pajak setelah terbitnya Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak yang dikenakan 

secara berulang-ulang kali pada saat jangka waktu tertentu. Misalnya, pajak 

penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan 

jalan, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sebagainya. Dapat Dilihat dari 

metode perhitungan seperti Metode Produksi, Metode Pengeluaran, serta 

Metode Pendapatan. Pendapatan Nasional merupakan suatu jumlah dari 

seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku 

ekonomi dalam suatu Negara pada suatu waktu tertentu (biasanya 1 tahun). 

Besar kecilnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang 

dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Dapat dilihat pada jumlah barang atau jasa 

yang dihasilkan, Pendapatan Nasional di kelompokan sebagai berikut, PNN 

(Produk Nasional Neto) atau NNP (Net National Product), PNB 

(Pendapatan Nasional Bersih) atau NNI (Net National Income), Pendapatan 

Perseorangan atau PI (Personal Income), serta Pendapatan yang 

Dibelanjakan atau DI (Disposable Income). 
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Tingkat pendapatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan daya beli 

masyarakat dan standar kelayakan hidup masyarakat, merupakan indikator yang 

cukup berperan dalam peningkatan standar kualitas atau kelayakan hidup yang 

diukur sebagai penentu capaian IPM. Apabila terjadi ketimpangan pendapatan 

masyarakat akan berdampak terhadap ketimpangan kualitas hidup masyarakat itu 

pula, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan semakin berkurangnya tingkat 

kualitas hidup manusia pada suatu wilayah atau negara secara kumulatif. Dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan juga merupakan faktor penentu capaian 

IPM pada suatu wilayah atau negara. 

7. Hubungan Pendapatan Perkapita terhadap IPM 

Pendapatan Perkapita mencerminkan pendapatan individu pada suatu negara. 

Dimana Pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, 

dimana tingginya pendapatan maka secara otomatis masyarakat tersebut mampu 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari selain itu tingkat daya beli masyarakat juga 

berpengaruh terhadap Standar Layak Hidup pada IPM. Jadi setiap meningkatnya 

Pendapatan maka tingkat daya beli masyarakat pada suatu negara juga ikut naik 

yang kemudian hal ini berdampak terhadap peningkatan IPM dari negara yang 

bersangkutan. 

8. Inflasi 

Sukirno (2006) dalam Pangesti dan Susanto (2018), dengan penelitannya 

yang berjudul tentang “Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Indonesia”. Mengungkapkan bahwa Inflasi terjadi yang disebabkan karena 
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meningkatnya permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran atau diatas 

kemampuan produksi. apabila hal tersebut terjadi, peristiwa ini disebut dengan 

inflasi yang datang dari sisi permintaan (demand pull inflation). Selain itu Inflasi 

bisa juga datang dari sisi penawaran, dimana suatu peristiwa meningkatnya biaya 

produksi sehingga berdampak terhadap kenaikan harga. Apabila hal tersebut terjadi 

maka inflasi ini disebut dengan (cost push inflation).  

Menurut teori Keynes dalam Pangesti dan Susanto (2018), dengan 

penelitiannya yang berjudul tentang “Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia”. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat 

ingin berbelanja di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan ini ditandai 

dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang 

yang tersedia, sehingga menimbulkan ”inflation gap”. Selama inflation gap tetap 

ada, selama itupula proses inflasi akan berkelanjutan. Keynes berpendapat bahwa 

kenaikan harga bukan hanya disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar, tetapi 

disebabkan oleh kenaikan ongkos produksi.  

Nicky Hogan (2017), mengungkapkan bahwa Jenis-Jenis Inflasi (Menurut 

Sifatnya) dibagi sebagai berikut : 

Inflasi < 10%   : Inflasi Ringan 

Inflasi (10-30%) : Inflasi Sedang 

Inflasi (30-100%) : Inflasi Berat 

Inflasi > 100%  : Inflasi Sangat Berat / Hyperinflation 
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9. Hubungan Inflasi terhadap IPM 

Handalani (2018). Dalam penelitiannya yang berjudul tentang “Determinan 

Indeks Pembangunan Manusia di Asia Tenggara” menjelaskan bahwa Inflasi 

signifikan dan berarah negatif terhadap IPM di Asia Tenggara. Hal ini dapat 

diartikan bahwa jika inflasi meningkat maka kecenderungan akan mendorong 

terjadinya penurunan angka Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya jika 

angka inflasi menurun akan mendorong meningkatnya angka indeks pembangunan 

manusia pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.   

Inflasi bersifat berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia. 

Dimana Inflasi merupakan suatu kejadian harga barang yang cenderung naik, hal 

ini berdampak pada menunrunnya tingkat daya beli dari masyarakat. Daya beli 

masyarakat tergolong dalam standar kelayakan hidup yang merupakan komponen 

dari IPM di suatu negara.  
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B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian Yakunina dan Bychkov (2015). tentang “Correlation Analysis of 

The Components pf The Human Development Index Across Countries”. Penelitian 

ini menggunakan Metode Statistik Analisis dengan menggunakan metode regresi. 

Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas, yakni : Indeks Inovasi, TIK, GNI, 

Indeks Kesehatan. Dari keempat variabel tersebut bersifat Positif Signifikan 

terhadap IPM. Dimana Indeks Kesehatan merupakan salahsatu faktor penentu 

tingkat IPM pada suatu negara. 

Penelitian Sangaji (2016) tentang The Determinants of Human Development 

Index in Several Buddhist Countries menunjukkan bahwa Penelitiannya meneliti di 

delapan negara pada tahun 2010-2014, pada negara yang bersangkutan mayoritas 

masyarakatnya beragama budha, selain itu penelitian ini menguji empat faktor 

penentu indeks pembangunan manusia yaitu PDB Perkapita, Inflasi, Angka 

Harapan Hidup dan Tingkat Kelahiran. Pada penelitian ini menggunakan Regresi 

Data Panel dengan menggunakan model Random Effect. Pada penelitian 

menunjukkan bahwa keempat variabel Independen signifikan mempengaruhi 

Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Angka Harapan Hidup dan PDB Perkapita 

bersifat Positif Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan 

Variabel Inflasi dan tingkat Kelahiran bersifat Negatif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Dimana Angka Harapan Hidup merupakan bagian penting 

dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada 8 negara yang diteliti. 

Meningkatnya Angka Harapan Hidup di Indonesia menunjukkan bahwa suatu 

keberhasilan kebijakan pemerintah serta kesadaran akan pentingnya kesehatan. 
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Inflasi pada 8 negara memiliki inflasi dibawah 1 digit kecuali negara Vietnam, hal 

ini didukung dari adanya kebijakan fiskal dan moneter dari negara yang 

bersangkutan. Inflasi harus ditekan agar tingkat Indeks Pembangunan Manusia 

pada 8 negara yang diteliti dapat terus meningkat. 

Penelitian Handalani (2018). tentang Determinan Indeks Pembangunan 

Manusia di Asia Tenggara. Yang Penelitiannya menggunakan metode regresi data 

panel yang disertai dengan beberapa uji agar dapat menghasilkan model yang 

spesifikasi serta estimator yang baik. Penelitiannya yang menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% dengan p-value α=0.05 yang menunjukkan terdapat 5 variabel yang 

signifikan terhadap peningkatan IPM dari 13 variabel lainnya. Pengaruh dari 5 variabel 

ini adalah : Government Effectiveness, Corruption Perception Index, GDP Perkapita, 

dan Foreign Direct Investment bersifat positif signifikan terhadap IPM, kecuali Inflasi 

bersifat Negatif Signifikan terhadap IPM. Setiap kenaikan inflasi akan berdampak 

terhadap penurunan tingkat IPM pada suatu negara, dari hal ini pemerintah berupaya 

untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga yang sejalan dengan upaya dalam 

meningkatkan tingkat IPM di suatu negara.  

Menurut Suparyati, (2014). tentang “Pengaruh Economic Freedom dan 

Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Penelitian ini 

menggolongkan 4 negara berdasarkan dari tingkatan IPM dari negara yang 

bersangkutan. Nilai IPM yang sangat tinggi memiliki nilai 0.788 atau lebih, IPM 

tinggi memiliki nilai 0.677-0.784, IPM sedang memiliki nilai 0.488-0.669, IPM 

rendah memiliki nilai kurang atau lebih rendah dari 0.488. Penelitian ini 

menggunakan model data panel untuk mengetahui pengaruh Economic Freedom 

dan Pendapatan Perkapita terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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untuk negara yang memiliki tingkat IPM tinggi Pendapatan Perkapita berpengaruh 

Signifikan terhadap IPM. Dari kelompok negara yang memiliki IPM tinggi dan 

sedang hanya Economic Freedom yang signifikan. Dari kelompok negara yang 

memiliki tingkat IPM rendah diketahui bahwa Economic Freedom dan Pendapatan 

Perkapita berpengaruh terhadap IPM. 

Penelitian Pangesti dan Susanto (2018) tentang Pengaruh Inflasi terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini meneliti tentang 

“pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat IPM di Indonesia dan besarnya elastisitas 

terhadap tingkat IPM di Indonesia”. Dalam penelitiannya menggunakan Metode 

Penelitian yaitu deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari BPS pada tahun 2000-2015. Metode analisis pada penelitian ini 

menggunakan analisis korelasi, analisis determinasi, regresi linear sederhana, uji t, 

serta uji elastisitas. Penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara inflasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan katagori 

sedang dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,42 dan kontribusi yang diberikan 

oleh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 17,64 % ; apabila 

inflasi naik 1 % maka IPM akan turun sebesar 0,36 % dan nilai konstanta 73,33 ; 

variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM serta 

elastisitasnya tidak elastis (inelastis). Inflasi tidak berpengaruh terhadap IPM 

dikarenakan adanya bantuan kepada masyarakat golongan ekonominya lemah 

seperti, operasi pasar untuk kebutuhan pokok, BLT, Kartu Indonesia Sehat, Kartu 

Indonesia Pintar. 
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Penelitian Wijaya (2018) tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, Kemiskinan, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukawonosraten 

tahun 2011-2015”. Mengungkapkan bahwa teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi panel dengan menggunakan model Random Effect Model (REM). 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Subosukawonosraten 

tahun 2011-2015.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi IPM. Pemilihan variabel penelitian didasarkan pada tiga aspek yang 

tercakup dalam IPM yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek 

pendapatan. Variabel aspek kesehatan yang digunakan adalah variabel Indeks 

Kesehatan. Untuk variabel aspek pendidikan yang akan digunakan adalah variabel 

Indeks Pendidikan. Variabel pada aspek pendapatan yang akan digunakan adalah 

variabel PDB Perkapita. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan variabel 

Inflasi sebagai variabel independen atau bebas. 
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C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap variabel-variabel 

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, pendapatan, dan inflasi beserta 

pengaruhnya terhadap variabel indeks pembangunan manusia di beberapa 

negara Asia-Pasifik tahun 2008-2018 berikut merupakan gambaran 

variabel-variabel dalam penelitian seperti pada grafik 2.1 : 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.1. Kerangka Pemikiran 

2. Hipotesis 

 

Dari grafik 2.1 Kerangka Pemikiran diatas dapat diketahui bahwa 

variabel 3 komponen utama IPM antara lain Indeks Kesehatan, Indeks 

Pendidikan, serta PDB Perkapita berpengaruh positif dan sedangkan  

variabel Inflasi tidak berpengaruh dan  berarah positif terhadap IPM di 

beberapa negara Asia-Pasifik  tahun 2008-2018
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