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ABSTRAK

PENGARUH INDIKATOR KOMPOSIT INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

PROVINSI LAMPUNG

Oleh

APRIDA ADITIYA

Provinsi Lampung mempunyai nilai IPM terendah di antara Provinsi-provinsi di
Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator
komposit indeks pembangunan manusia (angka harapan hidup, rata-rata lama
sekolah, angka melek huruf, dan daya beli) terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data runtun waktu periode tahun
1999-2013 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Model yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi liniear berganda yang
menggunakan fungsi bentuk logaritma natural dengan teknik estimasi Ordinary
Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel angka harapan
hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan daya beli berpengaruh
positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Saran dari
penelitian ini untuk variabel angka harapan hidup terutama dengan mengurangi
tingginya angka kesakitan, untuk variabel rata-rata lama sekolah dan angka melek
huruf yaitu dengan peningkatan pendidikan, dan pada variabel daya beli salah
satunya dengan menjaga kestabilan tingkat inflasi.

Kata Kunci : Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Daya Beli,
Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Lampung, Rata-Rata Lama
Sekolah.



ABSTRACT

THE ANALYSIS EFFECT OF COMPOSITE INDICATORS OF HUMAN
DEVELOPMENT INDEX ON ECONOMIC GROWTH

LAMPUNG PROVINCE

By

APRIDA ADITIYA

Lampung Province has the lowest Human Development Index (HDI) value among
the Provinces on the Island of Sumatra. This research aims to analyze the effect of
a composite indicator of human development index (expectation of life, Mean
years of schooling, Literacy rate, Purchasing power parity) on economic growth
Lampung Province. In this study used time series data 1999-2013 period and
sourced from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Lampung Province. Model in this
study using multiple linear regression analysis model which uses natural
logarithm function with estimation techniques Ordinary Least Square (OLS).
Regression analysis shows that the expectation of life variable have a positive
impact and significant on economic growth. Mean years of schooling variable
have a positive impact and significant on economic growth. Literacy rate variable
have a positive influence and significant on economic growth. Purchasing power
parity have a positive impact and significant on economic growth. Suggestions
from this study for the life expectancy variable is especially by reducing the high
morbidity rate, for mean years of schooling variable and literacy rate variable with
increase the education, and purchasing power parity variable to maintain the
stability of inflation rate.

Keywords : Economic Growth, Expectation Of Life, Lampung Province, Literacy
Rate, Mean Years of Schooling, Purchasing Power Parity.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan

institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan

(Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi dalam konteks regional diasumsikan sama dengan

pertumbuhan ekonomi. Secara umum pembangunan ekonomi daerah adalah suatu

proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola

berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk

menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989).

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan harus mampu meningkatkan

kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya

manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan

kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan

untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
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Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan

ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dilihat dengan tingkat

kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan

dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM)

yang diukur melalui kualitas tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya

beli). Melalui pendekatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi

peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas

individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam

menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam

menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Peningkatan kemampuan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan derajat

kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut

penting karena dapat  direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial

budaya, dan politik. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan

mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk,

dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas penduduk (Brata, 2004).

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations

Development Programme (UNDP) adalah suatu proses yang memperluas pilihan-

pilihan bagi penduduk. Dengan demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penerapan tujuan

pembangunan manusia tersebut memuat empat hal pokok yang harus diper-

hatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
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Salah satu indikator yang membedakan antara negara maju dengan negara

berkembang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dijelaskan Indonesian

Human Development Report bahwa perkembangan pembangunan manusia selama

ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi di awal 1970-an sampai akhir

1990-an. Pertumbuhan ekonomi di era tersebut memungkinkan individu untuk

mengalokasikan pengeluaran kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pengeluaran

pemerintah pada era tersebut khususnya untuk pelayanan kesehatan dan

pendidikan relatif sedikit. Kebutuhan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran

pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika Indonesia

mengalami krisis ekonomi, karena dampak krisis menyebabkan merosotnya

pencapaian pembangunan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan

pembangunan manusia sangat penting untuk meningkatkan peran sumber daya

manusia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur

pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: kesehatan,

yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur

berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15

tahun ke atas, standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah

disesuaikan menjadi paritas daya beli (BPS, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan

perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan

faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan
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mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain

daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk

akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan

mempermudah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sadono, 2006).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung berfluktuasi selama kurun waktu 15

tahun dari tahun 1999-2013. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 1999-2013
Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS), 2014

Berdasarkan Gambar 1 perekonomian Provinsi Lampung tumbuh 3,40% di tahun

2000 naik 2,54% dan pada tahun 2007 menjadi 5,94%. Pada tahun 2009

pertumbuhan ekonomi lampung turun sebesar 5,26% setelah tahun 2009 hingga

tahun 2012 pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan

ekonomi Lampung tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,53% dan

terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 3,40%. Rendahnya pertumbuhan

ekonomi di tahun 2000 sebagai dampak lanjutan dari krisis moneter tahun 1997-

1998. Sedangkan membaiknya pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2009 adalah
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dampak dari perbaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dan adanya

penambahan modal dan kemajuan teknologi (BPS, 2014).

Menurut Solow pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari

tiga faktor yaitu (1) kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui

pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), (2) penambahan

modal, dan (3) teknologi. Sedangkan salah satu alat untuk mengukur pembangu-

nan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah Indeks Pembangunan Manusia

(Todaro, 2003).

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan

perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan

faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan

mampu berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu

pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi

pula sehingga akan menaikkan jumlah tenaga kerja akan menciptakan

kesejahteraan penduduk (Maasyirah, 2011).

Data publikasi BPS memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia di Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya tapi keadaan yang

sebenarnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tergolong rendah

dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia Lampung berada diperingkat 26 dari

33 Provinsi di Indonesia. Lampung menduduki peringkat 10 di Pulau Sumatera,

Provinsi Lampung masih belum bisa mengungguli daerah-daerah yang ada di

Sumatera yaitu yang masuk kedalam 5 besar Indeks Pembangunan Manusia

teratas yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan
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Bengkulu. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung

masih harus diperlukan usaha yang lebih baik lagi dan hal ini membutuhkan

kebijakan yang tepat dari Pemerintah Provinsi Lampung (BPS, 2014).

Berikut ini gambaran nilai Indeks Pembangunan Manusia Se-Sumatera tersebut

dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Nilai IPM Menurut Provinsi Se-Sumatera (Persen)
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2014

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terletak di ujung selatan Pulau

Sumatera dan paling dekat dari Pulau Jawa yang memiliki peran strategis sebagai

pintu gerbang perdagangan pembuka perekonomian se-Sumatera. Lampung

sebagai Provinsi dengan luas wilayah 53.288,35 Km2 serta jumlah penduduk

7.608.405 jiwa ternyata memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang paling

kecil yaitu 72,87% pada tahun 2013.

Dengan wilayah yang sangat strategis Provinsi Lampung seharusnya menjadi

contoh berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera.

Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan tingkat IPM terendah di Sumatera,

rendahnya indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung dikarenakan
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rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan yang terdapat di Provinsi Lampung

(BPS, 2014).

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas

modal manusia dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan

juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang

mendasar di suatu wilayah (Mankiw, 2008).

Menurut BPS Provinsi Lampung, jika sebuah daerah mengadopsi IPM sebagai

ukuran keberhasilan pembangunan maka sektor pendidikan dan kesehatan harus

menjadi prioritas dalam pembangunan. Peran pemerintah sangat diperlukan

sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber

daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), dan

aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan).

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan

ekonomi. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang

dilakukan Maasyirah (2011), Yunita Mahrany (2012), Nyoman Lilya (2012) yang

mana menunjukkan bahwa pembangunan manusia terkait mutu modal manusia

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal manusia dipengaruhi

oleh indeks pembangunan manusia dimana terdapat tiga indikator komposit yang

digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam

pembangunan manusia yaitu indeks kesehatan yang diukur dengan angka harapan

hidup, indeks pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka

melek huruf, dan indeks ekonomi yang diukur dengan paritas daya beli. Berikut
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ini indikator indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2009-

2013.

Tabel 1. Perkembangan Indikator IPM Provinsi Lampung

Tahun

Angka Harapan
Hidup

(Tahun)

Rata-rata Lama
Sekolah
(Tahun)

Angka Melek
Huruf
(%)

Daya Beli

(Rp)

2009 69,25 7,49 94,37 617.420
2010 69,50 7,75 94,64 618.630
2011 69,75 7,82 95,02 621.770
2012 70,05 7,87 95,13 625.520

2013 70,09 7,89 95,92 628.240

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2013.

Pada tabel 1 menunjukkan perkembangan indikator angka harapan hidup, rata-rata

lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli yang mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Akan tetapi walaupun terjadi peningkatan disetiap indikatornya

tidak menjadikan IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan, oleh karena itu

diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dasar manusia.

Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harus dimiliki suatu bangsa

untuk meningkatkan potensinya. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas

dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut (BPS, 2014).

Dengan permasalahan tersebut penulis menggunakan indikator indeks

pembangunan manusia sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini

dilakukan di Provinsi Lampung karena rendahnya indeks pembangunan manusia

Provinsi Lampung dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain di Sumatera.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung?

2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung?

3. Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung?

4. Bagaimana pengaruh daya beli terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah

dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka harapan hidup terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka melek huruf terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya beli terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Ekonomi.

2. Bagi pembuat kebijakan dapat menambah pengetahuan baru mengenai besaran

pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan

daya beli terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

3. Sebagai informasi bagi pemerintah untuk digunakan dalam memutuskan

kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur maupun penelitian lebih

lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain pada umumnya.

E. Kerangka Pikir

Menurut UNDP pergeseran paradigma pembangunan ekonomi yang baru lebih

menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya

manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan, yang mana hal

tersebut dapat dicerminkan melalui indeks pembangunan manusia. Sumber daya

manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, rendahnya

kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat

produktivitas. Karena sumber daya manusia akan menghasilkan tenaga kerja yang

berkualitas dan mampu menggunakan teknologi untuk peningkatan produktivitas

hal ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah (BPS, 2013).
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Untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia

terdapat tiga indikator IPM yang digunakan yaitu: tingkat kesehatan yang diukur

dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan

rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan

standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan

menjadi paritas daya beli. Karena pembangunan manusia merupakan salah satu

indikator terciptanya pembangunan manusia yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  variabel

dependen pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan variabel independen

berupa angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan daya

beli.

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu serta untuk

memudahkan dan menjelaskan akar pemikiran dalam penelitian ini, maka

kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 3. Kerangka Pikir Pengaruh Indikator komposit Indeks Pembangunan
Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Angka Harapan Hidup

Rata-rata Lama Sekolah

Angka Melek Huruf

Pertumbuhan
Ekonomi

Daya Beli
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Dalam penelitian dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung digunakan variabel independen berupa angka harapan hidup, angka

melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli. Dari kerangka pemikiran

tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dimana

keadaan masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul, berdasarkan

perumusan masalah diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Angka Harapan Hidup mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Diduga Rata-rata Lama Sekolah mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Diduga Angka Melek Huruf mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Diduga Daya Beli mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-

masing bab membahas sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka pikir, hipotesis serta sistematika penulisan.
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II. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teoritis, hubungan antar

variabel, dan tinjauan empiris.

III. Metode Penelitian

Bab ini membahas jenis dan sumber data, metode analisis, dan defenisi

operasional variabel.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan bab ini menganalisa perkembangan angka harapan hidup,

rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan daya beli terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

V. Kesimpulan dan Saran

Pembahasan pada bab ini menyimpulkan hasil analisis dan saran yang

bermanfaat bagi banyak orang.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan

ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang.

Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini

disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan

dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2000).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan

jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana

aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat

pada suatu peridoe tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah

suatu proses penggunanan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output,

maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa

terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya
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pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik

faktor produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah

perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan output

barang dan jasa sehingga berakibat pada kenaikkan pendapatan per kapita.

Adapun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu

negara antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses

pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada

sejauh mana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai

untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam

melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam

saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak

didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber

daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya

kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan

kekayaan laut.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat

mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja
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yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin

canggih berdampak kepada aspek efesiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian

aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat

pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan

meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang

modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan

ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Endogen

Perkembangan selanjutnya dari teori pertumbuhan membawa kepada munculnya

sebuah paradigma baru yang menganalisis pertumbuhan dari sudut pandang

endogen. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan

yang bersifat endogen, teori pertumbuhan endogen merupakan hasil dari dalam

sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih

ditentukan oleh sistem produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan

teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari

keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran

modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang

tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer,

1994).
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Teori pertumbuhan endogen menganggap akumulasi modal merupakan sumber

utama pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi definisi modal menurut teori ini

diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya

manusia. Menempatkan stok pengetahuan sebagai salah satu faktor produksi yang

semakin meningkat. Sehingga tingkat pertumbuhan dapat terus ditingkatkan

sesuai dengan kemampuan masing-masing negara untuk meningkatkan dan

menciptakan stok pengetahuan. Oleh karena itu negara maju dengan kemampuan

menciptakan pengetahuan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara miskin

akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding dengan negara

miskin. Dalam hal ini teori pertumbuhan endogen menjelaskan mengapa

akumulasi modal tidak mengalami diminishing return, tetapi justru mengalami

increasing return dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya

manusia (Meier, 2000).

Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi

teknologi merupakan bagian (implisit) dari sebuah proses pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan teknologi tersebut salah satunya didukung oleh adanya sumber daya

manusia yang berkualitas, sehingga mereka dapat melakukan inovasi teknologi

yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal

manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan dengan demikian bahwa pentingnya kebijakan mendasar untuk
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meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan memberikan subsidi pada sekolah

(Mankiw, 2000).

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988)

merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor

yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring

dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi

modern yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam

pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik.

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen, yakni perubahan teknologi

yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan, adanya penciptaan

ide baru oleh perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme spillover dan learning

by doing karena penciptaan ilmu pengetahuan pada suatu perusahaan diasumsikan

mempunyai dampak positif secara ekternal pada tekonologi produksi perusahaan

lain, produksi barang barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi

pengetahuan yang tumbuh tanpa batas.

b. Teori Human Capital

Secara luas modal memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat

tergantung kepada peningkatan pembentukan modal baik pembentukan modal

fisik maupun modal alam. Menurut World Bank (2001), modal fisik dan modal

alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara.

Selain modal fisik dan modal alam, modal manusia (Human Capital) juga
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merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan kunci dalam pertumbuhan

ekonomi dan dapat meningkatkan produktivitas.

Teori Human Capital pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada

tahun 1961. Schultz (1961) menyatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk

modal sebagaimana bentuk modal lain, seperti; mesin dan teknologi. Teori Human

Capital menekankan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan

keterampilan adalah bentuk modal manusia. Seperti halnya investasi dalam modal

fisik, investasi dalam modal manusia menghasilkan return di masa depan.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang

menghasilkan pengembalian dan pengeluarannya dilakukan untuk

mengembangkan kualitas dan kuantitas manusia. Nilai tambah dalam diri manusia

tercipta ketika pendidikan dan keterampilan berguna bagi suatu perusahaan.

Human Capital diukur dengan pendidikan dan pelatihan.

Peran penting modal manusia juga dijelaskan dalam Teori Human Capital. Teori

Human Capital mengasumsikan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas

dan penghasilan seorang pekerja di masa yang akan datang. Keputusan seseorang

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan suatu

bentuk investasi sekaligus sebagai opportunity cost (pilihan terbaik) dengan

harapan orang tersebut dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi sebagai

imbalan dari pendidikan yang di miliki (Simanjuntak, 1998).

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa modal manusia dapat diinvestasikan

melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memainkan peran penting

dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern
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dan membangunan sebuah kapasitas bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan

demikian, pendidikan dan kesehatan bisa juga dilihat sebagai komponen vital

dalam pertumbuhan dan pembangunan, sebagai input bagi fungsi produksi

agregat.

Pendidikan dan latihan merupakan faktor penting dalam pengembangan modal

manusia. Pendidikan dan latihan dapat menjadi nilai tambah seorang pekerja

untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan yang lebih tinggi

memungkinkan penghasilan yang tinggi pula untuk seorang pekerja. Dengan

demikian, investasi modal manusia dalam bidang pendidikan merupakan faktor

yang penting, karena melalui pendidikan akan terlahir modal manusia yang

berkualitas sehingga dapat memberikan multiplier effect dan berkontribusi dalam

pembangunan perekonomian suatu negara.

Selain pendidikan dan latihan, kesehatan juga menunjang pengembangan modal

manusia. Kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk

meningkatkan pendidikan. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan

lebih produktif dalam bekerja dan mendapatkan penghasilan yang tinggi.

Kesehatan yang baik merupakan input penting bagi modal manusia dalam

meningkatkan produktivitas.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Menjelang berakhirnya abad ke-20, terjadi pergeseran paradigma pembangunan,

yakni dari pembangunan ekonomi ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Paradigma pembangunan ekonomi menekankan bahwa keberhasilan
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pembangunan suatu bangsa diukur dari pertumbuhan ekonomi dengan indikator

meningkatnya pendapatan rata-rata per kapita (Income per capita). Sedangkan

paradigma pembangunan yang baru lebih menekankan pada sumber daya

manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa diukur dari meningkatnya

kualitas sumber daya manusia. Melalui tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi (BPS Lampung, 2013).

Berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara makro,

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menetapkan suatu

program pembangunan millennium dari tahun 2000-2015. Tujuan pembangunan

milinium dirumuskan ke dalam 8 tujuan pembangunan Millennium Development

Goals (MDG’s), yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan.

2. Mencapai pendidikan dasar yang universal.

3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

4. Mengurangi jumlah kematian anak.

5. Meningkatkan kesehatan ibu.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, TB, dan penyakit lain.

7. Menjamin kelestarian lingkungan.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Keberhasilan pencapaian program-program tersebut dirumuskan dalam satu

indeks gabungan tentang kualitas sumber daya manusia yang disebut sebagai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau “Human Development Indext”.
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Indeks Pembangunan Manusia tersebut terdapat indikator-indikator yaitu :

1. Kesehatan: Angka harapan hidup.

2. Pendidikan: Indikator rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf.

3. Ekonomi: Standar kehidupan layak yang diukur dengan paritas daya beli.

Konsep UNDP (United Nations Development Programme), tentang

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan

bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep UNDP tersebut

pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Pada konsep

tersebut pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut pandang manusianya,

bukan dari pertumbuhan ekonominya.

Menurut UNDP (Human Development Report, 1995), premis penting dalam

pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena

itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-

upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas,

pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan

dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
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Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir

pembangunan sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana

pencapaian tujuan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia,

ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

a) Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam

proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi

merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b) Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap

sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil

kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka

dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam

kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c) Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya

untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia,

dan lingkungan selalu diperbaharui.

d) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan

menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan

mengambil keputusan dalam proses pembangunan.
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1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan

manusia yang dianggap sebagai mendasar yaitu usia hidup (longetivity),

pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan

salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan

manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur

upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat

mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi

pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan

dasar penduduk (BPS Lampung, 2013).

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini:

1. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan

hidup.

2. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari

angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi.

3. Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk

paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP).

2. Ukuran Perkembangan IPM

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan

untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat

menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan

memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli

(BPS, 2013).

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang

kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, rangking HDI semua negara

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (low human development)

bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.

2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (medium human

development) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79.

3. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high human development)

bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Dapat disimpulkan bahwa negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79

dapat dikatakan bahwa negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan

manusianya, sedangkan negara dengan nilai HDI 0,8 berarti negara tersebut

sangat memperhatikan pembangunan manusianya (Kuncoro, 2006).

Perhitungan IPM menurut BPS Provinsi Lampung (2013) adalah menghitung rata-

rata sederhana dari masing-masing indeks dengan hubungan matematis yaitu

sebagai berikut:

= 13 ( + + )
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Untuk menghitung indeks masing-masing dari  komponen IPM dengan hubungan

matematis sebagai berikut :I = − −
= 23 + 13= −−

Dimana:

= Indeks Kesehatan
= Expectation of Life (Angka Harapan Hidup)
= Indeks Pengetahuam
= Angka Melek Huruf
= Mean Years of Schooling (Rata-rata Lama Sekolah)
= Indeks Daya Beli

Untuk mencari indeks-indeks perlu dimasukan penentuan maksimum minimum

suatu indeks agar indeksnya setara. Dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2. Penentuan Maksimum Minimum Indeks
Minimum Maksimum

Indikator Satuan UNDP BPS UNDP BPS
Angka Harapan Hidup Tahun 25 25 85 85
Angka Melek Huruf Persen 0 0 100 100
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 0 0 15 15
Pengeluaran Per Kapita
Disesuaikan

Rupiah 360,00 360,000 732,720 732,720

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2014

Komponen-komponen Indeks pembungunan Manusia menurut The United

Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia

(Human Development Report) setiap tahun sejak tahun 1990 telah menerbitkan

Indeks Pembangunan Manusia (human development index-HDI) terdiri dari:
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a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Angka harapan hidup

dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Indikator

ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan (BPS, 2013).

Dalam perhitungan Angka Harapan Hidup yaitu dihitung dengan cara tidak

langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic

Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Sementara itu untuk menghitung indeks

harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP,

dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85

tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Usia harapan hidup dapat panjang

jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik. Besarnya nilai maksimum

dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran

yang telah disepakati oleh semua negara 175 negara di dunia (BPS, 2013).

b. Angka Melek Huruf

Indikator ini merupakan salah satu indikator output bidang pendidikan dalam IPM

yang dimaknai sebagai  ukuran pembangunan sumber daya manusia. Salah satu

indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah

dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat

melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Ukuran yang sangat

mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis
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penduduk berumur 15 tahun keatas atau sering disebut angka melek huruf (BPS,

2013).

Angka melek huruf adalah angka yang dipakai untuk menyatakan presentase

penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis baik itu

menggunakan huruf  latin, huruf arab dan huruf lainnya. Angka ini bermanfaat

untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah,

karena membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu

pengetahuan, tinggi rendahnya AMH mencerminkan sejauh mana penduduk suatu

daerah terbuka terhadap pengetahuan. Dalam perhitungan Angka Melek Huruf

dihitung dengan cara matematis yaitu :

I =

Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum

0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua

masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi

sebaliknya.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam

penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan

gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan

pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama

sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah

dapat juga digunakan untuk evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun
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yang telah dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka

rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun atau lebih.Untuk

memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada

tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup

berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat

dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000).

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (Human Capital) yang

menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahwa orang yang

memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk

sekolah dan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan

orang yang pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata

jumlah tahun dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk

menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk

menghitung Rata-rata Lama Sekolah dihitung dengan cara matematis yaitu:

I =

Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas

minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun

mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara

Sekolah Menengah Atas (BPS Lampung, 2013).

d. Daya Beli

Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Indikator

ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk
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merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga

menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan.

Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi.

Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing

Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan

dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.

Daya beli atau pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan kemampuan

masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan

ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang

digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian

kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda.

Untuk menghitung daya beli menurut BPS Provinsi Lampung dihitung dengan

cara matematis yaitu yang pertama dengan cara melihat standar hidup layak

diproksi dengan indikator daya beli yang disesuaikan.

Daya beli yang disesuaikan =
 Y = pengeluaran per kapita

 PPP = paritas daya beli

= ∑ ( , ) ( , )∑ ( , ) ( , )
Dimana :

( , ) = harga per unit komoditi j yang dikonsumsi di provinsi/kabupaten i.( , )= harga per unit komoditi j di Jakarta Selatan.( , ) = volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi/kabupaten i.
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Dalam perhitungan PPP, daerah Jakarta Selatan sebagai perhitungan dalam paritas

daya beli karena di daerah Jakarta Selatan itu sendiri merupakan daerah yang

terdapat komoditas paling lengkap dibandingkan daerah-daerah lain. Terdapat 27

komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP.

C. Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Hubungan Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi

United National Development Program (UNDP) dalam Laporan Pembangunan

Indonesia (1996) menyatakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mempengaruhi satu dengan

yang lainnya. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan

manusia melalui kegiatan rumah tangga (membesarkan anak), pengeluaran rumah

tangga untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (seperti makanan, obat-obatan, buku

sekolah, dan sebagainya), dan kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah

(prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Pada sisi lain pembangunan manusia

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas pekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Indeks Pembangunan Manusia

2007-2008 pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya upaya

pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi

menumbuhkan kesempatan kerja yang menjadi jembatan yang menghubungkan

pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi.

Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan

ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia,
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maka pertumbuhan ekonomi harus disertai syarat cukup, yaitu pemerataan

pembangunan. Pemerataan pembangunan diperlukan untuk menjamin semua

penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Diketahui, beberapa faktor

penting dari hasil pembangunan yang sangat efektif  bagi pembangunan manusia

adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan

dasar bagi manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin

tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Ditengah eskalasi

persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin

tinggi, jika tidak demikian maka bangsa itu akan kalah bersaing dengan bangsa-

bangsa lainnya yang lebih maju.

Bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal

yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga.

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah

negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembang-

kan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara

keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran

gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan

sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2006).

Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat

sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena

peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas
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melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga

tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996).

2. Modal Manusia Dengan  Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang

pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika

bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci

dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern

dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang

berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan

kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasayarat bagi peningkatan

produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat

sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi

fungsi produksi agregat (Todaro, 2006).

Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para

pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan

pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja dewasa.

Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan

untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia

dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar

(Mankiw, 2003).

Sementara itu untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang

tinggi, negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya

manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik yaitu:
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1. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi.

Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan

produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan

penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat.

2. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga

kerja. Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena

mampu menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi

teknologi dan mampu belajar dari kesalahan.

D. Keterkaitan Antara Variabel Terpilih

1. Hubungan Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat

kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka

harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap

individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis

mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Usia harapan

hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut usia yang semakin besar juga akan

menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan

tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut

yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan

pengalamannya (BPS, 2013).
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Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia karena tanpa

kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara.

Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi

setiap penduduknya. Terkait dengan teori modal manusia bahwa modal manusia

berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam

memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan penduduk sangat menentukan

kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan

ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang

penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Wibisono (2001) mengenai Determinan Pertumbuhan Ekonomi

Regional: Studi Antar Provinsi di Indonesia mengatakan bahwa angka harapan

hidup berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Angka Melek Huruf dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah

negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas

agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan

sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan angka melek huruf

dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberantasan buta aksara. Angka

melek huruf yang tinggi menggambarkan semakin membaiknya produktivitas

penduduk sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi yang baik.

Sollow menekankan bahwa peranan ilmu pengetahuan dan investasi sumber daya

manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari teori Sollow tersebut

kemudian dikembangkan menjadi teori baru pertumbuhan ekonomi (The new



36

growth theory) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan dasar dari

pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2011).

Hal ini dikatakan juga oleh Dedy Rustiono (2008) bahwa pertumbuhan ekonomi

yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan disebabkan oleh sumber daya manusia

yang berkualitas. Hal ini terlihat dari tingkat melek huruf (literacy rate) yang

tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan

teknologi dan ekonomi yang terjadi. Peranan pendidikan dalam pertumbuhan

ekonomi terdapat 6 cara, yaitu: (1) pendidikan secara umum meningkatkan

kualitas tenaga kerja melalui keterampilan dan pengetahuan; (2) pendidikan juga

meningkatkan mobilitas spesifikasi tenaga kerja sehingga mendorong pembagian

kerja secara efisien; (3) pendidikan memungkinkan informasi baru serta berbagai

input dan proses-proses baru yang belum dikenal dapat diserap dengan lebih cepat

dan efektif; (4) pendidikan meningkatkan keterampilan manajerial yang membuat

alokasi sumberdaya lebih efisien; (5) pendidikan juga dapat menghapuskan

berbagai hambatan yang sifatnya institusional; (6) pendidikan mendukung jiwa

kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang bertanggung jawab,

kemampuan organisasional, berani mengambil resiko serta mampu menciptakan

konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang.

Menurut Mankiw (2003) suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada

pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata

lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan

menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
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3. Hubungan Rata-rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam menggurangi

kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan

produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui

pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk

meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan

pendapatan mereka (Lincolin, 1999).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga

akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan

tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan

bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi. Pada akhirnya seseorang

yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang

lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan (Todaro, 2000).

4. Hubungan Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin

membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi perkapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup

layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan

konsumsi riil per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga

lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran rumah
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tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat

menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah

tangganya.

Untuk mengukur daya beli penduduk antar daerah, BPS menggunakan data rata-

rata konsumsi komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan ini

telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang

disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity) (BPS, 2013).

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan

tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi

rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di ke-

banyakaan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75% dari pendapatan

nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam

menentukan fluktuasi kegiataan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya (Sukirno, 2003).

Keputusan rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi sangat

penting untuk analisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan

ekonomi. Fluktuasi dalam konsumsi adalah elemen penting dalam hal ini

menunjukkan bahwa perubahan dalam rencana pengeluaran konsumen bisa

menjadi sumber guncangan terhadap perekonomian.



39

E. Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian dan mempelajari

lebih dalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

yang diangkat oleh penulis. Berikut ini adalah ringkasan-ringkasan penelitian

terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini:

No Nama
Penulis

Judul Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

1 Nyoman
Lilya, I Ketut
Sutrisna
(Journal of
economics EP
Unud, 3(3) :
106-114 tahun
2014)

Pengaruh
Komponen
Indeks
Pembanguna
n Manusia
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Provinsi Bali

Pertumbuhan
ekonomi (Y)
a.) Variabel
indeks
kesehatan
(x1)
b.) Variabel
indeks
pendidikan
(x2)
c.) Variabel
daya beli (x3)

Alat
analisis ini
mengguna
-kan
regresi
linier
berganda
dengan
metode
Ordinary
Least
Squere
(OLS)

Hanya indeks
kesehatan
tidak
berpengaruh
positif
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.

2 H.
Syamsuddin.
HM (Jurnal
Paradigma
Ekonomika
Vol.1 No.7
Tahun 2013)

Analisis
Indeks

Pembanguna
n Manusia
Kabupaten
Tanjung

Jabung Barat

Pertumbuhan
ekonomi (Y)
a.) Indeks
harapan hidup
(x1)

b.) Indeks
Pendidikan

(x2), daya beli
(x3)

Mengguna
kan
regresi
linier
berganda
dengan
metode
Ordinary
Least
Squere
(OLS).

Variabel
bebas
berpengaruh
positif dan
signifikan
pada
pertumbuhan
ekonomi.
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No Nama
Penulis

Judul Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

3 Sanggelorang,
Rumate
(Jurnal
berkala ilmiah
efesiensi
Vol.15 No.2)

Pengaruh
Pengeluaran
Pemerintah
di Sektor
Pendidikan
dan
Kesehatan
Terhadap
Indeks
Pembanguna
n Manusia di
Sulawesi
Utara

IPM (Y)
a.) Variabel
indeks
pendidikan
(x1)
b.) Variabel
indeks
kesehatan
(x2)

Analisis
regresi
linier
sederhana

Hasil analisis
menunjukkan
bahwa
pengaruh
indeks
pendidikan
berpengaruh
positif
terhadap IPM
dan indeks
kesehatan
tidak
berpengaruh
terhadap
IPM.

4 Ilham Thaief
(jurnal
volume 5, No.
1 tahun 2014)

Indeks
Pembanguna
n Manusia
Dan
Pertumbuhan
Ekonomi

Y :
pertumbuhan
ekonomi x1 :
angka harapan
hidup
x2 : angka
melek huruf
x3: rata-rata
lama sekolah
x4 : paritas
daya beli

Dengan
mengguna
kan
analisis
regresi
liniear
berganda

Hanya
variabel
angka melek
huruf tidak
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi

5 Tete Saepudin
(jurnal
Trikonomika
volume 10,
No. 2,
Desember
2011, hal 148-
161. ISSN
1411-514X)
Tahun 2011

Analisis
Pembanguna
n Sumber
Daya
Manusia dan
Pertumbuhan
Ekonomi
Provinsi-
provinsi di
Indonesia

Pertumbuhan
Ekonomi (Y),
Pertumbuhan
investasi
(X1), TK
memiliki
keahlian (X2),
TK tidak
memiliki
keahlian (X3),
Rata-rata
Lama Sekolah
(X4),
Pengeluaran
pemerintah
pendidikan
(X5)

Regresi
linear
berganda

Hanya
variabel
pertumbuhan
tenaga kerja
yang
memiliki
keahlian
berpengaruh
negative dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi di
Provinsi-
provinsi
Indonesia



41

No Nama
Penulis

Judul Variabel Alat
Analisis

Kesimpulan

6 Nugroho Sbm
(jurnal
volume 29,
No. 2 juli
2014)

Pengaruh
Pendidikan
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi

Pertumbuhan
Ekonomi (Y),
Angka melek
huruf(x1),
Produk
Domestik
Bruto (x2)

Regresi
Linier

Berganda

Angka melek
huruf

berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap

pertumbuhan
ekonomi.

F. Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat kesamaan alat analisis yaitu menggunakan analisis regresi linier

berganda dengan teknik estimasi OLS (ordinary least square). Selain itu terdapat

kesamaan pada variabel bebas yang digunakan dalan penelitian ini adalah angka

harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli.

Dalam beberapa penelitian dalam tinjauan empiris tersebut yang membuktikan

bahwa variabel angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan adalah

penelitian Syamsuddin HM (2013), Ilham Thaief (2014), angka harapan hidup ini

juga dapat menunjukkan keadaan dan sistem pelayanan kesahatan yang ada dalam

suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil

upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Dalam hal ini

meningkatnya angka harapan hidup akan berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi karena manusia selaku pelaku-pelaku ekonomi akan

menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Variabel bebas yang kedua adalah angka melek huruf, beberapa penelitian yang

membuktikan variabel angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Nugroho (2014) pengaruh angka melek
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huruf terhadap pertumbuhan ekonomi terutama pada peningkatan pendidikan

bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan makin tinggi produktivitasnya dan

dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Variabel bebas yang ketiga adalah rata-rata lama sekolah, Ilham Thaief (2014)

dan Tete Saepudin (2011), membuktikan rata-rata lama sekolah memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi

pendidikan yang diukur dengan lamanya waktu sekolah, akan semakin tinggi

produksi yang dihasilkan. Penemuan teknologi baru dan pengembangan dari

teknologi baru tersebut, akan tercipta/terlahir dari tenaga kerja yang memiliki

pendidikan yang tinggi. Pada akhirnya peningkatan keahlian seseorang akan

mendorong produktivitas sehingga pendapatan yang dihasilkan semakin tinggi.

Variabel bebas yang keempat adalah daya beli beberapa penelitian yang

membuktikan variabel angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Nyoman (2014), Syamsuddin HM (2013),

Ilham Thaief (2014), bahwa kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup

layak. Bahwa pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan

ekonomi akan tercipta apabila pengeluaran masyarakat meningkat dibandingkan

dengan masa lalu.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder (time series) yang

diperoleh dari instansi-instansi pemerintah daerah. Data sekunder adalah data

yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang berupa

catatan-catatan atau laporan dalam bentuk buku yang dikeluarkan oleh suatu

instansi atau perusahaan. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber

data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

2. Literatur lainnya.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional varibel yang kemukakan oleh penulis antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi atau Growth (Pertek) merupakan peningkatan output

rill suatu perekonomian yang diukur dengan perubahan PDRB rill Provinsi

Lampung periode tahun 1999-2013 dan diukur dalam persen.

2. Angka Harapan Hidup atau Expectation of Life (AHH) adalah rata-rata

lamanya hidup manusia sejak lahir yang dicapai oleh penduduk di Provinsi

Lampung periode tahun 1999-2013 dan diukur dalam tahun.
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3. Rata-rata Lama Sekolah atau Mean Years of Schooling (RLS) adalah rata-rata

jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani oleh

penduduk di Provinsi Lampung periode tahun 1999-2013 dan diukur dalam

tahun.

4. Angka Melek Huruf atau Literacy Rate (AMH) adalah pesentase jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis di Provinsi

Lampung  periode tahun 1999-2013 dan diukur dalam persen.

5. Daya Beli atau Purchasing Power Parity (DB) adalah kemampuan masyarakat

dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa setiap tahun di Provinsi

Lampung  periode tahun 1999-2013 dan diukur dalam juta rupiah.

C. Metode Analisis dan Teknik Estimasi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier

berganda. Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen

pada satu atau lebih variabel yang lain yaitu variabel independen. (Gujarati,

2003). Maka diperoleh persamaan model regresi liniernya adalah sebagai berikut :

Model yang digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertek = f (AHH, RLS, AMH, DB)

Selanjutnya, model di atas ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural

sehingga dirumuskan sebagai berikut:

lnPerteki =  β0 + β1 lnAHH + β2 lnRLS + β3 lnAMH + β4 lnDB +
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Dimana:

Perteki = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
AHH = Angka Harapan Hidup (Tahun)
RLS = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
AMH = Angka Melek Huruf (Persen)
DB = Daya Beli (Juta Rupiah)
Ln = Logaritma Natural
Β0 = Konstanta Regresi
β1, β2, β3, β4 = Koefisien Parsial Variabel

= Standar Error

Tujuan menggunakan logaritma natural (ln), bertujuan untuk menyamakan satuan

ukuran (Gujarati, 2003).

Untuk mengestimasi model digunakan Ordinary Least Square (OLS) dengan

bantuan software eviews 9.1. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang

dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan

penarikan interpretasinya (Gujarati, 2003).

Penggunaan OLS membutuhkan uji yang disarankan sejalan dengan pengujian

asumsi klasik yaitu:

D. Pengujian Asumsi Klasik

Agar tercapai suatu estimasi koefisien regresi yang diperoleh dengan

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) adalah penduga dengan

variasi terkecil sehingga bersifat BLUE (The Best Linier Unbiased Estimator)

(Gujarati, 2003). Maka digunakan uji asumsi klasik merupakan uji didalam ilmu

ekonometrika, agar sesuatu model dikatakan baik dilakukan beberapa pengujian

yaitu:
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1. Uji Linieritas

Linieritas merupakan asumsi awal dalam model regresi linier. Uji linieritas dapat

dengan mudah dilakukan pada regresi linier berganda, pengujian terhadap

linieritas dapat menggunakan Ramsey Reset test. Apabila nilai Prob F hitung lebih

besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas

dan sebaliknya, apabila nilai Prob F hitung lebih kecil dari 0,05 maka model tidak

memenuhi asumsi linieritas. Nilai Prob F hitung dapat dilihat pada baris F statistik

kolom probability (Gujarati, 2003).

2. Uji Normalitas

Uji normalitas residual metode OLS secara normal dapat dideteksi dari metode

yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Metode JB ini didasarkan pada

sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Uji statistik dari JB ini

menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis, adapun formula uji statistik JB

adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003).= +
Dimana S adalah koefisien skewness dan K adalah koefisien kurtosis. Jika suatu

variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien S=0 dan K=3. Oleh

karena itu, jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan statistik JB

akan sama dengan nol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar

taksiran parameter dalam model tersebut BLUE. Pada umumnya,

heteroskedastisitas diperoleh pada data cross section. Jika pada model dijumpai
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heteroskedastisitas, maka model menjadi tidak efisien meskipun tidak bias dan

konsisten. Untuk memeriksa keberadaan heteroskedastisitas salah satunya dapat

ditunjukkan dengan uji White (Gujarati, 2003). Kriteria uji ini digunakan :

a. Apabila nilai probability Obs*R-square-nya > taraf nyata (α) yang digunakan,

maka persamaan tidak mengalami heteroskedastisitas.

b. Apabila nilai probability Obs*R-square-nya < taraf nyata (α) yang digunakan,

maka persamaan mengalami heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi pada data deret waktu (time series), namun dapat

pula terjadi pada data lintas ruang (cross section). Observasi dari error term dapat

dilakukan secara independent atau dengan yang lainnya. Dalam aplikasi ekonomi,

asumsi ini merupakan yang terpenting dalam model-model runtun waktu. Dalam

konteks model runtun waktu, asumsi ini menyatakan bahwa suatu peningkatan

error term dalam periode i = 1 sama sekali tidak mempengaruhi error term pada

periode waktu lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan serial

correlation LM test. Test yang disebut juga dengan Breusch Godfrey test sebagai

penyempurnaan unit yang dibuat oleh Durbin yaitu test untuk menguji serial

korelasi.

Kriteria pengujiannya adalah:

H0 : Tidak ada masalah autokorelasi
Ha : Ada masalah autokorelasi

a. H0 ditolak dan Ha diterima jika Obs* R-square yang merupakan ciri chi-

square (χ) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-square (χ) pada derajat
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kepercayaan tertentu (α), ini menunjukan adanya masalah autokorelasi dalam

model.

b. H0 diterima dan Ha ditolak jika Obs* R-square yang merupakan ciri chi-

square (χ) hitung lebih kecil dari nilai kritis chi-square (χ) pada derajat

kepercayaan tertentu (α), ini menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi

dalam model.

5. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna diantara

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan (variabel independen) dari suatu

model regresi. Indikator terjadinya multikolonieritas antara lain adalah jika R2

tinggi (mendekati 10), nilai F hitung tinggi, tetapi nilai t hitung semua nilai

variabel penjelas tidak signifikan. Untuk mengetahui ada tidaknya dilakukan

regresi antar variabel independen (Gujarati, 2003). Ada beberapa cara untuk

mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas, antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis koefisien korelasi sederhana antara variabel bebasnya.

Multikolonieritas dapat diduga dari tingginya nilai korelasi antara variabel

bebasnya, disini kita dapat menduga multikolonieritas antar variabel bebas

dengan melihat nilai dari koefisien korelasi sederhana yang cukup tinggi (0,8

≤ r ≤ 1,0).

2. Menggunakan Variation Inflation Factor (VIF).

Variation Inflation Factor (VIF) adalah salah satu cara dalam mendeteksi

adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dalam sebuah regresi dapat

diketahui apabila nilai VIF lebih dari 10.
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Masalah multikolonieritas dapat dihilangkan dengan menempuh beberapa cara,

antara lain:

1. Menambahkan data yang baru.

2. Menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas yang dianggap memiliki

korelasi tinggi dan model regresi.

3. Transformasi variabel.

E. Pengujian Statistik

Parameter-parameter yang diestimasi dapat dilihat melalui dua kriteria. Pertama

adalah statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (Uji - t)

uji signifikansi parameter secara bersama-sama (Uji – F) dan ujian kebaikan

sesuai  (Goodness of Fit atau R2).

1. Uji Secara Parsial (Uji – t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen

secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel

independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen

secara nyata. Uji hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan menggunakan

uji t di maksudkan untuk mengujian keberartian koefisien regresi secara parsial.

Uji t ini pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan n-k-1.

1. H0 : β1, β2, β3, β4 ≤ 0 ; yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan secara

statistik antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Ha : β1, β2, β3, β4 > 0 ; yaitu terdapat pengaruh signifikan secara statistik

antara variabel bebas dengan variabel terikat.
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Dengan kriteria pengujiannya :

1. t hitung < t tabel ; H0 diterima dan Ha ditolak

2. t hitung ≥ t tabel ; H0 ditolak dan Ha diterima

Jika H0 diterima, berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata

terhadap variabel terikat dan sebaliknya jika H0 ditolak, berarti variabel bebas

yang di uji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Gujarati, 2003).

2. Uji Secara Bersama-sama (Uji – F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan Level of

significance 5%, kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-tabel maka

hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-hitung > F-

tabel maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen

berpengaruh secara signifikan taerhadap variabel dependen dengan taraf

signifikan tertentu.

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan Uji F jika

pada tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan df1= (k-1) dan df2 = (n-k-1).

1. H0 : β1, β2, β3, β4 = 0 ; artinya variabel independen secara bersama-sama

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

2. Ha : β1, β2, β3, β4 ≠ 0 ; artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
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Dengan kriteria pengujiannya :

1. F hitung < F tabel ; H0 diterima Ha ditolak

2. F hitung ≥ F tabel ; H0 ditolak dan Ha diterima

Jika H0 diterima, berarti variabel bebas yang di uji secara bersama-sama

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat dan sebaliknya (Gujarati, 2003).

3. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model tersebut dengan menerangkan variabel dependen. Nilai R² dapat dilihat

dari hasil output data hasil regresi menggunakan Eviews 9.1. nilai R² sama dengan

1 maka garis regresi yang dicocokan mampu menjelaskan 100% variabel terikat

Pertumbuhan ekonomi (ada kecocokan sempurna). Bila R² sama dengan 0 berarti

variabel-variabel independen yang digunakan tidak dapat menjelaskan satupun

variasi dalam variabel dependen. Nilai R² yang lebih baik apabila semakin dekat

dengan 1.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada Bab IV. Maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan secara

statistik terhadap pertumbuhan  ekonomi di Provinsi Lampung. Sehingga

ketika kesehatan masyarakat meningkat maka akan memiliki rata-rata hidup

lebih lama, agar bisa lebih produktif dan mempunyai peluang memperoleh

pendapatan.

2. Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan secara

statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Meningkatnya

pendidikan secara langsung meningkatkan rata–rata lama sekolah, yang dapat

menjadi gambaran tingkat pengetahuan masyarakat dalam menempuh jenjang

pendidikan. Sehingga dengan semakin tinggi pendidikan maka akan memiliki

pekerjaan dan upah yang lebih baik.

3. Variabel angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan secara statistik

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Variabel ini juga dapat

menggambarkan mutu dari SDM di suatu wilayah yang diukur dengan

pendidikan, karena semakin tinggi kecakapan baca tulis maka semakin tinggi
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pula mutu dan kualitas SDM. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas

tenaga kerja yang akan menghasilkan output makin tinggi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi.

4. Variabel daya beli berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Upaya menjaga stabilitas daya

beli perlu dilakukan antara lain dengan pengendalian inflasi. Disamping itu

dengan tetap menjaga tersedianya lapangan pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat diberikan beberapa

saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya tetap menjaga derajat kesehatan rata-rata masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan dapat diupayakan dengan menggalakan hidup

bersih, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, serta bantuan pengobatan atau

subsidi, terutama obat-obatan generik untuk masyarakat kurang mampu.

Sehingga pada akhirnya derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dan

pada gilirannya terjadi peningkatan angka harapan hidup.

2. Peningkatan pendidikan seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

yang meningkat setiap tahunnya menggambarkan keberhasilan pemerintah

dalam memberantas buta aksara di Provinsi Lampung. Hal ini perlu mendapat

perhatian terutama pada sector pendidikan karena pendidikan merupakan

faktor penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber

daya manusia yang berkualitas akan memiliki skill dan pengetahuan yang

lebih baik dan mempunyai peluang dalam memperoleh kesempatan kerja atau
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membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan menjaga daya beli tetap stabil atau

bahkan meningkatkan daya beli setiap tahunnya. Peningkatan daya beli dapat

dicapai dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
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