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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Ulung Purba

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio angka harapan hidup,
rasio rata-rata lama sekolah dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan BP3A dengan periode tahun
penelitian 2010 – 2014. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan jumlah
cross-section sebanyak 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Alat analisis
menggunakan model Fixed Effect Model (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel bebas rasio angka harapan hidup dan rasio rata-rata lama sekolah mempunyai
pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Sedangkan
variabel bebas lainnya yaitu rasio tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Data panel, gender, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, rasio angka
harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja,.



ABSTRACK

ANALYSIS EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON ECONOMIC
GROWTH IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

By

Ulung Purba

This study aimed to analyze the effect of the ratio of life expectancy, the average ratio
of the old school and the ratio of labor force participation rate to economic growth in
the province of Lampung. This study uses secondary data drawn from the Central
Bureau of Statistics and BP3A with years of research period 2010 - 2014. This study
uses panel data model with cross-section number as many as 14 districts /
municipalities in the province of Lampung. The analysis tool uses a model Fixed
Effect Model (GLS). The results showed that the independent variables survival ratio
and the ratio of the average length of the school have a positive effect on economic
growth in the province of Lampung. While other independent variables is the ratio of
labor force participation rates negatively affect economic growth in the province of
Lampung.

Keywords: Economic Growth, gender, inequality, panel data, the ratio of life
expectancy, the average ratio of the old school, the labor force participation rate.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah gender telah digunakan secara luas oleh masyarakat baik dalam tulisan

maupun forum. Meskipun istilah tersebut tidak selalu digunakan dengan tepat,

bahkan terkadang menimbulkan ketidakjelasan pengertian gender itu sendiri.

Konsep gender tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu. Berbeda dengan jenis

kelamin, gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki

dan anak perempuan, serta bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan.  Peran

gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. (Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011).

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu tujuan

Milenium Development Goals (MDGs) dari delapan tujuan yang telah

dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 2000. MDGs

adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari

189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada bulan

September Tahun 2000 yang berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada

Tahun 2015, targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan

masyarakat pada Tahun 2015. Indonesia yang juga merupakan anggota dari PBB

juga menjalankan tujuan-tujuan dari MDGs ini yaitu mencapai kesetaraan gender
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untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki

dan perempuan.

Kesetaraan gender tidak hanya menjadi masalah wanita tetapi menjadi persoalan

pembangunan, pembangunan gender merupakan salah satu indikator yang di

gunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Hasil-hasil pembangunan

yang semula ditunjukkan untuk memberi manfaat menyeluruh kepada masyarakat,

perempuan maupun laki-laki, pada kenyataannya belum bisa dinikmati secara

merata oleh laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender seringkali

membatasi pilihan yang tersedia bagi perempuan sehingga sangat membatasi

kemampuan perempuan untuk berpartisipasi atau menikmati hasil dari

pembangunan. Beban pada kehidupan manusia adalah beban pembangunan karena

meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan.

Ketidaksetaraan gender memberikan beban pula pada produktivitas, efisiensi, dan

kemajuan ekonomi. Dengan menahan akumulasi sumber daya manusia di rumah

dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau

laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktivitas produktif, maka

diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh

serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan. (World Bank,

2005).

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2000 Tentang Pengarus Utamaan (arus utama) Gender dalam Pembangunan

Nasional untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Inpres

No. 9 Tahun 2000 tersebut, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-

laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
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manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan tersebut. Pemberdayaan perempuan terutama

dalam masalah ekonomi sangat perlu untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan

ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa

diskriminasi gender masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan

meskipun kesetaraan gender mengalami peningkatan. Perempuan mengalami

diskriminasi dalam persamaan hak, mengakses sumber pendidikan dan kesehatan,

ketenagakerjaan dan partisipasi politik. (Harahap, 2014).

Indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks Pembangunan

Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian dalam

dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi

menangkap ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

(UNDP, 2004).

Dari Tabel 1, dapat dilihat nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) nasional terus

mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 sebesar 66,38 % dan pada

Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,14% menjadi 68,52%. Provinsi

Lampung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun nilai IPG

Provinsi Lampung masih berada dibawah nilai rata-rata nasional. Pertumbuhan

IPG di Provinsi Lampung berfluktuasi setiap tahunnya,  pada Tahun 2009 sebesar

0.25%, pada Tahun 2010 sebesar 1,05%, pada Tahun 2011 sebesar 0,79%, dan

0,72 % pada Tahun 2012.
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Tabel 1. IPG Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012 (persen)
Provinsi Tahun

2008 2009 2010 2011 2012
NAD 64,12 64,36 65,3 65,79 66,35
Sumatra Utara 68,87 68,91 69,63 70,34 70,76
Sumatra Barat 67,46 67,74 68,5 69,55 70,11
Riau 65,41 65,56 65,71 66,17 66,76
Jambi 62,49 62,64 63,32 63,95 64,45
Sumatra Selatan 64,8 64,97 66 66,84 68,88
Bengkulu 67,05 67,34 67,79 68,45 68,92
Lampung 62,18 62,34 63 63,5 63,96
Bangka Belitung 59,69 60,05 60,36 60,79 61,38
Kepulauan Riau 62,5 62,8 63,49 64,69 65,61
DKI Jakarta 72,7 73 73,35 74,01 74,66
Jawa Barat 61,81 61,84 62,38 63,25 63,68
Jawa Tengah 64,66 65,03 65,79 66,45 66,80
Yogyakarta 71,5 72,24 72,51 73,07 74,11
Jawa Timur 62,97 63,48 65,11 65,61 66,56
Banten 61,49 61,89 62,88 63,35 63,93
Bali 67,08 67,18 67,81 68,24 69,02
NTB 55,6 55,72 56,02 56,7 57,58
NTT 63,44 63,74 64,61 65,33 65,99
Kalimantan Barat 62,78 63,29 64,21 64,78 65,62
Kalimantan Tengah 68,31 68,88 69,32 69,8 70,87
Kalimantan Selatan 63,8 64,11 65,07 65,59 66,30
Kalimantan Timur 58,12 58,71 60,37 61,07 61,86
Sulawesi Utara 67,32 67,91 67,97 68,6 69,11
Sulawesi Tengah 61,42 62 62,42 63,03 63,59
Sulawesi Selatan 61,04 61,24 61,99 62,75 63,50
Sulawesi Tenggara 62,48 62,89 63,87 64,79 65,72
Gorontalo 55,25 55,71 56,98 57,67 58,32
Sulawesi Barat 64,18 64,63 65,31 65,86 66,73
Maluku 66,75 67,08 67,23 67,76 68,54
Maluku Utara 62,87 63,37 64,41 65,35 66,04
Papua Barat 57,36 58,07 58,87 59,24 60,02
Papua 61,4 61,89 61,98 62,69 63,06
INDONESIA 66,38 66,77 67,2 67,8 68,52
Sumber: Kementrian PP, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012 dan
BPS 2012

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan

bahwa untuk mengetahui ketimpangan gender maka kesenjangan nilai IPG dan

IPM dapat digunakan, apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM maka tidak terjadi
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ketimpangan gender, tetapi apabila nilai IPG lebih rendah dari nilai IPM maka

terjadi ketimpangan gender.

Tabel 2. IPM dan IPG Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012 (persen)
Provinsi IPM IPG Selisih
NAD 72,51 66,35 6,16
Sumatra Utara 75,13 70,76 4,37
Sumatra Barat 74,70 70,11 4,59
Riau 76,90 66,76 10,14
Jambi 73,78 64,45 9,33
Sumatra Selatan 73,99 68,88 5,11
Bengkulu 73,93 68,92 5,01
Lampung 72,45 63,96 8,49
Bangka Belitung 73,78 61,38 12,4
Kepulauan Riau 76,20 65,61 10,59
DKI Jakarta 78,33 74,66 3,67
Jawa Barat 73,11 63,68 9,43
Jawa Tengah 73,36 66,80 6,56
Yogyakarta 76,75 74,11 2,64
Jawa Timur 72,83 66,56 6,27
Banten 71,49 63,93 7,56
Bali 73,49 69,02 4,47
NTB 66,89 57,58 9,31
NTT 68,28 65,99 2,29
Kalimantan Barat 70,31 65,62 4,69
Kalimantan Tengah 75,46 70,87 4,59
Kalimantan Selatan 71,08 66,30 4,78
Kalimantan Timur 76,71 61,86 14,85
Sulawesi Utara 76,95 69,11 7,84
Sulawesi Tengah 72,14 63,59 8,55
Sulawesi Selatan 72,70 63,50 9,2
Sulawesi Tenggara 71,05 65,72 5,33
Gorontalo 71,31 58,32 12,99
Sulawesi Barat 70,73 66,73 4
Maluku 72,42 68,54 3,88
Maluku Utara 69,98 66,04 3,94
Papua Barat 70,22 60,02 10,2
Papua 65,86 63,06 2,8
INDONESIA 73,29 68,52 4,77
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 dan BPS 2012.

Berdasarkan Tabel 2, Kesenjangan antara IPM dan IPG di Provinsi Lampung pada

tahun 2012 adalah 8,49 dimana nilai tersebut lebih besar dari rata-rata nasional

yang hanya sebesar 4,77. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang
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memiliki IPM dan IPG yang berada dibawah rata-rata nasional. Walaupun capaian

pembangunan manusia di Lampung secara umum relatif cukup baik, akan tetapi

kondisi kesetaraan gender dalam pembangunan masih relatif rendah. Artinya,

kemajuan pembangunan manusia di Lampung belum sejalan dengan peningkatan

kesetaraan gender. Oleh karena itu, penulis mengambil Provinsi Lampung sebagai

lokasi penelitian.

IPG sama halnya dengan IPM dipengaruhi oleh beberapa komponen yang terdiri

dari angka harapan hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama

Sekolah (MYS), dan pengeluaran per kapita. Peningkatan IPG selama periode

2010-2014 tentunya dipengaruhi oleh peningkatan komponen tersebut. Hal ini

berarti kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam kesehatan, pendidikan

maupun hidup layak selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

Tabel  3. Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2010-2014
(persen)

Kabupaten/Kota
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014
Lampung Barat 65,32 65,45 65,58 65,69 66,02
Tanggamus 66.46 66,58 66,79 66,79 67,12
Lampung Selatan 67,55 67,64 67,73 67,80 68,12
Lampung Timur 68,78 68,86 68,94 69,01 69,33
Lampung Tengah 68,34 68,43 68,51 68,59 68,91
Lampung Utara 67,32 67,45 67,57 67,68 68,02
Way Kanan 67,64 67,73 67,81 67,89 68,21
Tulang Bawang 68,48 68,54 68,59 68,64 68,94
Pesawaran 66,74 66,84 66,93 67,01 67,33
Pringsewu 67,40 67,50 67,60 67,69 68,01
Mesuji 66,30 66,44 66,57 66,70 67,05
Tulang Bawang Barat 68,41 68,50 68,58 68,66 68,98
Pesisir Barat 60,78 60,99 61,19 61,37 61,74
Bandar Lampung 70,21 70,23 70,24 70,26 70,55
Metro 70,59 70,62 70,62 70,68 70,98
Lampung 68,59 69,12 69,33 69,55 69,66
Sumber  : BPS Provinsi Lampung, 2014
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Dari Tabel 3, dapat kita lihat terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH)

setiap tahunnya di Provinsi Lampung, yang berarti terjadi peningkatan kualitas

Angka Harapan Hidup setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Kota Metro

menjadi wilayah yang memiliki Angka Harapan Hidup tertinggi di Provinsi

Lampung dengan angka 70,98, Sedangkan Angka Harapan Hidup terendah di

miliki oleh Kabupaten Pesisir Barat yang notabene merupakan Kabupaten baru.

Tabel 4. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut
Jenis Kelamin di Lampung Tahun 20010-2014 (persen)

Tahun Laki-Laki Perempuan
2010 96,45 92,73
2011 97,31 92,57
2012 97,36 92,77
2013 97,84 93,66
2014 99,89 99,84

Sumber: BPS RI-Susenas, 2010-2014

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat kesempatan untuk memperoleh pendidikan

yang setara antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terpenuhi. Karena

indikator pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan adanya

kesenjangan gender dalam pendidikan di Provinsi Lampung. AMH

menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca

tulis. Perkembangan AMH di Provinsi Lampung selama periode 2010-2014 terus

berfluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata AMH perempuan di Provinsi Lampung

sebesar 93,02% lebih rendah dibanding rata-rata AMH laki-laki yaitu sebesar

97,52%.
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Tabel 5. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung menurut
Kabupaten/Kota, Tahun 2009 – 2013 (persen).

Kabupaten/Kota
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013
Lampung Barat 7,35 7,42 7,46 7,47 7,47
Tanggamus 7,26 7,36 7,4 7,43 7,43
Lampung Selatan 7,13 7,41 7,49 7,5 7,57
Lampung Timur 6,98 7,35 7,58 7,6 7,76
Lampung Tengah 7,22 7,39 7,41 7,6 7,6
Lampung Utara 7,59 7,96 8,1 8,1 8,1
Way Kanan 6,96 7,27 7,32 7,33 7,36
TulangBawang 6,69 7,1 7,2 7,39 7,39
Pesawaran 7,46 7,46 7,51 7,53 7,57
Pringsewu 8,58 8,58 8,6 8,62 8,64
Mesuji 6,04 6,3 6,37 6,39 6,39
TulangBawang Barat 7,45 7,45 7,47 7,49 7,49
Pesisir Barat * * * * 7,71
Bandar Lampung 9,91 9,91 10,18 10,3 10,3
Metro 9,82 9,82 10,12 10,15 10,15
Lampung 7,49 7,75 7,82 7,87 7,89
Sumber  : BPS Provinsi Lampung 2012.

Dari Tabel 5, Rata-rata lama sekolah (RRLS) menggambarkan rata-rata jumlah

tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua

jenis pendidikan formal. Dari tabel 5 terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah

setiap tahunnya di Provinsi Lampung, yang berarti terjadi peningkatan kualitas

rata-rata lama sekolah setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Kota Metro

menjadi wilayah yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi

Lampung dengan angka 10,15, Sedangkan rata-rata lama pendidikan terendah di

miliki oleh Kabupaten Mesuji dengan angka 6,39.
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Sumber: BPS, 2014.
Gambar 1. Persentase Sumbangan Pendapatan Menurut Jenis Kelamin di

Provinsi Lampung 2013

Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa sumbangan pendapatan laki-laki jauh lebih

besar dari pada sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Lampung pada

Tahun 2013. Ada dua faktor yang mempengaruhi sumbangan pendapatan yaitu

faktor angkatan kerja dan upah yang diterima. Perbedaan tingkat upah yang

diterima disebabkan oleh kecenderungan pendidikan perempuan yang lebih

rendah, status pekerjaan, jenis pekerjaan dan lapangan pekerjaan.
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2009-2013.
Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di

Provinsi Lampung Tahun 2009-2013.

Dilihat dari Gambar 2, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Lampung

Sangat mengalami kesenjangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

lebih rendah sekitar 40 persen, hal ini menunjukan adanya kesenjangan

pendidikan dan pendapatan di Provinsi Lampung, karena Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja di pengaruhi oleh dua faktor tersebut. Hal ini juga di pengaruhi

oleh budaya orang Indonesia yang pada umumnya laki-laki sebagai pencari

nafkah sehingga hampir semua laki-laki yang sudah mencapai usia kerja akan

terlibat dalam kegiatan perekonomian.
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Tabel 6. IPM, IPG dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung Tahun 2012 (persen)

Kabupaten/Kota IPM IPG Selisih Pertumbuhan
Ekonomi

Lampung Barat 70,17 65,45 4,72 6.37
Tanggamus 72,32 63,88 8,44 5.9
Lampung Selatan 70,95 62,49 8,46 5.96
Lampung Timur 71,64 65,41 6,23 5.93
Lampung Tengah 71,81 63,90 7,91 5.95
Lampung Utara 71,28 66,57 4,71 5.64
Way Kanan 70,84 64,67 6,17 5.55
TulangBawang 71,60 61,33 10,27 5.29
Pesawaran 70,90 62,46 8,44 5.87
Pringsewu 72,80 54,70 18,1 6.44
Mesuji 68,30 60,04 8,26 5.57
Tulang Bawang Barat 69,82 63,55 6,27 5.75
Bandar Lampung 76,83 69,63 7,2 6.65
Metro 77,30 71,72 5,58 6.69
Lampung 72,45 63,96 8,49 6.54
Sumber: BPS, 2013.

Berdasarkan Tabel 6, sebagian besar Kabupaten/Kota yang memiliki kesetaraan

gender yang tinggi juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara lain,

Kabupaten Lampung Barat dengan ketimpangan gender sebesar 4,72 dan

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,37, begitu juga dengan Kabupaten Lampung

Utara dengan ketimpangan gender sebesar 4,71 dan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,64. Kota Metro yang memliki kesetaraan gender tinggi juga memiliki

pertumbuhan ekonomi yang rendah, dengan ketimpangan gender 5,58 dan

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69. Namun terdapat kabupaten yang memiliki

tingkat kesetaraan gender rendah namun pertumbuhan ekonominya tinggi seperti

Kabupaten Pringsewu dengan ketimpangan gender sebesar 18,1 dan pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,44. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh ketimpangan

gender terhadap pertumbuhan ekonomi.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah

yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana ketimpangan gender dari angka harapan hidup mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2. Bagaimana ketimpangan gender dari rata-rata lama sekolah mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

3. Bagaimana ketimpangan gender dari tingkat partisipasi angkatan kerja

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

C.  Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari angka harapan hidup

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari rata-rata lama sekolah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

3. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari tingkat partisipasi angkatan

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di

Universitas Lampung.

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan

dalam menentukan kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan

peningkatan kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan dan

ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

3. Dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

dalam hal ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kesetaraan gender dalam

pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan

ekonomi.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita tetapi juga

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya

pembangunan tersebut ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan

jenis kelamin, suku, dan agama. Namun, pada pelaksanaan upaya tersebut masih

mengabaikan permasalahan kesetaraan dan keadilan gender dimana terdapat

kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima

hasil pembangunan. Peran kaum perempuan dalam pelaksanaan program
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pembangunan kenyataannya masih belum dimanfaaatkan secara optimal. Hal ini

disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan baik dalam

bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

Ketimpangan gender di Provinsi Lampung diukur melalui pengujian variabel

independen terhadap variabel dependen. Pengaruh ketimpangan gender dari

pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi

menggunakan variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel diperoleh dari

indikator–indikator ketimpangan gender yang dianggap layak dan mewakili

pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi.

Angka harapan hidup telah menjadi proxy yang layak dalam menentukan kondisi

kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro dan Lee (1996) menggunakan

angka harapan hidup sebagai salah satu variabel dalam menentukan tingkat

pertumbuhan ekonomi. Angka harapan hidup memiliki hubungan yang positif dan

kuat dengan pertumbuhan karena angka harapan hidup tidak hanya mewakili

kesehatan yang baik tetapi juga kinerja seseorang. Sebagai contoh, angka harapan

hidup yang tinggi mungkin beriringan dengan perilaku pekerja dan kemampuan

yang tinggi. Rasio angka harapan hidup perempuan dan laki-laki menjadi variabel

yang mewakili ketimpangan gender dalam kesehatan.

Variabel pendidikan yang selama ini digunakan adalah angka partisipasi sekolah.

Menurut Pritchett (2000), angka partisipasi sekolah bukan variabel yang terlalu

baik untuk akumulasi sekolah. Barro and Lee (1996) juga menyatakan bahwa

variabel tersebut tidak mampu menjelaskan modal manusia yang mempengaruhi

keputusan seseorang mengenai fertilitas, kesehatan dan sebagainya. Oleh karna itu
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di dalam penelitian ini di gunakan variabel rata-rata lama sekolah untuk bidang

pendidikan, rasio angka melek huruf perempuan dan laki-laki digunakan sebagai

variabel yang mewakili ketimpangan gender dari sisi pendidikan.

Klasen dan Lamanna (2008) menyatakan bahwa tenaga kerja wanita bukan

variabel yang mampu mewakili ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan terdapat

kausalitas antara tenaga kerja wanita dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi kemungkinan besar menarik perempuan ke angkatan kerja

dan sebaliknya. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan pangsa perempuan dalam

angkatan kerja digunakan sebagai proxy ketenagakerjaan. Walaupun tingkat

partisipasi angkatan kerja sebanding dengan jumlah tenaga kerja, hal ini dapat

dihindari dengan model panel fixed effects yang digunakan dalam penelitian

Klasen dan Lamanna. Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan, variabel

yang digunakan adalah rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan

laki-laki sebagai variabel ketimpangan gender dari sisi ketenagakerjaan.

Perbandingan IPM dan IPG

Kesehatan

Pendidikan

Ketenagakerjaan

Pertumbuhan
Ekonomi

RAHH

RTPAK

RRLS
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F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel rasio angka harapan hidup perempuan dan laki-laki

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Diduga variabel rasio rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Diduga variabel rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan

laki-laki berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Secara bersama-sama rasio angka harapan hidup, rasio rata-rata lama

sekolah, dan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-

laki saling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Lampung.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi landasan teori, tujuan teoritis, dam tujuan

empiris yang relevan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, sumber data,

batasan perubah variabel dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan pembahasan yang memuat hasil olah data serta pembahasan

dari hasil hitung statistik.

BAB V : Kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dari seluruh kegiatan

penelitian serta saran untuk pengembangan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam

Smith dan David Ricardo. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi secara klasik

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya.

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan,

dan manajemen yang lebih baik (Sukirno, 2008).

Smith mengungkapkan pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu

negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia

Apabila sumber daya alam yang belum dipergunakan secara maksimal,

maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan

dalam pertumbuhan output. Ketika sumber daya alam sudah digunakan

secara maksimal maka pertumbuhan output akan terhenti.
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2. Sumber daya insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan

angkatan kerja yang bekerja di masyarakat.

3. Stok barang modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan

stok modal.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow (dikutip oleh Kuncoro, 2010). Menurut teori

pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan

persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan tekonologi. Pandangan

ini didasarkan pada anggapan yang diperoleh oleh Mahzab Klasik yang

menyatakan bahwa perekonomian berada pada kondisi full employment sehingga

faktor-faktor produksi sudah digunakan secara penuh (Sukirno, 2004).

Teori neo-klasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam

pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi

2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi

3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Asumsi yang digunakan dalam teori Solow-Swan adalah sebagai berikut

(Situmorang, 2011) :

1. Full employment, karena bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam teori yang dikembangkan Solow-Swan, diasumsikan bahwa

perekonomian adalah tertutup. Dalam perekonomian, perusahaan

memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal. Dalam
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perekonomian juga tidak ada intervensi pemerintah, sehingga perhitungan

pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran agregat.

Y = C + I (2.1)

S = I (2.2)

Dalam persamaan (2.2), pengumpulan saving tersebut seluruhnya

digunakan untuk investasi yang nantinya akan menyebabkan peningkatan

pendapatan nasional.

2. Teknologi dan populasi merupakan faktor eksogen.

Dalam teori Solow-Swan, capital output ratio (COR) memiliki sifat yang

dinamis, artinya dalam menghasilkan tingkat output tertentu dibutuhkan

kombinasi yang seimbang antara kapital dan tenaga kerja. Jika

penggunaan kapital tinggi maka penggunaan tenaga kerja akan rendah, dan

sebaliknya. Pokok pemikiran lainnya adalah dalam fungsi produksinya,

adanya teknologi yang teraugmentasi pada faktor-faktor produksi seperti

kapital dan labor sebagaimana terlihat pada model di bawah :

Y = F(K, AL) (2.3)

Y = F(AK, L) (2.4)

Pada persamaan (2.3) terlihat bahwa teknologi melekat pada variabel labor, yang

nantinya akan berdampak pada penerapan pola produksi yang di suatu negara

yang lebih labor intensive. Persamaan (2.3) ini disebut sebagai purely labor

augmenting, sedangkan pada persamaan (2.4) terlihat bahwa teknologi melekat

pada kapital, yang nantinya berdampak pada pola produksi yang cenderung lebih

capital intensive. Persamaan (2.4) ini disebut sebagai purely capital augmenting.
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Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi

yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang

dikenal dengan sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dituliskan

dengan cara berikut (Situmorang, 2011) :Q = A . Kα. Lβ (2.5)

Dimana Q = Tingkat produksiA = Tingkat teknologiK = Jumlah stok barangL = Jumlah tenaga kerja

α    = Pertambahan output oleh pertambahan satu unit modal

β    = Pertambahan output oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Sukirno (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat. Kemampuan ini tumbuh dengan terwujudnya kenaikan output

nasional secara terus menerus disertai kemajuan teknologi dan penyesuaian

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi setiap

masyarakat adalah (Todaro dan Smith, 2006):

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang

diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan lagi dengan tujuan

meningkatkan output dan pendapatam di masa depan. Investasi tersebut

termasuk investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya



22

manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan

keterampilan kerja.

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berkaitan dengan jumlah angkatan

kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi. Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang besar maka

tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif. Jumlah penduduk yang

besar juga akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah faktor terpenting dalam merangsang

pertumbuhan ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi

dapat menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi dengan kuantitas dan

kombinasi input modal atau tenaga kerja yang sama.

Menurut Sukirno (2005), untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

dicapai oleh suatu negara perlu menghitung pendapatan nasional riil, yaitu:

Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Formula yang akan

digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi ialah

gt = X 100 . . . . . . . . . . . . . . . ( 2.6 )

gt = Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun t

= Pendapatan Nasional Rill pada Tahun t

= Pendapatan Nasional Rill pada Satu Tahun Sebelumnya

t-1 = Periode Satu tahun Sebelumnya
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2. Konsep Gender

Menurut Mosse (2003) secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin

biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; manusia dilahirkan

sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, proses yang

menjadikan seseorang maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok

bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur seseorang. Gender

adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater,

menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminim atau

maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap,

kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung

jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender

seseorang. Peran gender tersebut berubah seiring waktu dan berbeda antara satu

kultur dengan kultur lainnya.

Menurut World Health Organization (2012), gender adalah seperangkat peran,

perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan.

Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-

perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan

dan pada laki-laki. Seperti juga ras, suku, maupun kelas, gender merupakan

kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran serta

seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender dapat

sangat beragam antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Peran dan

hubungan gender berkembang dari interaksi yang terjadi antara berbagai kendala
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biologis, teknologi, ekonomis, dan kendala-kendala sosial lainnya (World Bank,

2005).

Berkaitan dengan peran gender, Moser (1993) menjelaskan bahwa perempuan

memiliki tiga peran antara lain:

1. Peran reproduktif

Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan untuk kegiatan yang

berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan tugas rumah

tangga yang dilakukan oleh perempuan, seperti melahirkan/ mengasuh

anak, memasak, dan lain-lain. Peran ini tidak hanya mencakup reproduksi

biologis tetapi juga perawatan dan pemeliharaan angkatan kerja dan

angkatan kerja mendatang.

2. Peran produktif

Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk

dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan.

3. Peran mengelola komunitas

Kegiatan yang dilakukan terutama oleh perempuan di masyarakat, sebagai

perluasan dari peran reproduksi perempuan, untuk menjamin pengadaan

dan pemeliharaan sumber daya seperti air, kesehatan dan pendidikan.

Peran ini merupakan pekerjaan sukarela yang tidak dibayar yang

dilakukan dalam waktu bebas.
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3. Ketimpangan Gender Di Bidang Pendidikan

Ketidaksetaraan gender pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang

paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Suryadi

dan Idris (2004) mengungkapkan latar belakang pendidikan yang belum setara

antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender

dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat,

sampai pada masalah menyuarakan pendapat. Rendahnya tingkat pendidikan

penduduk perempuan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar

dalam pembangunan. Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi

gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam

pembangunan dan ikut menentukan kebijakan di bidang ekonomi, sosial

dan politik (Suryadi, 2001).

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan mengapa pendidikan kaum wanita penting.

Terdapat cukup banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa diskriminasi

pendidikan terhadap kaum wanita menghambat pembangunan ekonomi di

samping memperburuk ketimpangan sosial. Mempersempit kesenjangan gender

dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita

sangat menguntungkan secara ekonomis karena empat alasan, antara lain:

1. Tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan kaum wanita lebih

tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan

negara berkembang.

2. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan

produktivitasnya di lahan pertanian dan di pabrik, tetapi juga
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meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat,

fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.

3. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik

akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas

anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.

4. Karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan

kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara

berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status

wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam

memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak

memadai.

4. Ketimpangan Gender Di Bidang Kesehatan

Gorman dan Read (2007) menjelaskan tentang penyebab kesenjangan gender

dalam mortalitas. Dimana angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada

laki-laki. Penyebab kesenjangan tersebut dapat diklasifikasikan ke tiga kategori

yaitu, biologis, struktur sosial dan perilaku. Kategori biologis menjelaskan bahwa

estrogen membantu melindungi perempuan dari penyakit jantung dengan

mengurangi kadar sirkulasi kolesterol berbahaya sedangkan testosteron

menyebabkan rendahnya lipoprotein. Selanjutnya, perempuan mempunyai sistem

imunitas yang lebih baik karena testosteron menyebabkan imunosupresi. Kategori

kedua yaitu struktur sosial menjelaskan bahwa tejadinya penurunan angka

kematian ibu akibat peningkatan perawatan prenatal dan kebidanan. Kategori

ketiga, perilaku konsumsi alkohol dan rokok cenderung lebih tinggi laki-laki
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dibanding perempuan. Laki-laki juga cenderung mengalami cedera yang tidak

disengaja, pembunuhan dan bunuh diri.

Menurut Departemen Kesehatan (2007), laki-laki dan perempuan cenderung

diperlakukan secara berbeda oleh sistem pelayanan kesehatan. Perbedaan tersebut

dapat berakibat terhadap perbedaan akses dan kualitas pelayanan yang diterima.

Hambatan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan terutama dialami oleh

perempuan dari keluarga miskin, akibat tidak tersedianya biaya dan transportasi,

pelayanan yang tidak sesuai dengan budaya/tradisi, tidak mendapat izin dari

suami atau stigma sebagai orang miskin.

5. Ketimpangan Gender Di Bidang Ketenagakerjaan

Khotimah (2009) menyatakan bahwa struktur angkatan kerja perempuan memiliki

tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan

masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas

pengetahuan dan keterampilan canggih atau spesifik. Pekerjaan perempuan di

sektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum

dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang

memprihatinkan serta pendapatan yang rendah.

Menurut World Bank (2005), di sektor formal, ada dua fenomena yang

menunjukkan terjadinya diskriminasi gender dalam pasar kerja, penghasilan rata-

rata perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dan pekerjaan perempuan dan

laki-laki rata-rata sudah terpilah berdasarkan gender. Hal ini mencerminkan

sejumlah kecenderungan:
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1. Investasi modal insani lebih banyak ditanamkan bagi anak laki-laki

ketimbang anak perempuan.

2. Para pengusaha yang memiliki preferensi diskriminatif tentang siapa yang

dikontrak dan dibayar mahal.

3. Pelecehan seksual di tempat kerja yang membuat kondisi kerja tidak

nyaman dan berbahaya, dan menurunkan moral dan produktifitas pekerja.

4. Peran dominan perempuan dalam membesarkan anak dan mengelola

rumah tangga.

5. Norma-norma sosial dan agama yang membatasi kemampuan perempuan

untuk bekerja di luar rumah dan untuk memilih jenis pekerjaan.

6. Undang-undang dan peraturan perburuhan yang dimaksudkan untuk

melindungi perempuan terhadap potensi bahaya pekerjaan yang justru

telah menjauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan tertentu.

6. Pembangunan Ekonomi

Menurut Arsyad (1999), pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara dalam

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Berdasarkan

atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi terjadi terus

menerus yang bersifat dinamis dan diiringi dengan perubahan perubahan

kelembagaan. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan kenaikan dalam

pendapatan perkapita riil. Kenaikan pendapatan perkapita riil mengindikasikan

perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.
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Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu

proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar,

antara lain perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi

kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan

ekonomi.

7. Hubungan Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak

menjadi objek penelitian di berbagai negara. Laporan World Bank (2005)

menyatakan bahwa biaya disparitas gender tinggi, karena disparitas gender tidak

hanya mengurangi kesejahteraan perempuan, tetapi juga mengurangi

kesejahteraan laki-laki dan anak-anak dan menghalangi pembangunan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan human capital

perempuan rendah dan rendahnya kualitas pelayanan untuk anak, serta percepatan

penyebaran HIV. Berdasarkan laporan, diskriminasi gender dalam pasar tenaga

kerja dan akses terhadap sumber daya menyebabkan terjadi inefisiensi dalam

alokasi input dan hilangnya output.

Seguino (2008) menyatakan beberapa argumentasi yang menjelaskan

ketimpangan gender dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi antara

lain:

1. Kesenjangan gender dalam pendidikan akan mengurangi jumlah rata-rata

modal manusia dalam masyarakat. Kesenjangan ini menghalangi bakat-

bakat yang memiliki kualifikasi tinggi yang terdapat pada anak perempuan
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yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengembalian investasi

sektor pendidikan.

2. Adanya eksternalitas dari pendidikan kaum wanita bagi penurunan tingkat

fertilitas, tingkat kematian anak, dan mendorong pendidikan yang lebih

baik bagi generasi mendatang. Penurunan fertilitas memberikan

eksternalitas positif bagi penurunan angka beban ketergantungan dalam

angkatan kerja.

3. Pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan bagi

setiap gender memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu

negara dalam perdagangan internasional.

4. Bekal pendidikan dan kesempatan kerja di sektor formal yang lebih besar

bagi kaum wanita akan meningkatkan bargaining power mereka dalam

keluarga. Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola antara perempuan

dan laki-laki dalam perilaku menabung dan investasi ekonomi baik non

ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak yang akan meningkatkan

modal manusia generasi mendatang dan pada akhirnya mendorong

pertumbuhan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan

penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut membahas hanya sebagian dari

variabel yang digunakan oleh penulis. Dan dapat digunakan sebagai bahan

refrensi peneliti untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan

dengan judul penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan judul penelitian.
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1. Penelitian dari Stephen Klasen dan Fransesca Lamanna (2008) tentang The

Impact Of Gender Inequality in Education and Employment on Economic

Growth in Developing Countries: Updates and Extensions. Dalam

penelitiannya penulis menggunakan variabel tingkat pertumbuhan populasi,

tingkat pertumbuhan angkatan kerja, rata-rata ekspor dan impor, tingkat

investasi, pendidikan total penduduk 15 tahun ke atas, rasio pendidikan

perempuan dan laki-laki 15 tahun ke atas, rasio tingkat partisipasi angkatan

kerja perempuan dan laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis cross section

dan regresi data panel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

Ketimpangan gender dalam pendidikan juga menurunkan pertumbuhan

ekonomi di tahun 1990-an. Penemuan dari penelitian sebelumnya dengan

menggunakan data sampai tahun 1990 sebagian besar dikonfirmasi melalui

analisis yang diperluas ini. Ketimpangan gender dalam pendidikan di Timur

Tengah dan Afrika Utara dan Asia Selatan terus mengganggu pertumbuhan di

wilayah tersebut, tetapi dengan mengurangi jumlah. Hal ini disebabkan oleh

tingkat ketimpangan gender dalam pendidikan menurun tajam dalam 2

dekade. Analisis panel menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam

ketenagakerjaan memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap

pertumbuhan ekonomi.

2. Penelitian dari Rahmi Fuji Astuti Harahab (2014) tentang Analisis Pengaruh

Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa

Tengah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan variabel indeks

pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, gender inequality
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index, pertumbuhan ekonomi, rasio angka harapan hidup laki-laki dan

perempuan, rasio lama rata-rata sekolah laki-laki dan perempuan, rasio

tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan regresi data panel.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Ketimpangan gender yang

terjadi tidak sesuai dengan teori yang ada di sebutkan bahwa ketimangan

gender yang kecil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,

akan tetapi keadaan yang terjadi adalah ketimpangan gender tidak selalu

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, ada juga daerah yang

ketimpangan gender yang besar namun pertumbuhan ekonominya juga besar,

semua itu di lihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan antara

laki-laki dan perempuan.

3. Penelitian dari Nur Wita Riztisyani (2009) tentang Analisis Pengaruh

Disparitas Gender Bidang Pendidikan dan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. Dalam penelitiannya penulis

menggunakan variabel pertumbuhan PDRB per kapita, rata-rata lamanya

sekolah, pertumbuhan rata-rata lamanya sekolah, rasio rata-rata lamanya

sekolah wanita dan laki-laki, rasio pertumbuhan ratarata lamanya sekolah

wanita dan laki-laki, pertumbuhan rasio tenaga kerja wanita, dummy

Provinsi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis cross

section. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Variabel tingkat

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi 30 Provinsi di Indonesia. Variabel pertumbuhan tingkat pendidikan

berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 30 Provinsi
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di Indonesia Disparitas gender dalam pendidikan ternyata memberikan

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia. Hal ini

dibuktikan dengan variabel rasio pendidikan laki-laki dan wanita dan

pertumbuhan rasio pendidikan laki-laki dan wanita berkorelasi positif dengan

pertumbuhan ekonomi. Disparitas gender dalam ketenagakerjaan juga

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan variabel pertumbuhan tenaga kerja laki-laki dan

wanita berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Penelitian dari Erma Aktaria dan Budiono Sri Handoko (2012) tentang

Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitiannya

penulis menggunakan variabel Gender Inequality Index* (GII*), Gender

Inequality Index** (GII**), Gender Inequality Index*** (GII***), Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), APBD bidang kesehatan, APBD bidang

pendidikan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah statistik

deskriptif dan regresi data panel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini

adalah analisis deskriptif menunjukkan terdapat ketimpangan gender yang

tajam di setiap kabupaten/ kota di provinsi Kalimantan Tengah antara tahun

2004 sampai dengan 2007. Ketimpangan gender yang terjadi berkisar antara

57,8– 78,4 persen. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan terdapat

pengaruh yang negatif dan signifikan antara ketimpangan gender yang

diwakili oleh 3 (tiga) jenis indeks ketimpangan yaitu GII, proksi GDI, dan

proksi GEM terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah

provinsi Kalimantan Tengah.
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5. Penelitian dari Masria Hernawaty Simanjuntak (2008) tentang Analisis

Pengaruh Ketidaksetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Indonesia Tahun 1985, 1995, dan 2005. Dalam penelitiannya penulis

menggunakan variabel PDRB per kapita, investasi, populasi, education

inequality, labor inequality. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian

adalah regresi data panel dengan Generalized Least Square (GLS). Hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan investasi di setiap

Provinsi di Indonesia untuk tahun 1985, 1995, dan 2005 mempunyai

pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan

ekonomi. Tingkat pertumbuhan populasi di setiap propinsi di Indonesia untuk

tahun 1985, 1995, dan 2005 mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidaksetaraan gender dalam bidang

pendidikan dan bidang ketenagakerjaan untuk tahun 1985, 1995, dan 2005

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di masing-masing propinsi di Indonesia.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur ketimpangan gender dan

melihat pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam

penelitian ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung merupakan variabel

dependen. Sedangkan variabel independennya terdiri dari rasio angka harapan

hidup perempuan dan laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-

laki, serta rasio tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki

masyarakat di Provinsi Lampung.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini

merupakan data panel yaitu gabungan dari data deret lintang (cross-section) dari

14 Kabupaten/Kota yang seharusnya 15 Kabupaten/Kota, namun karena

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonom Baru maka Pesisir Barat

tidak dimasukan ke dalam penelitian dan kurun waktu (time-series) dari Tahun

2010 hingga 2014. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Lampung.
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C. Model Penelitian

1. Pengukuran Ketimpangan gender

Statistik deskriptif digunakan dalam menganalisis tujuan pertama penelitian ini

yaitu mengukur ketimpangan gender di Provinsi Lampung. Pengukuran

ketimpangan gender dilakukan melalui pengujian variabel independen terhadap

variabel dependen. Lalu akan diperbandingkan secara deskriptif. IPG digunakan

untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Jika nilai IPG sama dengan nilai IPM, maka tidak terjadi kesenjangan gender.

Tetapi bila nilai IPG lebih rendah dari nilai IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Hasil pengurangan IPM dengan IPG menunjukkan kesenjangan pencapaian

pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

2. Spesifikasi Model

Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian Klasen dan Lamanna (2008)

sebagai berikut:

g = α + β1POPGRO + β2LFG + β3OPEN + β4INV + β5YED15 + β6YRED15 +

β7RACT + β8MACT + β9X + €

POPGRO = tingkat pertumbuhan populasi

LFG = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

OPEN = rata-rata ekspor dan impor

INV = tingkat investasi

YED15 = pendidikan total penduduk 15 tahun ke atas

YRED15 = rasio pendidikan perempuan dan laki-laki 15 tahun ke atas

RACT = rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki

MACT = tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki
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Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan turunan dari

persamaan Klasen dan Lamanna (2008) kemudian persamaan itu dimodifikasi

sesuai dengan tujuan penelitian, dengan menggunakan metode GLS (General

Least Square) dengan Fixed Effect Model, sehingga secara matematis model dasar

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y = f (RAHH,RRLS,RTPAK)

Penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel rasio angka harapan hidup

perempuan dan laki-laki (RAHH), rasio rata-rata lama sekolah perempuan dan

laki-laki (RRLS), rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki

(RTPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) menggunakan data time series

selama lima tahun dari 2010-2014 dan data cross section sebanyak 14

kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menghasilkan 70 observasi, Sehingga

persamaannya:

Yit = β0 + β1RAHHit + β2RRLSit + β3RTPAKit + εit

Dimana:

Y = pertumbuhan ekonomi

RAHH = rasio angka harapan hidup perempuan dan laki-laki

RRLS = rasio rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki

RTPAK = rasio TPAK perempuan dan laki-laki

i = cross section

t = time series

β0 = konstanta

β1 – β3 = koefisien

ε = Error term
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D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, obyek, kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulannya. Variabel bebas didalam penelitian ini menggunakan rasio

untuk melihat bagaimana ketimpangan yang ada antara laki-laki dan perempuan,

perhitungan rasio yang digunakan adalah nilai perempuan dibagi nilai laki-laki

dan dikalikan 100%, sehingga semakin mendekati seratus maka ketimpangan

yang ada akan semakin kecil dan begitu sebaliknya semakin menjauhi seratus

maka ketimpangan yang ada akan semakin besar. Variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Variabel terikat:

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan

pembangunan dari bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi didapat dari

perhitungan PDRB, yaitu PDRB tahun sekarang dikurangi PDRB tahun

sebelumnya di bagi PDRB tahun sebelumnya dikali seratus persen, sehingga

satuan dari pertumbuhan ekonomi ini adalah persen.

Variabel bebas:

1. Rasio Angka Harapan Hidup

Merupakan rasio perhitungan dari angka harapan hidup perempuan di bagi

angka harapan hidup laki-laki dan dikalikan seratus persen, satuan dalam

persen.

2. Rasio Rata-rata Lama Sekolah
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Merupakan rasio perhitungan dari rata-rata lama sekolah perempuan di bagi

rata-rata lama sekolah laki-laki dan dikalikan seratus persen, satuan dalam

persen.

3. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Merupakan rasio perhitungan dari tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan di bagi tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan dikalikan

seratus persen, satuan dalam persen.

Tabel 8. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran dan Sumber Data
Nama Variabel Simbol Satuan Pengukuran Sumber Data

Pertumbuhan Ekonomi Y Persen BPS

Rasio AHH RAHH Persen BPS & KP3A

Rasio RLS RRLS Persen BPS & KP3A

Rasio TPAK RTPAK Persen BPS & KP3A

E. Metode Analisis

1. Analisis Data Panel

Analisis pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi

menggunakan metode regresi data panel. Data panel adalah sebuah set data yang

berisi data sampel individu (Kabupaten/Kota) pada sebuah periode waktu tertentu.

Data panel merupakan gabungan dari data deret waktu (time series) dan data kerat

lintang (cross section). Simbol yang digunakan adalah r untuk periode observasi,

sedangkan adalah unit cross-section yang diobservasi. Proses pembentukan data

panel adalah dengan cara mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat

lintang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Jika jumlah periode observasi

sama banyaknya untuk tiap-tiap unit cross-section maka dinamakan balanced
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panel. Sebaliknya jika jumlah periode observasi tidak sama untuk tiap-tiap unit

cross-section maka disebut unbalanced panel (Widarjono, 2013).

2. Estimasi Model Panel

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi

dengan data panel. Tiga macam pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Common Effect

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya

menggambungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu

maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel.

Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak

memperhatikan dimensi individu maupun waktu (Greene, 2000). Dengan

demikian pada teknik common effect ini maka model persamaan regresinya

sebagai berikut :

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + εit

Dimana:

Y = pertumbuhan ekonomi

X1 = rasio angka harapan hidup perempuan dan laki-laki

X2 = rasio rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki

X3 = rasio TPAK perempuan dan laki-laki

i = cross section

t = time series

β0 =  konstanta

β1 – β3 = koefisien

ε = Error term
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b. Pendekatan Fixed Effect Model

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan

dikenal dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah

teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap

adanya perbedaan intersep (Greene, 2000). Persamaannya sebagai berikut :Y = β + β X + β X + β D + β D + … + ε
Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep, namun

intersepnya sama antar waktu. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik

Least Squares Dummy Variables (LSDV).

c. Pendekatan Random Effect Model

Dalam menjelaskan random effect, parameter-parameter yang berbeda antar

daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error (Greene, 2000).

Persamaan random effect model sebagai berikut :

Y = β + β X + β X + β X + ε
Dalam hal ini β tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random sehingga

bentuk persamaannya sebagai berikut :

β = β + dimana I = 1….N

β adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep

populasi dan adalah variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan

adanya perbedaan perilaku secara individu. Sehingga persamaan diatas dapat

dituliskan kembali menjadi :
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Y = β + β X + β X + β X + + εY = β + β X + β X + β X +
dimana = ε +
3. Langkah Penentuan Model Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow test digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel

dengan fixed effect lebih baik daripada model regresi data panel common effect

dengan melihat residual sum squares (Greene, 2000).

RRSS : Restricted Sum of Square Residual

Merupakan nilai Sum of Square Residual dari PLS/common effect

URSS : Unrestricted Sum of Square Residual

Merupakan nilai Sum of Square Residual LSDV/fixed effect

N = Jumlah individu data

T = Panjang waktu data

K = Jumlah variabel independen

Nilai chow test yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel pada

numerator sebesar N-1 dan denumerator NT-N-K. Nilai F-tabel menggunakan α

sebesar 1% dan 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai

berikut :

Ho = menerima model common effect, jika nilai Chow < F-tabel

Hi = menerima model fixed effect, jika nilai Chow > F-tabel

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan apakah fixed effect model atau

random effect model yang lebih sesuai. Ho dari uji Hausman yaitu random effect
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dan sedangkan Hi yaitu fixed effect. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi

Chi Square dengan degree of freedom sebanyak jumlah variabel bebas dari model.

Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang

tepat adalah model fixed effect dan sebaliknya (Greene, 2000).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk membandingkan apakah random effect model lebih baik

daripada metode common effect (Greene, 2000). Hipotesis dari Uji LM adalah :

Ho : Common effect

Ha : Random effect

Pengujian dilakukan menggunakan Eviews 9, nilai LM hasil estimasi Eviews

kemudian dibandingkan dengan nilai chi-squares pada degree of freedom

sebanyak jumlah variabel independen dengan α = 1% dan α = 5% (Greene, 2000).

Kerangka hipotesis sebagai berikut :

Ho : menggunakan model common, jika nilai LM < nilai chi squares

Ha : menggunakan model random effect, jika nilai LM > nilai chi squares

F. Uji Statistik

1. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel (Gujarati, 2003). Hipotesis uji t

sebagai berikut:
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1. H0 : β1 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio

angka harapan hidup perempuan dan laki-laki terhadap variabel

pertumbuhan ekonomi

Ha : β1 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio angka

harapan hidup perempuan dan laki-laki terhadap variabel pertumbuhan

ekonomi.

2. H0 : β2 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio rata-

rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terhadap variabel pertumbuhan

ekonomi

Ha : β2 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio rata-rata

lama sekolah perempuan dan laki-laki terhadap variabel pertumbuhan

ekonomi.

3. H0 : β3 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio

tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki terhadap variabel

pertumbuhan ekonomi

Ha : β3 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio tingkat

partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki terhadap variabel

pertumbuhan ekonomi.

Dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan

nilai t hitung > t tabel H0 ditolak.

 Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H ditolak atau menerima H ,

artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

 Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H diterima atau menolak H ,

artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
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2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara

bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen

(Gujarati, 2003). Perumusan hipotesisnya adalah:

- H0 : β1, β2, β3, β4 = 0

Artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Ha : β1, β2, β3, β4 ≠ 0

Artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai F hitung < F tabel maka H0 diterima dan

nilai F hitung > F tabel H0 ditolak.

 Jika nilai F-hitung > nilai F-tabel maka H ditolak atau menerima H ,

artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

 Jika nilai F-hitung < nilai F-tabel maka H diterima atau menolak H ,

artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

G. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determiniasi menunjukkan variasi dari variabel dependen mampu

dijelaskan oleh variasi dari variabel independennya. Nilai R2 mempunyai rentang

nilai 0 sampai dengan 1, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik.

Adapun penghitungan nilai R2 adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

R2 = 1 - =
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Dimana:

TSS = Total Sum of Squares

ESS = Error Sum of Squares

RSS = Regression Sum of Squares



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio angka harapan hidup di Provinsi Lampung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Nilai

koefisien regresi rasio angka harapan hidup adalah sebesar 0.018320 dengan

tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap kenaikan rasio angka harapan

hidup sebesar 1%  maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung sebesar 0.018320% ceteris paribus.

2. Rasio rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Nilai

koefisien regresi rasio rata-rata lama sekolah adalah sebesar 0.048986 dengan

tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap kenaikan rasio rata-rata lama

sekolah sebesar 1%  maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung sebesar 0.048986% ceteris paribus.

3. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Lampung berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Nilai koefisien regresi rasio tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebesar -

0.027483 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap kenaikan
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rasio tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1%  maka akan menurunkan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sebesar 0.027483% ceteris

paribus.

4. Secara bersama-sama variabel Rasio Angka Harapan Hidup  (RAHH), Rasio

Rata-rata Lama Sekolah (RRLS), dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (RTPAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi

Lampung.

5. Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien

intersep paling besar, sedangkan Kabupaten/Kota dengan nilai koefisien

intersep paling kecil adalah Kabupaten Way Kanan.

B. Saran

1. Tingkat kesehatan laki-laki yang berada di bawah tingkat kesehatan

perempuan perlu di tingkatkan, pemerintah Provinsi Lampung dan masing-

masing Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyediakan fasilitas kesehatan

yang baik, memberikan asuransi kesehatan yang baik bagi para pekerja, serta

menekan peredaran minuman keras dan narkoba yang dapat merusak

kesehatan masyarakat, kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan

minuman keras juga diperlukan melihat banyaknya kasus kematian akibat

rokok dan minuman keras, karena semakin baik kesehatan masyarakat maka

produktifitas akan meningkat.

2. Tingkat pendidikan perempuan yang masih di bawah tingkat pendidikan laki-

laki di Provinsi Lampung perlu terus di tingkatkan, budaya masyarakat yang

masih berfikir bahwa kaum perempuan tidak memerlukan pendidikan yang
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tinggi perlu dihapuskan diperlukan kesadaran masyarakat atas pentingnya

pendidikan bagi kaum perempuan, pemerintah Provinsi Lampung dan

masing-masing Kabupaten/Kota sudah menyediakan sarana pendidikan yang

mudah di akses oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan,

pendidikan akan menciptakan perempuan berkualitas dan memiliki

keterampilan yang memadai untuk dijadikan modal bersaing dengan laki-laki.

3. Pemerintah Provinsi Lampung dan masing-masing Kabupaten/Kota perlu

lebih banyak membuat program-program pemberdayaan perempuan seperti

mengadakan pelatihan guna meningkatkan keterampilan perempuan atau

dengan memberikan program UMKM kepada kaum perempuan agar kaum

perempuan bisa lebih produktif lagi sehingga akan meningkatkan

produktifitas kaum perempuan, hal ini baik untuk kesejahteraan masyarakat

karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita.

4. Pemerintah Provinsi Lampung dan masing-masing Kabupaten/Kota perlu

lebih meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan program kesetaraan gender

dan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran tersebut sehingga

anggaran di manfaatkan sesuai tujuan, diharapkan penggunaan anggaran ini

lebih di arahkan ke bidang kesehatan dan pendidikan karena dengan

meningkatnya bidang pendidikan dan kesehatan perempuan, seharusnya

kesempatan dalam dunia kerja bagi perempuan lebih terbuka lebar. Karena

pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik bagi perempuan akan

menciptakan kualitas tenaga kerja perempuan yang baik pula.
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