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Abstrak 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur yang 
dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan 

Manusia Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar provinsi dengan IPM terendah 

dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan IPM Provinsi Lampung menjadi 

IPM yang terendah sejak tahun 2012-2018 se-Sumatera.  

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 2012-2018 secara parsial?, 

bagaimana pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran 

Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Lampung tahun 2012-2018 secara simultan? serta bagaimana 

konsep Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif Islam? 

 Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian dokumentasi atau studi pustaka 

(Library Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam periode 
pengamatan yaitu tahun 2012-2018. Untuk proses analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan PDRB (X1), Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Pendidikan (X2), Pengangguran (X3), dan Indeks Pembangunan Manusia(Y). 

 Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan menunjukkan adanya penngaruh 

yang signifikan antara PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan 

pengangguran secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara parsial 

variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. 

Artinya hal ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan positif terhadap IPM, 

dimana semakin tinggi PDRB maka IPM akan meningkat. Sedangkan variabel 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan, dimana setiap terjadi perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan tidak meningkatkan IPM. Dan variabel pengangguran tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM, artinya ketika 

pengangguran mengalami peningkatan, maka IPM tidak akan terpengaruhi. Dalam 

Islam memandang faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah 
pembangunan. Sedangkan Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat 

yang diserahi amanah dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan ataupun 

program-program lainnya untuk memiliki SDM yang berdaya saing tinggi dan 
berkualitas. 

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Domestik Regional Bruto, 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Pengangguran  
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MOTTO 

                         

                        

          (Q.S Al-Mujadilah: 11) 

Artinya:  “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Kerangka awal yang digunakan untuk mendapat gambaran jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan 

dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, di harapkan tidak akan terjadi 

kesalah fahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang 

akan di bahas. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Tahun 2012-2018”. Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam 

penafsiran dari judul skripsi ini, maka penulis perlu memberi penjelasan 

mengenai  istilah-istilah yang dimaksud dalam judul tersebut, yaitu: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang. Yang merupakan penelitian yang mencari atau pertautan nilai 
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antar suatu variabel dengan variabel lain, sehingga dari kedua variabel 

atau lebih menghasilkan sesuatu hubungan yang baru.
1
 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat 

Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu 

wilayah.
2
 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam 

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya.
3
 

4. Belanja pemerintah 

Belanja pemerintah adalah pendapatan yang dialokasikan untuk 

membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pembangunan.
4
 

5. Pendidikan 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat. (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1045. 
2
 http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52. Diunduh tanggal 1 januari 2019, pukul 15.00 WIB 

3
 Bhowi Dewananda, Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2015, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). 
4
 Sadono Sukirno,Makro Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.168 

http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52


3 
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
5
 

6. Indeks pembangunan manusia 

Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur 

pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang 

mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan 

pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.
6
 

7. Perspektif  

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan 

tentang sautu hal.
7
 

8. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-

quran dan As-sunnah.
8
 

                                                             
5 Udang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Online Tersedia di: 

http://www.kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf. (23 

Maret 2019) 
6 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: 2011), h. 57 
7 Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Libanon, 1408H/1998 

terjemahan Didin Hafifudin, h.1 
8 Sumar’in, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11 

http://www.kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf
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Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul proposal ini suatu penelitian untuk menganalisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap 

indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam (Studi di 

Provinsi Lampung). 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dan menetapkan judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan tolak ukur 

pencapaian suatu daerah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki. 

Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan yang baik 

bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah 

disektor pendidikan. Dengan meningkatkan alokasi pengeluaran 

pemerintah disektor tersebut  maka akan menigkatkan produktivitas 

penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia.
9
 

Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung lebih fokus dalam    

perbaikan mutu pendidikan guna meningaktkan IPM. Karena pendidikan 

memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

                                                             
9
 Meylina Astri, Sri Indah   Nikensari, Harya Kuncara, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1 Maret 2013, h. 81 
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berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan 

yang berkelanjutan.  

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi hal yang sering dikaitkan dengan 

pembangunan manusia. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting 

adalah mengartikan pertumbuhan ekonomi  menjadi meningkatkan 

pembangunan manusia. Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan 

ekonomi pada suatu wilayah adalah dengan menghitung pendapatan 

domestik regional bruto `(PDRB). 

Pembangunan manusia adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. 

Dimana pembangunan manusia memiliki peran untuk membentuk 

keberhasilan suatu negara dalam upaya penyerapan teknologi-teknologi 

yang semakin modern sebagai tujuan untuk pengembangan kapasitas 

individu dalam peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka 

pengangguran untuk mencapai pembangunan manusia yang 

terusberkelanjutan. Berdasarkan diatasinya pengangguran dan berdampak 

kepada peningkatan pendapatan suatu penduduk sehingga akan berdampak 

kepada peningkatan pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan 

kualitas hidup yang berhasil dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi 

rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan pengangguran dapat 

mengalami perubahan indeks pembangunan manusia yang semakin 

meningkat. 
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Dalam upaya peningkatan pencapaian di bidang pendidikan, 

pemerintah daerah menganggarkan sejumlah dana yang dianggarkan 

dalam APBD, dengan tujuan agar IPM meningkat,  namun kenyataannya 

kondisi indeks  pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung 

tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di 

Pulau Sumatera dan menjadi provinsi dengan IPM terendah di Pulau 

Sumatera. Sehingga dari pemaparan tersebut penulis ingin meneliti lebih 

lanjut apakah ada pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM).  

 

2. Alasan Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Hal ini didukung oleh tersedianya sumber dan literatur di perpustakaan 

ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan 

yang terdapat pada Badan Pusat Statistik. Selain itu judul yang penulis 

ajukan sesuai denga program studi penulis yakni Ekonomi Islam di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

C. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk 



7 
 

menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi 

tidak terlepas dari peran peningkatan mutu SDM atau pembentukan modal 

manusia.
10

 Manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu negara 

menjadi lebih baik, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator 

untuk mengukur kemajuan suatu negara.  

Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan yang baik 

bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah 

disektor pendidikan. Dengan meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah 

disektor tersebut  maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga 

bisa meningkatkan pembangunan manusia.
11

 

Dalam Islam memandang peningkatan sumber daya manusia sangatlah 

penting dalam kemajuan suatu negara, Allah SWT memberikan akal yang 

merupakan alat untuk menuntut ilmu dan ilmu merupakan alat untuk 

mempertahankan diri dari segala kesulitan. Maka jelas pendidikan merupakan 

hal penting dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup agar terhindar dari 

segala kesulitan, sebagaimana firman Allah SWT: 

                              

                               

           

                                                             
10

 M.L Jhingan , Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, (Jakarta: PT. Raja Wali Pers 

Persada, 2014), h. 414 
11

 Meylina Astri, Sri Indah   Nikensari, Harya Kuncara, Op.Cit., h. 81 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-

Mujadilah: 11)
12

 

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah sangat menekankan 

pentingnya pendidikan dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup 

manusia.
13

 

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan 

suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur 

kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu 

tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan 

tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at 

birth), angka melek huruf (literacy rate), rata-rata lama sekolah (mean years 

of schooling), dan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka 

harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk 

dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir 

indikator  daya beli mengukur standard hidup. Pengeluaran per kapita rill 

merupakan suatu ukuran pendapatan yang disesuaikan dengan paritas daya 

beli. Variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam 

                                                             
12

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Bandung: PT. 

Syaamil Cipta Media), h. 543. 
13 Febri Aquariansyah, Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan 

Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, Skripsi, h. 5 
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mengakses sumber daya ekonomi secara luas (daya beli). Variabel ini sangat 

penting karena dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat untuk 

meningkatkan usia harapan hidup, serta memperoleh pendidikan yang lebih 

baik. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat, apabila pengeluara riil per 

kapita meningkat pula. UNDP mengukur standard hidup layak menggunakan 

Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. 

Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, 

selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan 

kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, 

dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur 

tersebut dapat ditingkatkan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang 

tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. 

Menurut BPS dalam mengukur dimensi pendidikan digunakan 

gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Namun 

indikator angka melek huruf yang merupakan metode lama telah di ubah 

menjadi metode baru yaitu menggunakan indikator angka harapan lama 

sekolah. Alasannya karena angka melek huruf sudah tidak relvan dalam 

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan 

kualiatas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar 

daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan 

antar daerah dengan baik. Keuntungan dari metode baru itu sendiri adalah 
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dengan memasukkan rata-rata lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang 

lebih relvan dalam pendidikan.
14

 

Berikut merupakan data angka harapan lama sekolah pada Provinsi 

Lampung tahun 2012-2018 

Tabel 1.1 

Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung tahun 2012-2018 

Wilayah 
Harapan Lama Sekolah (Tahun)  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lampung Barat 11.17 11.31 11.36 11.74 12.17 12.18 12.19 

Tanggamus 11.03 11.29 11.49 11.92 11.93 12.14 12.15 

Lampung Selatan 10.92 10.95 10.98 11.65 11.68 12.05 12.17 

Lampung Timur 11.78 12.26 12.38 12.40 12.41 12.44 12.83 

Lampung Tengah 11.27 11.89 12.16 12.20 12.21 12.60 12.90 

Lampung Utara 11.39 12.04 12.38 12.41 12.42 12.43 12.44 

Way Kanan 11.32 11.85 11.96 11.98 12.31 12.32 12.33 

Tulang Bawang 10.42 10.76 11.11 11.15 11.55 11.71 11.73 

Pesawaran 11.16 11.28 11.44 12.08 12.25 12.26 12.28 

Pringsewu 11.98 12.27 12.47 12.75 12.76 12.77 12.78 

Mesuji 10.15 10.25 10.34 10.78 11.20 11.59 11.61 

Tulang Bawang 

Barat 
10.81 11.01 11.29 11.49 11.97 11.98 

11.99 

Pesisir Barat - 10.62 11.12 11.53 11.85 11.95 11.97 

Bandar Lampung 13.05 13.22 13.31 13.35 13.67 13.87 14.23 

Metro 13.47 13.85 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 

Provinsi Lampung 11.37 11.90 12.24 12.25 12.35 12.46 12.61 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

                                                             
14

 Badan Pusat Statistik. 2017. 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa angka harapan lama sekolah pada 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012 sampai 2018 

selalu meningkat di setiap tahunnya. Dan menjadikan angka harapan lama 

sekolah di provinsi ikut meningkat. Angka harapan lama sekolah pada 

Provinsi Lampung pada tahun 2012 sebesar 11.37 dan menjadi 12.61 di tahun 

2018. 

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah 

rata-rata lama sekolah. Berikut merupakan data dari rata-rata lama sekolah 

Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2012-2018 

Wilayah 

Rata-rata Lama Sekolah (Metode 

Baru (Tahun) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lampung Barat 7.03 7.21 7.25 7.27 7.28 7.33 7.60 

Tanggamus 6.27 6.35 6.63 6.86 6.87 6.88 6.96 

Lampung Selatan 6.72 6.89 7.01 7.24 7.53 7.66 7.67 

Lampung Timur 7.01 7.15 7.16 7.20 7.55 7.56 7.57 

Lampung Tengah 7.03 7.04 7.06 7.14 7.37 7.38 7.51 

Lampung Utara 7.42 7.42 7.69 7.70 7.71 7.99 8.19 

Way Kanan 6.41 6.68 6.76 7.32 7.33 7.34 7.35 

Tulang Bawang 6.71 6.84 7.10 7.11 7.12 7.15 7.22 

Pesawaran 6.77 6.99 7.21 7.23 7.24 7.45 7.47 

Pringsewu 7.45 7.51 7.53 7.83 7.84 7.85 8.01 

Mesuji 5.63 5.65 5.80 6.12 6.13 6.39 6.60 

Tulang Bawang 

Barat 
6.42 6.48 6.81 6.82 6.83 7.09 

7.10 
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Pesisir Barat - 7.35 7.36 7.47 7.48 7.58 7.59 

Bandar Lampung 10.16 10.77 10.85 10.87 10.88 10.89 10.90 

Metro 9.75 10.47 10.54 10.55 10.56 10.57 10.61 

Provinsi Lampung 7.30 7.32 7.48 7.56 7.63 7.79 7.82 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi 

Lampung pada tahun 2012-2018 selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya 

dan kenaikan juga terjadi pada seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter 

menambah pengetahuan dan skill, menciptakan serta mengembangkan 

kemandirian sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan dunia kerja. 

Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan 

dengan struktur lapangan kerja, semakin efisien sistem pendidikan yang ada. 

Sehingga dalam pengalokasian sumber daya manusia akan diserap oleh 

lapangan kerja. Dengan demikian pendidikan yang tinggi mampu 

menumbuhkan tenaga kerja terdidik. 

Tenaga kerja kerja terdidik adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh 

pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum  pernah dilatih 

dalam bidang tersebut. Tenaga kerja seperti ini dapat memberikan inovasi dan 

mampu menguasai teknologi yang akan mempermudah dalam kegiatan 

ekonomi, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas dibandigkan tenaga 
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kerja yang tidak memiliki pendidikan atau memiliki pendidikan yang 

rendah.
15

 

Pada teori Human Capital menyatakan bahwa setiap tambahan satu tahun 

sekolah berarti dapat meningkatkan kemampuan kerja seseorang dan semakin 

tinggi pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas dan 

kemampuan kerja yang dimiliki, bahkan kesempatan kerja akan lebih besar 

bagi mereka yang berpedidikan tinggi.
16

 

Berikut merupakan data angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018. 

Tabel 1.3 

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di 

Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018. 

Tahun 
Pendidikan Yang Ditamatkan 

Tdk/blm 

tamat SD 
SD SMP SMA 

Diploma 

I/II/III/Universitas 

2012 669.135 1.017.993 792.357 863.028 280.838 

2013 583.972 1.054.835 790.885 886.787 300.188 

2014 555.148 1.112.445 865.449 926.008 305.244 

2015 526.215 1.138.716 890.309 971.724 252.149 

2016 634.159 1.158.209 940.095 998.211 327.982 

2017 642.256 1.089.280 938.237 1.023.531 324.400 

2018 651.873 1.107.674 973.347 1.138.142 361.030 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

                                                             
15

 Prof. Mudrajad Kuncoro, Indikator Ekonomi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), H. 64 
16

 Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi 

Delapan, Jilid I, Economic Development/Eighth Edition. Terjemahan Haris Munandar Dan Puji A.L. 

(Jakarta: Erlangga, 2004), H.429. 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa pendidikan yang ditamatkan untuk 

setiap jenjang pendidikan khususnya ditingkat SD, SMP, SMA, dan Diploma 

cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi 

untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 

1.158.209, untuk jenjang SMP peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 

yaitu 940.095 sedangkan untuk tingkat SMA peningkatan terbesar terjadi pada 

tahun 2018 dengan jumlah 1.138.142. Pada tingkat pendidikan Diploma 

I/II/II/Universitas peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 

361.030. 

Komponen untuk mengukur IPM  selanjutnya adalah angka harapan 

hidup yang masuk dalam indeks kesehatan dimana kesehatan dianggap 

penting dan merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional. 

Angka harapan hidup (AHH) itu sendiri merupakan rata-rata perkiraan banyak 

tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang selama hidup. Berikut marupakan 

data angka harapan hidup Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018. 

Tabel 1.4 

Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2012-2018 

Wilayah 
Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lampung Barat 65.58 65.69 66.02 66.42 66.64 66.86 67.09 

Tanggamus 66.69 66.79 67.12 67.42 67.61 67.80 68.04 

Lampung Selatan 67.73 67.80 68.12 68.32 68.49 68.65 68.87 

Lampung Timur 68.94 69.01 69.33 69.73 69.92 70.11 70.31 

Lampung Tengah 68.51 68.59 68.91 69.01 69.15 69.28 69.46 
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Lampung Utara 67.57 67.68 68.02 68.12 68.30 68.48 68.71 

Way Kanan 67.81 67.89 68.21 68.41 68.58 68.74 68.95 

Tulang Bawang 68.59 68.64 68.94 69.14 69.28 69.41 69.59 

Pesawaran 66.93 67.01 67.33 67.83 68.05 68.29 68.53 

Pringsewu 67.60 67.69 68.01 68.61 68.88 69.14 69.44 

Mesuji 66.57 66.70 67.05 67.15 67.32 67.49 67.71 

Tulang Bawang 

Barat 
68.58 68.66 68.98 69.08 69.21 69.35 

69.56 

Pesisir Barat 61.19 61.37 61.74 62.04 62.29 62.54 62.85 

Bandar Lampung 70.24 70.26 70.55 70.65 70.75 70.84 71.01 

Metro 70.65 70.68 70.98 70.98 71.05 71.13 71.29 

Provinsi Lampung 69.33 69.55 69.66 69.90 69.94 69.95 70.18 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

Dari tabel diatas diketahui bahwa angka harapan hidup di Provinsi 

Lampung pada tahun 2012-2018 terus mengalami peningkatan. Dan peningkatan 

itu terjadi pula pada setiap kabupaten di Provinsi Lampung. Dari penjelasan 

diatas diketahui bahwa indikator IPM di Provinsi Lampung yaitu angka harapan 

lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan 

dan angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan terus mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan juga diikuti oleh seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

Modal manusia (human capital) merupakan salah faktor penting dalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa 

pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capital. 

Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan 

lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, 



16 
 

kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka 

memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. 

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia 

hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, 

termasuk dalam hal kinerja ekonominya. 

Menurut BPS, indikator yang sering digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Definisi PDRB adalah total nilai tambah barang dan jasa yang 

diproduksi disuatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat 

faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan 

PDRB atas dasar harga konstan dari suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang 

mencerminkan kenaikan produksi  barang dan jasa di suatu wilayah.
17

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik berikut merupakan data 

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2012-

2017. 

 

 

 

 

                                                             
17 Badan Pusat Statistik. 2018. 
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Tabel 1.5 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dan Nasional 

tahun 2012-2018 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung persentase PDRB di Provinsi Lampung dan nasional terus 

mengalami peningkatan yang signifikan. PDRB per kapita Lampung tahun 

2012 sebesar 23,91, tahun 2013 sebesar 25,77, tahun 2014 sebesar 28,78, 

tahun 2015 sebesar 31,19, tahun 2016 sebesar 34,26, tahun 2017 sebesar 

37,21, dan pada tahun 2018 sebesar 42,46. Sedangkan untuk PDRB per kapita 

Nasional pada tahun 2012 sebesar 35,11, tahun 2013 sebesar 38,37, tahun 

2014 sebesar 41,9, tahun 2015 sebesar 45,12, tahun 2016 sebesar 47,96, tahun 

2017 sebesar 51,89, dan pada tahun 2018 sebesar 57,07. 

Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan 

perkapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintahpun akan 

meningkat. Sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa 
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dengan meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar dan begitu juga dengan pengeluaran 

pemerintah menjadi semakin besar. 

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada 

pembangunan manusia yakni bidang pendidikan yang merupakan sektor yang  

sangat vital dalam pembentukkan modal manusia yang akan berdampak pada 

pembangunan suatu daerah. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah 

yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah.  

Untuk mengetahui perkembangan realiasi anggaran belanja pemerintah 

pada bidang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.5 

Tabel 1.6 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung 

(Dalam Rupiah) 

 

No. Tahun Bidang Pendidikan 

1 2012 298.806.000.000 

2 2013 338.545.000.000 

3 2014 393.869.834.776 

4 2015 337.257.917.336 

5 2016 195.151.576.015 

6 2017 1.137.306.119.600 

7 2018 2.712.583.880`570 
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  

 

Dari tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan realisasi pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan dalam Belanja Daerah dan realisasi anggaran 

belanja daerah di Provinsi Lampung tahun 2012-2018. Rata-rata realisasi 

pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sektor pendidikan mengalami 
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peningkatan pada tahun 2012-2014, dan di tahun 2015-2016 menurun dalam 

realisasi anggaran belanja pemerintah Provinsi Lampung, meningkat kembali 

pada tahun 2018 dan menjadi peningkatan terbesar dibanding dengan tahun 

sebelumnya. 

Ketika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat maka 

hal tersebut merupakan sebuah investasi di bidang  tersebut yang di harapkan 

pemerintah dapat membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik. 

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh pada 

perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid 

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi rata-rata  tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia 

yang dihasilkan.  

Pembangunan manusia memiliki peran untuk membentuk keberhasilan 

suatu negara dalam upaya penyerapan teknologi-teknologi yang semakin 

modern sebagai tujuan untuk pengembangan kapasitas individu dalam 

peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka pengangguran untuk 

mencapai pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Berdasarkan 

diatasinya pengangguran dan berdampak pada peningkatan pendapatan suatu 

penduduk sehingga akan berdampak pada peningkatan pembangunan manusia 

dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil dicapai seperti 

kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan 
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pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan manusia 

yang semakin meningkat. 

Pengangguran yaitu pertambahan tenaga kerja yang tidak dapat 

diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-

kegiatan ekonomi yang baru.
18

 Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang 

yang mencari kerja masuk dalam penduduk disebut angkatan kerja. Dapat 

dikatakan angkatan kerja adalah seseorang yang berusia 15-64 tahun yang 

dalam bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi apabila orang yang dalam 

angkatan kerja tidak bekerja maka disebut pengangguran.
19

 

Dalam pengangguran terdapat pengangguran terbuka (open 

enemployment) yakni tenaga kerja yang menganggur penuh, selain 

menghadapi pengangguran terbuka, tenaga kerja yang berada di kota-kota 

menghadapi pula masalah pengangguran terselubung (underemployment) 

yakni penggunaan tenaga kerja yang lebih rendah dari jam kerjanya yang 

normal. Dalam hal pengangguran terbuka jenis ini banyak ditemukan di kota 

yang sedang berkembang. Berikut ini disajikan data jumlah tingkat 

pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2012-

2018. 

 

                                                             
18

 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses,  Masalah, Dan Dasar Kebijakan , 

(Jakarta: Kencana, 2017, h.89, Cet. Ke-8 
19

 Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi An 

Makroekonomi), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), h. 376, Edisi 3. 
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Tabel 1.7 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung 2012-2018 

Tahun Pengangguran 

2012 5.2 

2013 5.69 

2014 4.79 

2015 5.14 

2016 4.62 

2017 4.43 

2018 4.33 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

Berdasarkan tabel 1.7 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran 

terbuka dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, peningkatan 

hanya terjadi ditahun 2013 dan 2012. Dalam periode 2012-2018 penurunan  

tingkat pengangguran terendah terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4.33. 

Indeks  pembangunan manusia (IPM) sangat tergantung pada 

komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Karna pendidikan 

memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan 

kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.
20

  

Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukan 

komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Anggaran 

pendidikan yang besar jika dikelola dengan baik diharapkan mampu 

                                                             
20 Septiana M.M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, Hanly F.DJ.Siwu, Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi 

Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 02, h. 1 
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meningkatkan tingkat harapan lama sekolah dan tingkat rata-rata lama 

sekolah. Dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.  

Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 

Lampung tahun 2012-2018. 

Tabel 1.6 

Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Provinsi di Indonesia pada Tahun 2012-

2018 

Provinsi / Kabupaten / 

Kota 

Indeks Pembangunan Manusia   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 

Aceh (11) 67.81 68.30 68.81 69.45 70 70.60 71.19 69.45 

Sumatera Utara (10) 67.74 68.36 68.87 69.51 70 70.57 71.18 69.46 

Sumatera Barat (9) 68.36 68.91 69.36 69.98 70.73 71.24 71.73 70.04 

Riau (6) 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20 71.79 72.44 70.80 

Jambi (18) 66.94 67.76 68.24 68.89 69.62 69.99 70.65 68.87 

Sumatera Selatan (23) 65.79 66.16 66.75 67.46 68.24 68.86 69.39 67.52 

Bengkulu (20) 66.61 67.50 68.06 68.59 69.33 69.95 70.64 68.66 

Lampung (25) 64.87 65.73 66.42 66.95 67.65 68.25 69.02 66.98 

Kep. Bangka Belitung(16) 67.21 67.92 68.27 69.05 69.55 69.99 70.67 68.95 

Kep. Riau (5) 72.36 73.02 73.40 73.75 73.99 74.45 74.84 73.68 

Dki Jakarta (1) 77.53 78.08 78.39 78.99 79.60 80.06 80.47 79.01 

Jawa Barat (12) 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05 70.69 71.3 69.41 

Jawa Tengah (13) 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98 70.52 71.12 69.30 

Di Yogyakarta (2) 76.15 76.44 76.81 77.59 78.38 78.89 79.53 77.68 

Jawa Timur (17) 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74 70.27 70.77 68.88 

Banten (8) 68.92 69.47 69.89 70.27 70.96 71.42 71.95 70.41 

Bali (4) 71.62 72.09 72.48 73.27 73.65 74.30 74.77 74.02 

Nusa Tenggara Barat (30) 62.98 63.76 64.31 65.19 65.81 66.58 67.3 65.13 

Nusa Tenggara Timur (32) 60.81 61.68 62.26 62.67 63.13 63.73 64.39 62.61 

Kalimantan Barat (29) 63.41 64.30 64.89 65.59 65.88 66.26 66.98 65.33 
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Kalimantan Tengah (21) 66.66 67.41 67.77 68.53 69.13 69.79 70.42 68.53 

Kalimantan Selatan (22) 66.68 67.17 67.63 68.38 69.05 69.65 70.17 68.39 

Kalimantan Timur (3) 72.62 73.21 73.82 74.17 74.59 75.12 75.83 74.19 

Kalimantan Utara (14) - 67.99 68.64 68.76 69.20 69.84 70.56 69.15 

Sulawesi Utara (7) 69.04 69.49 69.96 70.39 71.05 71.66 72.2 70.54 

Sulawesi Tengah (26) 65 65.79 66.43 66.76 67.47 68.11 68.88 66.92 

Sulawesi Selatan (23) 67.26 67.92 68.49 69.15 69.76 70.34 70.9 69.11 

Sulawesi Tenggara (26) 67.07 67.55 68.07 68.75 69.31 69.86 70.61 68.74 

Gorontalo (28) 64.16 64.70 65.17 65.86 66.29 67.01 67.71 65.84 

Sulawesi Barat (31) 61.01 61.53 62.24 62.96 63.60 64.30 65.1 62.96 

Maluku (24) 65.43 66.09 66.74 67.05 67.60 68.19 68.87 67.13 

Maluku Utara (27) 63.93 64.78 65.18 65.91 66.63 67.20 67.76 65.91 

Papua Barat (33) 60.30 60.91 61.28 61.73 62.21 62.99 63.74 61.96 

Papua (34) 55.55 56.25 56.75 57.25 58.05 59.09 60.06 57.57 

Indonesia 67.70 68.31 68.90 69.55 70.18 70.81 71.39 69.54 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Lampung pada tahun 2012-2016 menduduki peringkat 26  dari 34 

Provinsi yang ada di Indonesia dan pada tahun 2017 IPM Provinsi Lampung 

berada pada peringkat 25 dari seluruh provinsi di Indonesia, yang berarti pada 

tahun 2012 sampai 2018 Provinsi Lampung selalu masuk kedalam 10 besar 

provinsi dengan nilai IPM terendah nasional. Dan Provinsi Lampung menjadi  

provinsi dengan nilai IPM terendah jika dibandingkan dengan seluruh 

provinsi yang ada di Pulau Sumatera. 

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi hal yang sering dikaitkan dengan 

pembangunan manusia. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah 

mengartikan pertumbuhan ekonomi  menjadi meningkatkan pembangunan 
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manusia. Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada suatu 

wilayah adalah dengan menghitung pendapatan domestik regional bruto 

(PDRB).
21

 

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran 

Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam. 

Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Made Ade 

Dwi Ariwuni, “Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM 

dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung”.
22

 Dalam 

penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari ketiga variabel bebas diatas 

berupa PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan 

berpengaruhh signifikan terhadap variabel terikat yaitu IPM. Pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan dan IPM berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cliff Laisina, Vecky Masinambow dan 

Wensi Rompas, ”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan 

Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di 

                                                             
21 David Rahman Dan Nasri Bachtiar, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia Di Sumatra Barat, Jurnal Fakultas Ekonomi Universutas Andalas, h. 2 
22

 Made Ade Dwi Ariwuni, Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM 

dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana, Vol. 8, No. 12, 2019), h. 1. 
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Sulawesi Utara Tahun 2002-2013”.
23

 Dalam penelitian ini memperoleh 

kesimpulan bahwa realisasi untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang 

signifikan IPM, sedangkan untuk sektor kesehatan memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan baik secara parsial ataupun secara simultan. IPM memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap PDRB baik diuji secara parsial ataupun 

secara simultan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, baik diuji secara parsial ataupun 

secara simultan, sedangkan di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu Bhakti, 

Istiqomah Dan Suprapto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Indeks Pembangunan Manusia Di Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah Dan 

Suprapto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012”.
24

 Dalam penelitian ini 

memperoleh kesimpulan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio 

ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh 

                                                             
23 Cliff Laisina, Vecky Masinambow dan Wensi Rompas, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia 

Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 

Vol. 15, No. 4, 2015) h. 207 
24 Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah dan Suprapto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012, (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 

Universitas Jenderal Soedirman, No. 80, 2012)h. 452 
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negative dan signifikan terhadap IPM. Namun APBD untuk pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap IPM. 

D. Rumusan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang 

Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Lampung ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Secara khusus 

dalam penelitian ini akan mengulas secara jelas mengenai hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB), 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengangguran secara 

parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung 

tahun 2012-2018? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB), 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengangguran secara 

simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung 

tahun 2012-2018? 

3. Bagaimana konsep indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung 

dalam prespektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan domestik regional bruto 

(PDRB), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 

pengangguran secara parsial terhadap indeks pembangunan 

manusia di Provinsi Lampung tahun 2012-2018. 

b. Untuk mengetahui pendapatan domestik regional bruto (PDRB), 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengangguran 

secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Lampung tahun 2012-2018. 

c. Untuk mengetahui konsep indeks pembangunan manusia di 

Provinsi Lampung dalam prespektif ekonomi islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan ekonommi khususnya ekonomi pembangunan 

yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Manfaat khusus bagi 

ilmu pengetahuan adalah untuk  melengkapi kajian mengenai 

indeks pembangunan manusia dengan sudut pandang Islam. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

berguna berkaitan dengan indeks pembangunan manusia di 

Provinsi Lampung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan dalam 

perbaikan kualitas indeks pembangunan manusia dan perencana 

pembangunan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Indeks Pembangunan Manusia 

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia 

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian 

kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan 

dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat 

indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama 

sekolah dan kemapuan daya beli.
25

 

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah 

pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang 

dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu 

tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia 

adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas 

tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui 

peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan 

kualitas hidup manusia.
26

 

                                                             
25 Sunarni, ”Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Dikabupaten/Kota Se-Indonesia”.( Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Akuntansi, Bandar 

Lampung, 2017), h.17 
26 Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, “Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di 
Kabupaten Kutai Timur”, (Jurnal, Mulawarman, Vol. 18, No. 2, 2016), h. 132 
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The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan 

pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan 

masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan 

sehat, mendapat pendidikn yang cukup di nikmati standar hidup yang 

layak. Bagaimana UNDP bisa mengukur pembangunan manusia itu? 

UNDP telah menyusun kuran alternatif tentang kesejahteraan, yaitu The 

United Nations Development Program (indeks pembangunan manusia). 

Manurut Schultz, ada lima cara pengembangan sumber daya manusia:
27

 

a. Fasilitas dan pelayan kesehatan, pada ummnya diartikan mencakup 

semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan 

dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat. 

b. Latihan jabatan, termasuk model lama yang diorganisasikan oleh 

perusahaan. 

c. Pendidikan yang di organisasikan secara formal pada tingkat dasar, 

menengah, dan tinggi. 

d. Program studi bagi orang dewasa yang tidak di organisasikan oleh 

perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian. 

e. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan 

kesempatan kerja yang selalu berubah.
28

 

 

                                                             
27

 Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan,Edisi Pertama, (Yogyakarta : Ekonosia, 2002), h.53 
28

 M.L Jhingan, Loc.Cit., 
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2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 

Penjelasan di dalam indeks pembangunan Manusia terdapat tiga  

komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks 

pembangunan manusia suatu negara, yaitu:
29

 

a. Tingkat kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (tingkat 

kematian bayi). 

b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan angka 

lama sekolah. 

c. Standar hidup layak diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per 

tahun. 

Sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan 

untuk hidup layak. Sebagai ikuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang 

dan sehat, pengetahuan dan hidup layak. Seperti terlihat pada gambar 

berikut ini:
30

 

 

 

 

 

                                                             
29 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari’ah. Edisi revisi, 

Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 147 
30 Dwi Heriyanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indek Pembangunan 

Manusian (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006-2010”, (Jurnal Indeks 
Pembangunan Manusia). h. 6 
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Gambar  2.1 

Diagram Perhitungan IPM 
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               INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

 

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dengan 

metode baru yaitu dengan mengganti komponen sebelumnya yaitu angka 

melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka 

melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka 

melek huruf sudah tidak efektif  lagi karena angka tersebut sudah besar 
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diseluruh Indonesia sehingganya sudah tidak efektif apabila masih 

menggunakan angka melek hidup.
31

 

a. Indeks Pembangunan Manusia Tradisional 

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status 

komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporanlaporan 

tahunan UNDP yang berjudul Human Depelopment Report (Laporan 

Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 

1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan 

Manusia (Human Development Index- HDI). HDI berusaha memeringkat 

semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai 

(pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau 

produk akhir pembangunan, yaitu:
32

 

1) Masa hidup (longevity) yang diukur melalui harapan hidup setelah 

lahir. 

2) Pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara 

orang dewasa dengan bobot dua pertiga, dan rasio partisipasi sekolah 

bruto (gross school enrollment ratio) dengan bobot satu per tiga. 

3) Standar hidup yang diukur didasarkan produk domestik bruto 

perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap 

negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup 

                                                             
31

 Ibid., h. 5 
32

 Michael P.Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 
2011), h.57 
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dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (diminishing 

marginal utility) pendapatan. 

b. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 

Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks 

Pembangunan Mausia yang baru (New Human Development IndezNHDI). 

Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan dan kesehatan, 

akan tetapi indeks baru ini memiliki delapa perubahan, yakni:
33

 

1) Pendapatan nasional bruto (GNI) menggantikan produk domestik 

bruto (GDP) per kapita. 

2) Indeks pendidikan telah dirubah secara keseluruhan. Dua komponen 

baru telah ditambahkan yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual 

seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari 

anak-anak di masa kini. Masing-masing perubahan ini menimbulkan 

implikasi. Jelas sekali bahwa penggunaan ukuran pencapaian 

pendidikan aktual atau rata-rata lama bersekolah sebagai indikator 

merupakan perbaikan yang tidak ambigu. Estimasi dimutakhirkan 

secara teratur dan statistik dengan mudah diperbandingkan secara 

kuntitatif antar negara. 

3) Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru 

lainnya yang tidak ambigu, ukuran ini merupakan peramalan yang 

dilakukan PBB, bukan pencapaian. 
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4) Dua komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam 

indeks pendidikan yakni angka melek aksara dan partisipasi sekolah, 

tidak dipergunakan lagi. 

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya 

sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan 

dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Setiap komponen IPM 

distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan 

untuk menghitung IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen 

IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.2 

berikut :
34

 

Tabel 2.1 

Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM 

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

Angka Harapan Hidup (Tahun) 85 20 Standar BPS 

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 18 0 Standar BPS 

Rata-Rata Sekolah (Tahun) 15 0 Standar BPS 

Daya Beli (Tahun) 26.572.352 1.007.436 Standar BPS 

Sumber:  Badan Pusat Statistik 

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan 

perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya 

dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang 

bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut : 
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Indeks X (i) = (X(i) – X(i) min) / (X(i) maks – X(i) min) 

Dimana : 

X (i)  : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3) 

X (i) maks : Nilai Maksimum X (i) 

X (i) min : Nilai Minimum X (i)
35

 

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai focus dan 

sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber 

daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan..Rumus 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Suharto yaitu sebagai 

berikut : 

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3) ..... 

Dimana : 

X (1) : Indeks Harapan Hidup 

X (2) : Indeks Pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata). 

X (3) : Indeks Standar Hidup Layak.
36
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Setelah melakukan perhitungan akan ditemukan hasil berupa angka 

skor bekisar antara 0-100. UNDP membagi tingkat status pembangunan 

manusia suatu wilayah kedalam empat golongan yaitu : 

1) IPM < 60  : IPM rendah 

2) 60 < IPM < 70  : IPM sedang 

3) 70 < IPM < 80  : IPM tinggi 

4) IPM < 80  : IPM sangat tinggi 

 

3. Indikator Indeks Pembangunan Manusia 

a. Angka Harapan Hidup 

Penduduk adalah kekeyaan nyata suatu bangsa. Perkembangan 

penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Tidak hanya sekedar berbicara pembangunan semata, tetapi juga 

haruspaham tentang pembangunan yang berkualitas dengan resiko yang 

seminim mungkin dengan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. 

Kualitas hidup yang dimiliki suatu negaraataupun wilayah, 

menggambarkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program 

program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat 

kehidupan manusia. Terkait dengan kualitas hidup terdapat unsur angka 

harapan hidup (AHH) di dalamnya.
37
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Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistik 

Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) 

ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir 

pada suatu tahun tertentu.
38

 

Meurut BPS bahwa angka harapan hidup merupakan rata-rata 

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup 

Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia 

rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan 

hidup saat lahir. 

Secara empiris, menurut Soeratno pembangunan sanitasi dapat 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang indikator 

keberhasilannya dapat diukur dari angka harapan hidup. Sementara itu, 

menurut Mungkasa peningkatan kualitas kesehatan dapat meningkatkan 

kesejahteraan penduduk yang berarti mengurangi tingkat kemiskinan.
39

 

b. Tingkat Pendidikan 

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan  untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya 

manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan 

                                                             
38 Ayuk Putri Sugiantari dan I Nyoman Budiantara, “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline” 

(Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 2, No.1, (2013), h.37 
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 Rahmawati Faturrohmin,”Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap 
Tingkat Kemiskinan”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, 2011) h. 31 
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ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat 

mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta 

menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat 

penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan 

pendidikan suatu negara menjadi sangat penting artinya bagi 

pembangunan negara tersebut.
40

 

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik 

terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk domestic bruto, 

secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin 

tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak 

langsung hal ini menunjukkan seberapa jauh masyarakat menyadari 

pentingnya peranan pendidikan. Keadaan ini menjelaskan mengapa 

proporsi pengeluaran untuk sektor pendidikan di negara maju pada 

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di negara yang 

sedang berkembang.
41

 

Melalui investasi pendidikan akan mampu meningkatankan kualitas 

sumber daya manusia yang di peroleh oleh meningkatnya pengetahuan 

dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktifitas kerja 

seseorang, dan pada akhirnya seseorang yang memiliki produktifitas 

                                                             
40 Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, Indikator-indikator Makro Ekonomi, (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 111 
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memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari 

kemiskinan.
42

 

IPM dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM), 

pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama 

untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian 

Manusia.
43

 

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu 

angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan 

lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 

tahun ke atas.
44

 

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada 

umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah 

perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Sedangkan rata-rata 

lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. 
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c. Standar Hidup Layak 

Peraturan mengenai KHL secara tegas telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada 

Pasal 27 Ayat 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Usia hidup diukur dengan 

angka harapan hidup yang dihitung menggunakan metode tidak langsung 

(metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir 

hidup dan ratarata anak yang masih hidup.
45

 

Dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin 

membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukan berapa sesungguhnya 

tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya hingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini 

secara layak.
46

 Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), 

UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. PNB per kapita tidak 

tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi 

dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. 

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung 

dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.
47
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Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 

komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya 

merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya 

beli menggunakan Metode Rao. Dalam perhitunganya, digunakan batasan 

minimum dan maksimum. Batasan minimum standar layak hidup adalah 

sebesar 1.007.436 sedangkan batasan maksimumnya adalah sebesar 

26.572.352.
48

 

4. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), 

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-

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

atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup 

dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan 

manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut 

manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana 

dikutip dari UNDP, sejumlah premis penting dalam pembangunan 

manusia adalah: 
49

 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian. 
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b. 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. 

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya  

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam 

upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara 

optimal. 

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk 

mencapainya. 

Menurut 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: lama hidup, 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. Nilai indeks ini 

berkisar antara 0-100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP 
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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 (basic capabilities) penduduk. 

IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat 

komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang 

kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah 

mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan 

kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili 

capaian pembangunan untuk hidup layak. Pembentukan modal 

manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah 

orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang 

menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan 

modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia 

dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif. 

Dalam teori Human capital yang menyatakan bahwa seseorang 

dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. 
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Sehingga dapat dikatakan dalam teori tersebut bahwa sesorang jika 

melakukan peningkatan dala pendidikan maka ia akan mendapatkan 

peningkatan penghasilan juga atau tidak mengalami pengangguran 

yang tinggi. Hal tersebut yang cukup menarik dimana masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai tingkat 

pengagguran yang cukup tinggi, berbeda dengan halnya masyarakat 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah justru memiliki 

tingkat pengagguran yang rendah juga.
50

 

5. Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kemakmuran suatu masyarakat tidak serta merta dapat diraih oleh 

negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah apabila tidak 

dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola 

sumber daya alam tersebut.
51

 Sebaliknya, sebuah Negara yang miskin 

sumber daya alam, namun memiliki sumber daya manusia yang 

menguasai, maka negara ini akan lebih cepat berkembang daripada 

negara yang kaya akan sumber daya alam. 

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pemakmuran sebuah negeri. Sumber daya 

manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. 

Sebagai objek pembangunan, dimana SDM merupakan sasaran pembangunan 

untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, 
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artinya manusia berperan menjadi pelaku pembangunan yang menjadi penentu 

berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan dalam sebuah negeri.
52

 

Sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT jauh sebelum manusia 

diciptakan diberikan kebebasan terbatas kepada manusia untuk 

memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan akal yang terdapat dalam diri 

manusia tersebut. Allah SWT menciptakan mansia sebagai khalifah di muka 

bumi ini untuk mengelola sumber daya alam yang ada menggunakan akal 

yang juga diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT : 

                             

                       

       

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah : 30) 

 

Dari firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa manusia 

merupakan pemimpin dimuka bumi ini, yang diberikan akal untuk 

memelihara dan melestarikan alam, menggali dan mengelola sumber daya 

yang ada untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam 

rangka beribadah kepada Allah SWT. Untuk memenuhi kebutuhn hidup 

                                                             
52

 Ibid., h. 177 



47 
 

dimuka bumi ini manusia dibekali akal oleh Allah SWT. Akal ini 

merupakan alat untuk menuntut ilmu, dan ilmu merupakan alat untuk 

mempertahankan kesulitan manusia, maka islam memerintahkan manusia 

untuk menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu 

lainnya.
53

 

Sebagai makhluk berakal, manusia mengamati sesuatu. Hasil 

pengamatan itu diolah sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu 

pengetahuan itu dirumuskannya ilmu baru yang akan digunakannya dalam 

usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjangkau jauh diluar 

kemampuan fisiknya. Demikian banyak hasil kemajuan ilmu pengetahuan 

yang membuat manusia dapat hidup menguasai alam ini.
54

 

Maka dalam islam faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah 

pembangunan. Islam memandang bahwa Manusia memiliki dua tugas utama, 

yaitu sebagai, abdullah (hamba Allah) dan Khalifatullahu fil ard yaitu wakil 

Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkanya. Tentu saja yang 

dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, 

manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal 

ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan 

yang menyeluruh dan bukan sebagian saja. Allah SWT memerintahkan untuk 

menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan 

dan Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman 

Allah SWT : 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-

Mujadilah: 11).
55

 

 

 Dalam ayat diatas Allah SWT mempertegas bahwa ilmu lah yang 

akan menolong manusia selama di dunia, ilmu juga yang akan 

meningkatkan derajat manusia dimuka bumi dan menghilangkan segala 

kesulitan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan 

dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus 

nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah 

di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M – 13 M), berkat kemajuan 

ilmu pengetahuan pada masa itu. Begitu banyak ayat yang membicarakan 

akan keutamaan ilmu. Firman Allah SWT : 

                             

                              

                                                             
55

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT. 
Syaamil Cipta Media), h.543 



49 
 

 

Artinya : “(apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang   yang beribadat di waktu-waktu malam dengan 

sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran.”75 (Q.S Az-Zumar: 9). 

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa manusia 

mempunyai akal yang digunakan untuk menuntut ilmu agar dapat menerima 

sebuah pelajaran untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dimuka bumi agar 

terhindar dari kesulitan. 

Pada ayat tersebut terlihat adanya hubungan orang yang mengetahui 

(berilmu) dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan 

Allah di akhirat serta mengaharapkan ridha dari Allah, dan juga menerangkan 

bahwa sikap yang demikian itu merupakan salah satu ciri dari ulul al-bab, 

yaitu orang yang menggunakan hati untuk menggunakan dan mengarahkan 

ilmu pengetahuan tersebut pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan 

beribadah. 

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peran akal dalam mengenal 

hakikat segala sesuatu. Begitu pentingnya peran akal, sehingga bahkan 

dikatakan bahwa tak ada agama bagi orang yang tak berakal, dengan akal 

yang telah sempurna itulah maka Islam diturunkan ke alam semesta. 
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Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa islam 

memandang dalam suatu pembangunan bangsa perlu dibangun manusia 

itu sendiri maka pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dianggap tidak 

penting. Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam menekankan 

bahwa pendidikan  merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kemajuan 

suatu bangsa melalui peningkatan pembangunan manusia itu sendiri. 

B. Produk Domestik Regional Bruto 

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto 

 Dalam konsep dasar ekonomi mikro indikator yang digunakan dalam 

mungukur pertumbuhan ekonomi, adalah  Produk Domestik Bruto (PDB). 

Mankiw berkata bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar 

semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama 

kurun waktu tertentu. Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal 

sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) indikator ekonomi makro suatu daerah, yang 

menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. 

Menurut Saggaf dengan menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) 

secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai beberapa keberhasilan 

pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan 
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ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan 

usaha yang ada.
56

 

 Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan 

mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur 

berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB 

ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang 

diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi 

harga. Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

yaitu hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah 

pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor 

produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.
57

 

Selanjutnya menurut Tarigan pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul 

dari seluruh sektor perekonomian diwilayah itu. Beberapa pengertian PDRB 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto dari segala kegiatan 

perekonomian suatu wilayah tertentu. 

2. Sumber-Sumber PDRB 

 PDRB diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari indikator tersebut dapat 
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digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat 

kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak 

PDRB. Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat PDRB yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan per Kapita 

  Pendapatan perkapita adalah rata-rata penduduk suatu negara pada 

periode tertentu pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan 

nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan 

perkapita meningkat dari pada periode sebelumnya. 

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran 

  Tenaga kerja dan pengangguran adalah setiap orang yang melakukan 

pekerjaan guna mneghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan 

kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki PDRB jika 

jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya. 

c. Kesejahteraan Masyarakat 

  Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat PDRB. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari 

tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat 

yang semakin meningkat. Kesejahteraan msyarakat juga ditandai dengan 
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pendapatan perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
58

 

3. Teori PDRB 

 PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses 

kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. 

Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan 

ekonomi. 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

  Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19-an, 

yaitu dimasa revolusi industry, dimana suasana waktu itu merupakan awal 

bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik 

dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David 

Ricardo. 

1) Adam Smith 

 Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara 

sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya An 

Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations (1776) 

ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat dua aspek utama 

pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan 
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pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu 

negara menurut Smith ada tiga, yaitu : 

a) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah). 

b) Sumber daya insani (jumlah penduduk). 

c) Stok barang modal yang ada. 

   Menurut Adam Smith untuk berlangsungnya perkembangan 

ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar 

produktifitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses 

produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat 

mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan 

akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan 

bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi capital 

terlebih dahulu dimana akumulasi kapital ini berasal dari dana 

tabungan. Disamping itu Smith juga menitik beratkan pada “luas 

pasar”. Pasar harus seluas mungkinagar dapat menampung hasil 

produksi, sehingga perdagangan internasiona menarik perhatiannya 

karena hubungan perdagangan internasioanl ini menambah luasnya 

pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar 

luar negeri. 

   Menurut Adam Smith, sekali pertumbuhan ini mulai maka 

akan bersifat komulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada 

akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan 
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menaikkan tingkat produktifitas tenaga kerja. Kenaikan produktifitas 

ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga 

memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar 

karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga 

akan menjadi sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar 

membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat 

alat-alat baru semakin bertambah. Dilain pihak, naiknya produktifitas 

akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. 

Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan 

akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang 

semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami 

kemacetan atau berhenti. 

2) David Ricardo 

 Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor 

pemikiran ekonomi mahzab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir 

yang paling menonjol diantara para pakar mahzab tersebut. Teori 

Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul The 

Principles Of Political Economy And Taxation yang diterbitkan pada 

tahun 1917. 

 Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat 

kelompok permasalahan, yaitu : 

a) Teori tentang nilai dan harga barang. 
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b) Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil 

dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, 

teori sewa tanah, teori buang laba. 

c) Teori tentang perdagangan internasional. 

d) Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi. 

  Garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-

kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam 

Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju 

pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa 

jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa 

bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam 

proses pertumbuhan suatu masyarakat. 

Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu : 

a) Jumlah tanah terbatas. 

b) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung 

pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat 

upah minimal (tingkat upah alamiah). 

c) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang 

diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan 

minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan 

investasi. 
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d) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. 

e) Sektor pertanian dominan. 

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk 

(tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (marginal 

product) yang kita kenal dengan istilah The Law Diminishing 

Return. 

4. Hubungan PDRB dengan Indeks Pembangunan Manusia 

 Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi merupakan syarat 

bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan 

ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan 

melalui kesempatan kerja.
59

 Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dan indeks pembangunan manusia memiliki keterkaitan satu sama lain karena 

apabila tingkat pertumbuhan ekonomi baik maka pembangunan manusia pun 

akan membaik. 

 Menurut Denni Sulistio Mirza dalam penelitianya menjelaskan 

bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia 

dapat dilihat melalui kebijakan dan dan pengeluaran pemerintah. 

Dalam hal ini, faktor yang menetukan adalah pengeluaran pemerintah untuk 

subsektor yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran 

pemerintah mengidentifikasikan besarnya peran pemerintah terhadap 
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pembangunan manusia.
60

 Dapat dikatakan pengeluaran pemerintah merupakan 

hal utama yang memicu adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan indeks pembangunan manusia. 

5. PDRB dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Ekonomi islam pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi 

adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

didefinisikan dengan :“a suistained growth of a right kind of output which can 

contribute to human welfare” yang artinya pertumbuhan terusmenerus dari 

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia.
61

 

 Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan 

sebagian ahli mengatakan istilah sebagai “economic development is growth 

plus change” yang artinya pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan 

ekonomi.
62

 Dengan kata lain ekonomi pembangunan menanggulangi masalah 

kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian dan pemerataan pendapatan 

masyarakat. 

 Menurut Mahsury bahwa pembangunan ekonomi menurut islam 

bersifat multi dimensi yang yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. 

                                                             
60 Denni Sulistio Mirza,”Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi ,Belanja Modal 
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62 Ibid., h. 5. 
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Tujuanya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga 

kesajahteraan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam AlQur’an Surah An-

Nisaa ayat 9 berikut ini : 

                        

           

 

Artinya : ”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. 

oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.
63

 (Q.S 

An-Nisaa: 9) 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa kesejateraan tidak untuk 

dikhawatirkan karena untuk mendapatkan kesejahteraan hendaklah bertakwa 

dan berusaha dalam meningkatkan ekonomi. Salah satu cara untuk 

mensejahterakan masyarakat adalah dengan pertumbuhan ekonomi. 

 Menurut Lincolin pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi 

perubahan struktur atau tidak. apabila pembangunan ekonomi disuatu daerah 

tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
64

 Dari penjelasan 

diatas dapat di jelaskan apabila pembangunan ekonomi disuatu daerah tinggi 
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ataupun turun makan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat 

melalui banyaknya angkatan kerja, pendidikan yang tinggi dan pendapatan 

ekonomi. 

 

C. Pengeluaran Pemerintah 

1. Definisi Pengeluaran Pemerintah 

 Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 

dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya ke 

berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat 

melalui berbagai macam program. 

 Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah 

pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan 

ke atas jasa-jasa.
65

 Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telat 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
66

 

 Beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengeluaran pemerintah adalah 

pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. 

                                                             
65

 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 192 
66

 Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : BPFE, 2010), h. 

169 



61 
 

2. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Adapun teori-teori perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu :67 

a. Teori Rostow dan Musgrave 

 Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan 

tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, 

tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan 

ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi 

besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, 

misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan 

sebagainya. 

 Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah 

semakin membesar. Peranan swasta kyang semakin besar pula banyak  

menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah harus 

menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada 

tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial. 

b. Teori Wagner 

 Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase 
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terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila 

pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran 

pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 

hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum 

Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut : 

PkPP1 < PkPP2 <,,< PkPPn 

PPK1  PPK2  PPKn 

PkPP  : Pengeluaran Pemerintah Per Kapita 

PPK  : Pendapatan Per Kapita, Yaitu GDP/Jumlah Penduduk 

1, 2, ………n : Jangka Waktu (Tahun) 

3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia  

 Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk 

mencapai pembangunan. Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) 

sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh 

Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab 

kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya 

skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Menurut 

Hasibuan peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara 

meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan 
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yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi 

modal fisik.
68

 

 Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh 

terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya 

jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang 

lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu 

dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari 

kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup 

bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk 

mencapai pembangunan.
69

 

 Pemerintah telah melakukan upaya kebijakan program-program 

pendidikan dengan tujuan untuk menungkatkan mutu penndidikan. 

Pengeluaran untuk sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan akses 

masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menjadi bekal dalam 

kegiatan pembangunan ekonomi sehingga dapat lebih produktif dan berdaya 

saing dan pada gilirannya diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang 

mapan dan stabil. 
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4. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Huda berpendapat bahwa kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan 

fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah 

dikumpulkan tadi. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat 

melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan 

kebijakan ini pula maka negara bisa menggerakan perekonomian yang ada di 

masyarakat.
70

 

 Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat bahwa prinsip dasar dari 

pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang ada di tangan pemerintah 

atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.
71

 

 Pengalokasian sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta 

merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada pengaturan dan sumber 

pendapatan dan pengeluaran. Setiap pos pemasukan di dalam baitulmal 

mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan 

oleh negara, sehingga akan mempunyai variasi dampak positif terhadap 

perekonomian negara dan masyarakat. 

D. Tingkat Pengangguran Terbuka 

1. Definisi Pengangguran 

 Sebelumnya untuk membahas tingkat pengangguran terbuka, maka yang 

harus diketahuai adalah pengangguran. Dimana salah satu aspek untuk 

                                                             
70

 Nurul Huda Dkk, Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah, (Jakarta : 

Kencana, 2012), H. 187 
71 Ibid, h. 191 
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mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran.
72

 

Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang banyak dialami banyak 

Negara. begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap renacana 

pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk 

menurunkan angka pengangguran.
73

 

 Pengangguran adalah angakatan kerja yang tidak atau belum 

mendapatkan pekerjaan.
74

 Artinya seseorang yang sudah digolongkan dalam 

angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat 

upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. 

Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja 

perekonomian jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan 

tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku.
75

 

 Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di 

negara sedang berkembang (NSB) menjadi semakin serius.
76

 Pengangguran 

disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum diganti seluruhnya oleh 

sistem lain. Pada saat yang sama, berkurangnya intensitas modal untuk 

industri modern menyebabkan berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga 

                                                             
72 Tedy Herlambang,dkk. Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan. (Jakarta: Gramedia, 

2001), h. 27 
73 Arfida BR, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2006), h. 135 
74 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan 

Makroekonomi), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), h. 376 
75 Agustina Arida, Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian 

Di Provinsi Aceh, (Jurnal Agrisep Vol (16) No. 1, 2015), h. 5 
76

 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 

h.358. 
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kerja. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, 

yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan 

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 

yang diinginkannya.
77

 

2. Jenis-Jenis Pengangguran 

 Dalam studi ekonomi makro lebih lanjut, pembahasan masalah 

pengangguran akan dilakukan lebih spesifik dan lebih cermat. Adapun jenis-

jenis pengangguran berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:
78

 

a. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment), yaitu pengangguran 

yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan 

kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan 

keinginannya. 

b. Pengangguran struktural (Struktural Unemployment), yaitu pengangguran 

yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 

c. Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur (Cyclical 

Unemployment) yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan 

pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam 

permintaan agregat. 

                                                             
77 Sussy Susanti, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat, (Jurnal Matematika Integratif, ISSN                        
1412-6184 Vol. 9 No. 1, April 2013), h.7 

78
 Pratama Rahardja Dan Mandala, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan 

Makroekonomi), (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), h. 379-380 
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d. Pengangguran musiman (Seasonal Unemployment), yaitu pengangguran 

yang berkaitan dengan fluktuasi dengan kegiatan ekonomi jangka pendek, 

terutama terjadi disektor pertanian. 

3. Teori Pengangguran 

a. Teori Keynesian 

 Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pekerja semata-mata 

ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang 

given. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja 

Keynesian. Menurut teori excess suplay dan demand akan tetap ada, 

karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh 

kebutuhan perusahaan. perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai 

dengan Margin Revenue Product Of Labor (MRPL) atau Produk 

Pendapatan Margin Dari Tenaga Kerja (tingkat upah).
79

 

b. Teori Lewis 

 Teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan 

kesempatan dan bukan suatu masalah. Akan kelebihan pekerja satu sektor 

akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan 

pekerja di sektor lain. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan 

penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan 

ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk 

akumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerjaan dari 

                                                             
79 Teguh Yudo Wicaksono, Tingkat Upah Inflasi Dan Pengangguran Aplikasi Model 

LucasRapping Terhadap Pasar Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2000-2001, (Jurnal Ekonomi Dan 
Pembangunan Indonesia, Vol. III No. I, Juli 2002), h. 18. 
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subsisten ke sektor kapitalis modern berlancar dan perpindahan tersebut 

tidak akan berpindah menjadi “terlalu banyak”.
80

 

4. Hubungan Pengangguran dengan Indeks  Pembangunan Manusia 

 Pembangunan manusia memiliki peran untuk membentuk keberhasilan 

suatu negara dalam upaya penyerapan teknologi-teknologi yang semakin 

modern sebagai tujuan untuk pengembangan kapasitas individu dalam 

peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka pengangguran untuk  

mencapai pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Berdasarkan 

diatasinya pengangguran dan berdampak kepada peningkatan pendapatan 

suatu penduduk sehingga akan berdampak kepada peningkatan pembangunan 

manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil dicapai 

seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka 

pengurangan pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan 

manusia yang semakin meningkat. 

5. Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi masalah 

pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi sebenarnya 

masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja 

melainkan juga tugas dan tanggung jawab semua pihak, Termasuk tanggung 

jawab umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik dalam bekerja, 
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 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
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karena diyakini kerja mambangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara 

adalah perintah agama.
81

 

 Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikan sebagai sebuah kewajiban tehadap orang-orang yang mampu. 

Dalam Al-Quran manusia diperintahkan oleh Allah untuk bekerja atau 

berusaha sesuai dalam firman Allah QS. Al- Taubah ayat 105, sebagai berikut: 

                       

                    

 

Artinya :  “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. Al- Taubah, (9): 

105)
82

 

 Setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan menolak semua 

kemalasan seperti dalam firman Allah QS. Al-Jumuah [62] : 10, sebagai 

berikut : 

                                 

   

 Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

                                                             
81 Yusuf Qardhawi, …, ,h.1-3 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishibah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 710. 
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banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-Jumuah 

[62] : 10).
83

 

 

 Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh carilah 

rezeki dengan ingatan yakni memeperoleh keberuntungan. Islam 

melarang keras seseorang untuk menjadi pengangguran. Masalah 

pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak 

termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas 

atau kualitas sumber daya manusianya yang kurang. 

 Dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berkualitas 

maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan 

pengembangan sumber daya manusia, dengan cara memberikan 

pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, 

menengah dan pendidikan. Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, 

banyak pengangguran pada usia-usia produktif, dan khususnya 

pengangguran pada kelompok terbuka. Islam sangat mencela 

pengangguran yang tidak mau bekerja dengan alasan kemalasan, gaji 

sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang tidak memadai.
84
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E. Penelitian Terdahulu 

 Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat  

bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Indeks Pembangunan 

Manusia, ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk 

itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan rencana penelitian ini : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti, “Pengaruh Pengangguran, 

Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap  Manusia 

(Study Kasus Pada Kebupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-

2011)” memperoleh hasil bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan 

pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi, “Pengaruh Kemiskinan dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Study 

Kasus Pada Provinsi Riau)” memperoleh hasil bahwa variabel kemiskinan 

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, 

sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap 

tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cliff Laisina, Vecky Masinambow, dan 

Wensi Rompas, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan 

dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan 
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Manusia (Study Kasus Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2002-2013)” 

memperoleh hasil penelitian pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Sulawesi Utara, sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. 

Berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pedidikan ke 

pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif, 

sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Azizah Meydiasari dan Prof.Dr.H Ady 

Soejoto, “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran 

Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM di 

Indonesia” memperoleh hasil bahwa variabel distribusi pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel tingkat pengangguran 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat IPM di Indonesia. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustina, Eny Rochaida, dan Yana 

Ulfah, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks 

Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2004-2013” 

memperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan anggaran bidang pendidikan 

berpengaruh positif  terhadap IPM, dan variabel PDRB berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat IPM. 
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 Penelitian yang telah dilakukan dari ke lima peneliti tersebut yang 

telah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat indeks 

pembangunan manusia. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan 

mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan 

beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi tingkat 

indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 Dimana, dalam penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang telah 

diteliti kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya dan menggunakan data time series terbaru dan 

setelah itu dilihat bagaimana Ekonomi Islam dalam menjawab masalah antar 

variabel. 

 Jadi, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

dengan menggabungkan faktor tingkat PDRB, Pengeluaran Pemerintah Biidang 

Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan di analisis berdasarkan  perspektif 

Ekonomi islam. 

F. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan masalah yang 

kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam pelaksanaannya ada beberapa 
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faktor yang mempengaruhi upaya dalam memperbaiki kualitas indeks 

pembangunan manusia sesuai dengan teori diantaranya yaitu PDRB, pengeluaran 

pemerintah, dan pengangguran. Memudahkan penelitian yang dilakukan serta 

untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori dalam pemikiran ini yang akan 

dikaji dalam perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Keterangan :  Pengaruh X1, X2, X3 secara parsial terhadap Y. 

     Pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y. 

      IPM dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

PDRB (X1) 
Pengeluaran Pemerintah (X2) 

Indeks Pembangunan 

Manusia (Y) 

Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

PDRB (X1) 

Pengeluaran Pemerintah (X2) 

Pengangguran (X3) 
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G. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, teori terdahulu dan belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik. 

 Sesuai dengan mengacu pada latar belakang masalah, teori-teori, penelitian 

terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

1. PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Berdasarkan teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian 

pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capital. Human 

capital merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Eka Agustina, Eny Rochaida, dan Yana 

Ulfah, bahwa variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

IPM. 

Sesuai dengan mengacu pada teori-teori, penelitian terdahulu serta 

kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : PDRB tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 
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 Ha : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

  Berdasarkan teori wagner, menurutnya dalam suatu perekonomian, 

apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran 

pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus 

mengatur hubugan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, 

rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

  Berdasarkan penelitian terdahulu Astri Winarti bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap 

indeks pembangunan manusia 

  Sesuai dengan mengacu pada teori-teori, penelitian terdahulu serta 

kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

 Ho : pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 Ha : pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung. 

3. Pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia 

  Berdasarkan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pekerja 

sematamata ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu 
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yang given. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja 

Keynesian. Menurut teori excess suplay dan demand akan tetap ada, karena 

pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan 

perusahaan. perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan Margin 

Revenue Product Of Labor (MRPL) atau Produk Pendapatan Margin Dari 

Tenaga Kerja (tingkat upah). 

  Berdasarkan penelitian terdahulu Nur Baeti, bahwa tingkat 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

  Sesuai dengan mengacu pada teori-teori, penelitian terdahulu serta 

kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : Tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

Ha : Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap 

indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

  Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh PDRB, pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan dan pengangguran terhadap indeks 

pembangunan manusia maka dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 Ho : PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengangguran 

tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Ha : PDRB, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengangguran  

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
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