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Abstract
This research discusses the great development of humans, and gender inequality on economic
growth in Indonesia. The data used in this study are secondary data sourced from the Central
Statistics Agency in the form of data panels and cross sections of 33 provinces in 2010-2018. The
model used in this study is a multiple linear regression model. Selection of the appropriate model,
used the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) and Random Effect Model
(REM). From the test results, the Fixed Effect Model (FEM) model was obtained as the appropriate
model to use. Regression results show that the independent variable is a positive and significant life
expectancy on economic growth, while the work participation rate variable has a negative and
significant effect on economic growth in Indonesia. Because the conclusion of this study is that the
government must increase the budget by using the budget, making the budget used for women,
because improving women's health and education increases the quality of the female workforce.
Keywords: Human development, gender inequality, life expectancy, labor force participation rates,
economic growth.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pembangunan manusia, dan
ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini data
yang digunakanadalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam bentuk data
panel dan cross-sectionsebanyak 33 provinsi dalam tahun 2010-2018. Adapun model yang dipakai
pada penelitian ini merupakan model regresi linear berganda.Pemilihan estimasi model yang sesuai,
digunakan Commont Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model
(REM). Dari hasil pengujian, makadidapatkan bahwa model Fixed Effect Model (FEM) merupakan
model yang sesuai untuk digunakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel bebas angka
harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan
variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Adapun kesimpulan pada penelitian ini merupakan pemerintah
harusmeningkatkan anggaran serta pengawasan penggunaan anggaran, sehingga anggaran
digunakan untuk perempuan, karena kesehatan dan pendidikan perempuan meningkatkan kualitas
tenaga kerja perempuan.
Kata Kunci : Pembangunan manusia, ketimpangan gender, angka harapan hidup, tingkat partisipasi
angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi.

46

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah
Vol.5 No.1 Februari 2020 :46-53

ISSN.2549-8363

PENDAHULUAN
Pembangunan manusia yang diteliti oleh UNDP (1990) sebagai “proses pelebaran pilihan”.
Oleh karena itu, definisi yang sangat luas mencakup aspek non-materi yang melekat pada kebebasan
politik, budaya dan sosial. Namun, pada konsep pembangunan sudah diperluas dari waktu ke waktu.
Mula-mula, pembangunan manusia diidentifikasi melalui pertumbuhan ekonomi atau peningkatan
pendapatan per kapita. Namun, pada 1990-an, Sen memberikan banyak deskripsi yang sangat luas
mengacu pada tahap memperluas kebebasan nyata bahwa orang-orang menikmati fasilitas ekonomi,
kesempatan sosial dan hak-hak politik.
Pada tahun 2011, kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
menyebutkan bahwa gender secara luas digunakan dalam komunitas untuk penulisan dan forum.
Istilah ini tidak selalu digunakan dengan benar, tetapi kadang-kadang terdapatketidakjelasan
mengenai definisi gender. Gender mengacu tentang bagaimana pria dan wanita, serta hubungan
social yang dibangun. Funsi gender dinamis serta juga berubah seiring waktu.
Dolar dan Gatti (1999) menyatakan kesetaraan gender akan efektif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di negara-negara dimana perempuan memiliki akses untuk mendapatkan
eksternalitas positif dari pendidikan yang lebih baik.Pendidikan yang buruk, keterampilan
perempuan, tingkat kesehatan dan akses terbatas ke sumber daya akan membatasi pertumbuhan
ekonomi, produktivitas, dan mengurangi efisiensi pada pembangunan secara menyeluruh. Adapun
salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung keberhasilan gender adalah dengan cara
mengembangkan kesetaraan gender. Dollar dan Gatti (1999) menyebutkan ketidaksetaraan gender
mampu dihitung dengan perbedaan dalam mencapai pendidikan, meningkatkan kesehatan dan
ketenagakerjaan.
IPM dan IPG dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya yaitu rata-rata lama sekolah,
angka harapan hidup, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita. Meningkatnya IPG pada
tahun 2010-2018 jelas disebabkan oleh adanya peningkatan komponen-komponen tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa keterampilan perempuan, dirangkum pada pendidikan, kesehatan, dan
kehidupan yang semakin meningkat.

Pada tabel 1dijelaskan bahwa perkembangan angka harapan hidup perempuan telah
meningkat dari tahun 2010-2018. Dalam tahun 2010, AHH perempuan sebesar 71,83, sedangkan
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periode 2011 AHH perempuan naik sebesar 72,02 dan tahun berikutnya terus meningkat hingga
mencapai 73,19 pada tahun 2018. Meskipun AHH laki-laki masih di bawah AHH perempuan, AHH
laki-laki meningkat mengikuti AHH perempuan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, AHH
laki-laki meningkat dari 67,89 sampai dengan 69,30. Secara umum, laki-laki dengan AHH
cenderung lebih rendah daripada perempuan.

Tabel 2menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja, sebuah peluang bagi perempuan di
tempat kerja, jauh tertinggal dari laki-laki. Ini karena sebagian besar wanita usia kerja mengurus
keluarga mereka dan karenanya tidak termasuk dalam kategori penduduk di pasar tenaga kerja..
Pada tahun 2018, TPAK laki-laki meningkat sebesar 83,18 persen daripada tahun lalu sebasar 83,05
persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,05 persen hanya meningkat sebesar 1%
dibandingkan dengan 55,04% pada periode yang sama tahun lalu.
TINJAUAN PUSTAKA
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Smith secara klasikpertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh: perkembangan total
produk jugaperkembangan populasi. Produktivitas sektor dalam penggunaan faktor-faktor produksi
bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas bisa ditingkatkan dengan berbagai
caraguna meningkatkan pendidikan, pelatihan juga manajemen (Sukirno, 2008).David Ricardo juga
menunjukkan bahwa ada faktor pembatas permanen dalam produksi tanah, yang menghambat proses
pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999).
Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses reguler dimana
kapasitas produktif suatu ekonomi meningkat untuk mencapai pendapatan lebih tinggi. Pertumbuhan
ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negarayang berkelanjutan untuk mencapai keadaan
yang lebih bagus selama periode tertentu.
Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan
UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia (HDR) tahun 1995 mengangkat masalah
gender. Sebagaimana dinyatakan dalam publikasi, ia menekankan bahwa pembangunan manusia
bukan bagian dari komunitas, tetapi upaya untuk memperluas pilihan semua komunitas dan
masyarakat tidak akan dikecualikan. Publikasi ini juga menyiratkan pesan yang mengabaikan
dimensi gender menghambat proses pembangunan lokal.
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Samsubar (2007) menyatakan bahwa rancangan pembangunan manusia merupakan
rancangan ekonomi. Rancangan pengembangan ekonomi bertujuan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ketenangan yang lebih baik. Tolok ukur kesehatan
ialah umur yang dibaca oleh angka harapan hidup.Angka harapan hidup digunakan sebagai petunjuk
untuk mengukur tingkat kesehatan lokal.Angka harapan hidup saat lahir ialah harapan hidup ratarata bayi baru lahir ketika tahun tertentu (BPS, 2008: 10).
Ketimpangan Gender dalam Ketenagakerjaan
Menurut Khotimah (2009), struktur tenaga kerja wanita rendah di pendidikan. Akibatnya,
masih banyak wanita yang berkegiatanpada sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan yang
tidak memerlukan pengetahuan dan keterampilan berkualitas tinggi maupun khusus, tetapi wanita
yang berkegiatan di sektor informal tunduk pada perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan yang
tidak mencukupi, keadaan kerja yang buruk, penghasilan rendah.
Hubungan Ketimpangan Gender dan Pembangunan Manusia Pada Pertumbuhan Ekonomi
World Bank (2005) menjelaskan bahwa anggaran semacam ini naikdiakibatkan
ketidaksetaraan gender tidak cuma mengurangkan kesejahteraan wanitanamun juga mengurangkan
kesejahteraan pria dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang lebih rendah untuk
perempuan mengarah pada pengurangan modal manusia perempuan dan kualitas layanan yang lebih
rendah untuk anak-anak.
Pembangunan manusia yang canggih merupakan penentu kemampuan populasi mengelola
sumber pertumbuhan ekonomi, dari hal teknologi juga institusi yang menjadi saranaguna mencapai
pertumbuhan ekonomi (Ramirez, 1998).Pembangunan manusia adalah realisasi dari tujuan jangka
panjang masyarakat dan pembangunan berpusat pada orang, bukan pada orang yang berfokus pada
pembangunan (Yunita, 2012).
Penelitian Terdahulu
Klasen dan Lamanna (2008) meneliti dampak ketidaksetaraan gender pada pendidikan dan
ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (Timur Tengah,
Afrika Utara, Asia Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan jender pada
pendidikan telah mengurangi pertumbuhan ekonomi pada 1990-an. Ketidaksetaraan jendernya
sangat mengganggu pertumbuhan lokal, juga menguranginya. Ini karena tingkat ketidaksetaraan
gender dalam pendidikan telah menurun tajam selama 20 tahun. Menurut analisis panel,
ketimpangan ketenagakerjaan memiliki dampak negatif serius pada pertumbuhan ekonomi.
Maulida dan Silvia (2016) melakukan survei setelah membagi dalam indeks pembangunan
manusia di enam kabupaten di Aceh. Telah terbukti memiliki pengaruh. Variabel pendidikan yang
ditamatkan terbaik tidak memiliki efek dan tidak penting untuk indeks pembangunan manusia
(IPM), tetapi para peneliti menemukan bahwa pemerintah sekolah, pendidikan, puskesmas, tenaga
medis, bidan desa untuk meningkatkan kesejahteraan. masyarakat yang merekomendasikan
peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk pendidikan dan kesehatan seperti angka.
Berdasarkan teori pertumbuhan endogen (Lucas & Romer, 1988), pertumbuhan ekonomi
Lucas dan Romer (1988) berasal dari peningkatan volume dan kualitas kerja, peningkatan modal,
dan peningkatan teknologi. Ketidaksetaraan gender tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tetapi
juga merusak ekonomi negara. Jika ketidaksetaraan gender diperbaiki, efisiensi dan produktivitas
ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakandata sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari
instansi terkait. Penelitian ini memakai data panel yang menggabungkan data deret lintang dari 33
provinsi di Indonesia dengan deret waktu dari 2010 hingga 2018, adapun dalam penelitian ini data yang
diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Tehnik Analisis Data
Model regresiberganda didefinisikan sebagai berikut, Gujarati (1997:91).
Y = α + β 1X1+ β 2X2+…+
Bentuk regresi tersebut ditransformasikan menjadi:
+
_
+
_
+
Dimana :
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
AHH_PR = Angka Harapan Hidup Perempuan
TPAK_PR = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
= Error term
i = Provinsi
t = Tahun
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Tabel 3 menjelaskan bahwa dari ketiga pendekatan hampir menunjukkan hasil yang sama
dari pengaruh variabel AHH Perempuan dan TPAK Perempuan (independent variabel) pada
pertumbuhan ekonomi (dependent variabel). Pada hasil common effect, menjelaskan hasil bahwa
variabel AHH perempuanmempunyai pengaruh positif juga signifikan, dengan tingkat kepercayaan
95% (α = 5%) dan probabilitas 0,000 < 0,05terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel TPAK
Perempuan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan probabilitas 0,2895> 0,05
signifikan dengan kepercayaan 90% (α = 10%).
Hasil fixed effect, menjelaskan hasil bahwa variabel AHH Perempuanmempunyai pengaruh
yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, dengan kepercayaan 95% (α = 5%) dan
probabilitas 0,000 < 0,05. Variabel TPAK Perempuanmempunyai pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan probabilitas 0,0472< 0,05 ini berarti TPAK Perempuanmemiliki
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Indonesia.
Pada hasil random effect, menjelaskan hasil bahwa variabel AHH Perempuan mempunyai
pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi juga signifikan, dengan kepercayaan 95% (α = 5%)
dan probabilitas 0,000 < 0,05. Variabel TPAK Perempuanmempunyai pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan probabilitas 0,0622> 0,05, namun signifikan pada tingkat kepercayaan
90% (α = 10%).
Uji F (chow test)

Tabel 4menunjukkan hasil F-test sebesar 21,58 dan Chi-Squares sebesar 383,38 dengan
probabilitas 0,000. Pada uji chow nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05maka hipotesis yang
diterima adalah H1, ialah pilih fixed effect model. Maka, model yang digunakan yaitu fixed effect
model.
Uji Hausman
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Tabel 5 menunjukkan hasil uji hausman, Chi-squaressebesar 47.219691 dengan probabilitas
0,0000 dan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan diterima H1, pilih fixed effect model.Adapun
model yang tepat digunakan yaitu fixed effect model.
Uji Lagrange Multiplier

Tabel 6 nilai probabilitas dari hasil Chi-squaresadalah 0,000< 0,05maka H0 ditolak
danditerima H1. Ini berarti model yang tepat dipilih yaitu random effect model.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data, dapat di simpulkan bahwa:
1. Adapun variabel angka harapan hidup perempuan berdampak positif juga signifikan
kepada PDRB harga konstan di Negara Indonesia di periode 2010-2018.
2. Sedangkan variabel bebas tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berdampak
negatif akan tetapi signifikan kepada PDRB harga konstan di Indonesia pada periode
2010-2018.
Saran
1. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan atau program pemberdayaan perempuan, agar
keterampilan perempuan meningkat dan membuat prelatihan UMKM untuk
meningkatkan produktivitas perempuan dan meningkatkan produktivitas perempuan. Ini
adalah penghasilan yang membantu kesejahteraan sosial.
2. Untuk mengimplementasikan program tentang kesetaraan gender maka pemerintah harus
meningkatkan anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran tersebut sehingga
anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya. Lebih terbuka untuk perempuan, karena
kesehatan dan pendidikan perempuan meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan.
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