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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan pengujian data yang dilakukan pada uji t, penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota 

Provinsi Jawa Timur. Signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

IPM ditunjukkan dengan probabilitas sebesar 0.0115. Yang berarti apabila 

terjadi kenaikan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi maka diikuti juga 

dengan kenaikan variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Timur, dan sebaliknya apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan 

maka diikuti juga penurunan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Boediono yang mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pendapatan perkapita yang terus 

menerus dalam jangka waktu yang lama.96 Pertumbuhan yang tinggi akan 

meningkatkan pendapatan penduduk, dan seterusnya taraf hidup akhirnya 

menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan taraf kesehatan serta 

menjamin kesejahteraan yang berkesinambungan. Hal ini ditunjukkan dengan 

kondisi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dalam 2 tahun terakhir 

 
96 M.L  Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2000,), hal. 34 
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mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang juga diikuti dengan 

kenaikan indeks pembangunan manusia dari tahun 2018 ke tahun 2019. 

Sukirno juga mengemukakan bahwa semakin tinggi kesejahteraan 

masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pula.97 

Dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dapat dikatakan bahwa 

aktivitas konsumsi terpenuhi dengan baik yang menggambarkan aktivitas 

ekonomi berjalan baik. Jika dilihat dari perspektif Islam bahwa pertumbuhan 

ekonomi bersifat multi dimensi, yaitu salah satu tujuannya adalah 

kesejahteraan material dan juga beriringan dengan kesejahteraan akhirat. 

Sehingga terjadi kesinambungan antara dunia serta akhirat. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Denni Sulistio Mirza yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa 

Tengah Tahun 2006—2009 yang menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Jawa Tengah tahun 2006—2009.98 

B. Pengaruh Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh positif dan 

 
97 Asepma Hygi Prihastuti, Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Riau, Jurnal Menara 

Ekonomi, Volume IV No. 01 Tahun 2018, hal. 16 
98 Denni Sulistio Mirza, Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja 

Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, Economics 

Development Analysis Journal, Vol. 1 No. 1, ISSN: 2252-6560, Tahun 2012, hal. 13 
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signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur. Yang berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendidikan 

maka diikuti juga dengan kenaikan variabel Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa Timur, dan sebaliknya apabila pendidikan mengalami 

penurunan maka diikuti juga penurunan Indeks Pembangunan Manusia di 

Jawa Timur. 

Hal ini sejalan dengan pendapat/ teori Adam Smith yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada 

keunggulan intelegensi dan intelektual.99 Yang berarti bahwa pendidikan yang 

dimiliki masyarakat nantinya akan dapat meningkatkan keahlian sehingga 

dapat meingkatkan produktivitas kerja masyarakat. Dengan produktivitas 

tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang tinggi juga 

akan meningkatkan kualitas/ mutu sumber daya manusia dalam rangka 

pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan Provinsi Jawa 

Timur tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang diikuti dengan 

kenikan indeks pembangunan manusia dari tahun 2016 ke tahun 2019. 

Dalam hakekat Islam, pendidikan seseorang sangat penting. Manusia 

sebagai wakil Allah dimuka bumi dengan tugas dan tanggung jawab yang 

cukup berat. Oleh karena itu sikap yang personalitas yang berkualitas dan 

ilmu pengetahuan yang sesuai kehendak Allah diperlukan dalam rangka 

pembangunan manusia. Hal itu dapat dipenuhi melalui proses pendidikan. 

 
99 Eko Wahyu Nugrahadi, “Pendidikan Sebagai Pendorong Peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia, Jurnal Mediasi Unimed, Vol. 06, ISSN: 2085-6342, 

Desember 2017, hal. 37 
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Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ridwan Maulana dan Prasetyo Aribowo yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 

2007-2011 yang menujukkan bahwa variabel Pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap IPM.100 Dalam penelitian tersebut, variabel 

pendidikan ditunjukkan berdasarkan data angka melek huruf. 

C. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan pengujian data, yang didasarkan pada hasil uji F pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur. Hal 

ini terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,00000 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikasi sebesar 0,05 sehingga Ho ditolak. Sehingga 

menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen. 

Dalam hal ini berarti Indeks Pembangunan Manusia dapat dipengaruh 

oleh dua faktor yaitu perumbuhan ekonomi dan  pendidikan. Menurut 

lembaga United Nations Development Programme (UNDP) semakin tinggi 

tingkat pendidikan  masyarakat akan menghasilkan produksi yang meningkat 

pula. Sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat dan 

kesejahteraan masyarakat tercapai. Dapat disimpulkan angka IPM yang tinggi 

 
100 Ridwan Maulana dan Prasetyo Aribowo, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011, Journal Of 

Economics and Policy, Vol. 6, ISSN: 1979-715X, 2013, hal. 167 
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pada suatu negara menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang tercapai. Peningkatan kualitas IPM dapat dilakukan dengan 

peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

pembangunan akan semakin tercapai dengan luas.  

Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ridwan Maulana dan Prasetyo Ari Bowo yang berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di 

Indonesia 2007-2011 yang menujukkan bahwa variabel Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap IPM.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Ridwan Maulana dan Prasetyo Aribowo, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011, Journal Of 

Economics and Policy, Vol. 6, ISSN: 1979-715X, 2013, hal. 167 


