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ABSTRAK 

Indeks Pembangunan  Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur 

keberhasilan kinerja suatu Negara atau Wilayah dalam bidang pembangunan manusia (BPS, 

2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran kesejahteraan 

masyarakat yang dilihat dari tiga komponen yang terdiri dari Kesehatan, Pendidikan, dan Standar 

hidup. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah varibal independen yang terdiri dari 

Produk Domestik Regional Bruto, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk pendidikan, 

Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, dan Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2011 – 

2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data panel dengan data runtut waktu 

(time series) lima tahun dari tahun 2011 – 2015 dan cross section sebanyak Tiga puluh tiga (33) 

Provinsi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan APBD untuk Pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap IPM dan Tingkat Keislaman berpengaruh terhadap IPM.  

 

 

 

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, APBD untuk Pendidikaan dan Kesehatan, 

Tingkat Keislaman. 

  



PENDAHULUAN 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga 

bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik 

dan non fisik penduduk. Ada pun tiga indikator tersebut yaitu : indikator kesehatan, tingkat 

pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik tercemin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas 

non fisik tercermin dari lamanya rata – rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapital. Indonesia memiliki 

tiga puluh empat (34) provinsi tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan 

manusia yang bervariasi. 

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. 

Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus 

diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan 

penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan Manusia merupakan paradigma 

pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari 

seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan 

untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan 

meningkatkan pendidikan. 



Perkebangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam “Indonesia 

Human Development Report 2004”. Sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 

tahun 1970–an sampai akhir 1990–an, pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk 

mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara 

itu pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Sampai 

dengan tahun 1996 tingkat pembangunan manusia regional cukup mengagumkan seperti tampak 

dari kurangnya kemiskinan dan membaiknya tingkat harapan dihup dan melek huruf (BPS–

Bappenas–UNDP, 2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika 

krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Akibatnya krisis ekonomi tidak satu 

provinsipun tidak mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia kembali mengalami 

perbaikan maupun menyamai tingkat Indeks Pembangunan Manusia tahun 1996. 

Rumusan Masalah 

 

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 

2011 – 2015? 

2. Apakah APBD untuk Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia tahun 2011 – 2015? 

3. Apakah APBD untuk Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembanguna Manusia  di 

Indonesia tahun 2011 –  2015? 

4. Apakah Tingkat Keislaman yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia tahun 2011– 2015? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap IPM diprovinsi–provisi Indonesia tahun 

2011 – 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh APBD untuk Pendididkan terhadap IPM diprovinsi – 

provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh APBD untuk Kesehatan terhadap IPM diprovinsi – 

provinsi Indonesia tahun 2011 – 2015. 

4. Untuk Tingkat Keislaman yang berpengaruh terhadap IPM diprovinsi–provinsi Indonesia 

tahun 2011 – 2015. 



KAJIAN PUSTAKA 

Widodo (2006) menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku atau dasar harga konstan PDRB didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau 

merupakan jumlah seluaruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai harga dasar. 

Bhakti Nadia Ayu (2012) penelitian ini menggunakan data panel dengan judul Analisis 

Indeks Pengaruh Manusia di Indonesi tahun 2007 –2009 dengan kesimpulan bahwa PDRB 

berpengaruh positif, Rasio ketergantungan berpengaruh negatif, APBD untuk pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap IPM dan APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap 

IPM.  

Patta Devianti (2012) digunakan dalam penelitian ini yaitu time series tahunan dari tahun 

2001 – 2010 yang bersifat data kuantitatif. Suber data yang diperoleh dari Badan Pusat Sattistik 

(BPS) di Sulawesi Selatan, serta sumber – sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini 

“Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, 

Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan IPM tahun 20001 – 2010”. 

Pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan, dapat 

dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata 

memiliki nilai sig = 0,002 < 0,05, karena nilai sign kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif 

dan signifikan. 

 Jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di 

Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai sig < 0,05 

berarti ada pengaruh negatif dan signifikan. pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai sig 

= 0,08 < 0,05, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif 

terhadap IPM yang memiliki nilai sig 0,013 < 0,05, karena nilai sig < 0,05 berarti signifikan. 



ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM yang menunjukkan nilai sig 0,001 < 0,05 

berarti ada pengaruh yang negatif  dan signifikan terhadap IPM. 

Maryani (2014)  melakukan penelitian menggunakan data time series mulai dari periode 

2007–2009 dengan cross section meliputin 35 kabupaten / kota di Provisi Jawa Tengah. Fokus 

penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin 

dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia data yang 

diperoleh berasal dari publikasi BPS, alokasi anggaran pemerintah daerah (Dirjen Perimbangan 

Keuangan), UNDP, dan Publikasi lainnya. Dari variabel pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan maka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa Tengan pada tahun 2007 – 2009. Dalam bidang kesehatanna berpengaruh positif 

dan signifina terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Profinsi Jawab Tengah dan yang 

terakhir jumlah penduduk miskin dberpengaruh negatif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2007 – 2009.  

 Winarti (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

Periode 1992 – 2012”. Fokus Penelitian ini kepada kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia 

yang masih rendah menempatin urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada diposisi ke 6 dari 10 

ASEAN (UNDP, 2013). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau  Ordinary Least Squares 

(OLS). Data yang digunakan adalah data time series periode 1992 – 2012.  

Rusmiatun (2014) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan, kesehatan dan 

kepadatan penduduk terhadap tingkat  kemiskinan di Indonesia tahun 2007 - 2011. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunak metode data regresi 

sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil regresi variabel pdrb, 

pendidikan, kesehatan dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penduduk miskin di Indonesia. 

  



LANDASAN TEORI 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran 

mencapaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks 

Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat 

komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, 

angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam 

bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok 

yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran perkapital sebagai pendekatan pendapatan 

yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.  

Secara umum metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan di 

Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP.  

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks yaitu:  

1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir  

2) Indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama Sekolah (rata - rata jumlah 

tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang 

pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf latin atau lainnya terhadap 

jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)  

3) Indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-

Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).  

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata - rata dari ketiga komponen tersebut dengan 

rumus:  

 

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 

Dimana:  

X1 =  Angka Harapan Hidup 

X2 =  Tingkat Pendidikan 

X3 =  Tingkat Kehidupan yang Layak 

  



 

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Dalam bukunya Hadi Sasana menulis bahwa PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam satu periode (Hadi 

Sasana, 2006). Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu 

daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang 

dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam 

dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor – faktor 

tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara Daerah. 

 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku merupakan nilai tamabah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada  tahun yang bersangkutan 

sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai 

tahun dasar. Menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya.  

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh masing – masing 

Daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah 

tersebut. Adanya ketebatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran 

PDRB bervariasi antara daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke 

tahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi,  investasi, dan perdaganggan  Luar Negri, 

perdagangan atara pulau atau antara provinsi. (Aryanti, 2011). 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2008) Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan 

penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi disuatu wilayah tetentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu 

tertentu( satu tahun kalender), kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, 

pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi disuatu 

wilayah dalam periode tertentu. 

  



 

c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan 

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, 

sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasalitasi 

kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan Nasional telah disebutkan 

setiap penduduk berhak memperloleh derajat kesehatan yang setinggi–tingginya. Maka wajar 

jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran 

pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor 

kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk  

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang–undang dasar 1945 pasal  28 H Ayat 

(1) dan Undang–undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus 

dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Berdasarkan perspektif penting  ekonomi, sisi penting mengenai faktor 

kesehatan bagi  manusia akan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 

Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, 

pendidikan, dan tingkat pendapatan perkapita (Ananta dan Hatmadji, 1985) dikutip dari 

(Yatiman, 2012) 

Dibidang kesehatan menurut penelitian dari Bank Dunia tahun 2008,  pembangunan dibidang ini 

meski telah lama diupayakan, ternyata masih mengandung tiga kelemahan : 

a. Banyaknya institusi penyediaan dan pendukung pelayanan kesehatan (Rumah  Sakit,  

Puskesmas, Asuransi–asuransi Kesehatan). Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan 

kesehatan menjadi tidak sebagaimana yang diharapkan. 

b. Baik pemerintah pusat  maupun Daerah ternyata megalokasikan anggaran belanjanya ke 

bidang kesehatan masyarakat masih rendah bila dibandingkan degan toal GDP. 

c. Meski Era Otonomi telah dicanangkan sejak tahun 2001 namun berbagai peraturan 

pemerintah pusat dan surat keputusan Mentri–mentri banyak yang masih membatasi 

ruang gerak pemerintah daerah (utamanya  Kabupaten /  Kota). Akibatnya pemerintah 

daerah tidak memeiliki kewewenangan yang cukup untuk mengalokasikan anggarannya 

ke bidang–bidang yang menjadi prioritasnya termasuk bidang kesehatan masyarakat. 

.  



d. Anggran pengeluaran belanja daerah untuk pendidikan  

 Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan 

pendidika yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pula. Sumber daya 

manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah. Undang–undang No 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan. 

Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 

Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekunsi biaya yang harus 

dikeluarkan. Biaya tersebut di danai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi 

pemerintah. Anggaran yang di alokasikan untuk suatu bidang menunjukan komitmen pemerintah 

terhadap permasalahan pada bidang tersebut. 

Dalam perencanaan pembangunan manusia  yang  dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan 

dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi 

anggaran di sektor–sektor yang menunjung pembangunan manusia diantarantaranya sektor 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam perjalannya saat ini pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal 

tersebut di mulai sejak terjadinya desentralisasi keuangnya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak 

2001. Otonomi daerah  mulai  ditetapkan melalui Undang–undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah dan Undang–undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keungan 

Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU no 32/2004 dan UU No 34/2004. 

Pada saat yang bersamaan pula dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa 

permasalahan mendasar yaitu : 

a. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan 

b. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan 

c. Masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan 

ke unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. 

 Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih memperhatikan. Sumber–

sumber pembiyaan pendidikan secara makro telah  diatur dalam pasal 31 UUD 1945  yang  

mengangkatkan  pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran 

pendidikan. Di pertegas lagi oleh Undang–undang sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 

2003) pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa : ”Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan 



biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD)”. Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan 

pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan  keuangan Negara juga asumsi  yang lain  adalah  

kegiatan–kegiatan pendidikan itu  adalah dalam  tangkap  pencapaian tujuan Pembangunan 

Nasional. 

  e. Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

 Ibadah Haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah Haji juga 

mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalammnya. Bahkan ibadah haji merupakan 

investasi syariah dan kekuatan islam yang dahsyat. Hal ini terenfleksi dalam prosesi wukuf , 

thawaf , sa’i dan jamarat.  Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji 

berdasarkan amanah UUD 1945. Disamping karena ibadah haji di laksanakan di Saudi Arabia. 

Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelanggaraan ibadah haji berdasarkan pada undang–

Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan  harapan masyarakat, karena substansi 

dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara 

peripurnal (professional). 

 Pemerintah dianggap tidak pernah serius memepersiapkan dan menyelenggarakan proses 

ibadah haji, hal tersebut tentu lama kelamaan bisa menghilangkan kepercayaan (trust) masyarakat 

terhadap pemerintah. Menghilangkan kepercayaan tentang perlunya swastanisasi haji sesungguhnya 

bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya melalui swtanisasi haji 

sesungguhnya bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya memlalui 

swatanisasi haji penyelenggaraan haji di Indonesia akan berjalan lebih baik. Namun demikian tidak 

sedikit pula kalangan yang meragukannya sebab pengalaman pada masa lalu tidak membuktikan hal 

tersebut. Sistem pengelolaan keunangan haji setiap tahun pemerintah menentukan biaya 

penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Mekah dan 

Madinah serta living soct jamaah haji sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana 

tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai besaran BPIH 

ketika jamaah haji tersebut berangkat. 

 Ide ini digagas ketika Mentri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher dan saat ini 

diperkirakan DAU tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah sesuai dengan pasal 47 ayat 1 UU no 13 

Tahun 2008 DAU haruslah dikelola dan dikembangkan untuk kemasalahatan ummat namun 



prakteknya pemerintah lebih memilih menempatkan DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat 

Berharga Syariah Negara / SBSN) berupa Suku dana haji hal ini di perburuk dengan pencatatan 

dan pelaporan DAU yang belum trasparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi 

Ummat secara ex officio masih dijabat oleh pejabat kementrian Agama yang harusnya sesuai 

dengan amanah Undang-undang disyaraktkan melibatkan unsur masyarakat didalam pengelolaan 

DAU. 

METODE PENELITIAN 

 

 Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

variable dependen sedangkan Untuk variabel Independennya adalah Produk Domestik Regional 

Bruto, Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, Anggran Pengeluaran Belanja 

Daerah untuk Pendidikan dan Tingkat Keislaman jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2011–2015. 

a. Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect 

Dalam Buku Gujarati dikutip oleh Ginanjar (2014). Model pertama menggunakan data yang digabung 

kemudian diestimasi adalah merupakan penggunaan metode Pooled Least Squares (PLS) atau metode 

Common. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variable dependen 

konstan untuk setiap cross section dan time series. Artinya metode ini tidak memperhitungkan ‘nature’ 

dari perubahan yang terjadi di setiap cross section dan time series sehingga kompleksitas kenyataan 

sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini. 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan peneliti 

berdasarkan kepercayaannya dalam memilih data seperti:  

a) Intersep dan koefisien slope konstan dari setiap cross section di sepanjang waktu. 

Error diasumsikan mampu mengatasi perubahan sepanjang waktu dan individu. 

Asumsi ini mengikuti asumsi dalam metode OLS.  

b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi disetiap cross section.  

c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap individu.  

Model ini memasukan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan 

nilai intersep antar unit cross section. Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dekenal 

dengan sebutan model efek tetap (fixed effect). 



c. Randome Effect Model  

 Widarjono (2013) diikutin oleh Ginanjar (2014) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel 

dummy didalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 

sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter.Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel 

gangguan (error term) dikenal sebagai metode random effect. 

 

Pemilihan Model 

1. Uji LM_Test 

LM_Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model random effect. Dalam 

pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :  

H0: Model PLS (Restricted)  

H1: Model Random effect (Unrestricted)  

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi chi_squares 

seperti yang dirumuskan oleh Breusch_Pagan :  
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  = jumlah individu;   = jumlah periode waktu dan  ̂ adalah residual metode OLS. 

Jika nilai LM_Test (  Stat) hasil pengujian lebih besar dari    Tabel, maka hipotesa nol ditolak 

sehingga model yang kita gunakan adalah model random effect dan sebaliknya.  

2. Uji Hausman Test 

Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect. Gujarati (2012) 

diikutin oleh Ginanjar (2014) menerangkan hipotesisnol yang mendasri Uji Hausman adalah 

bahwa estimator - estimator FEM dan REM tidak memiliki perbedaan yang besar.Uji statistik 

yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi    asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak 

maka kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena random-effects kemungkinan terkorelasi 

dengan satu atau lebih variabel independen dalam hal ini, FEM lebih baik dari pada REM. 



3. Uji Signifikansi Common Efect Vs Fixed Effect 

Uji   kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih 

baik dari model regresi common effect.  

   
           

          
       

     dan      sum of Squared residuals metode common effect dan teknik fixed effect.   

jumlah restriksi metode common effect dan    jumlah observasi dan   jumlah parameter estimasi 

metode fixed effect. 

Pengujian Statistik 

 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase 

variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R² 

berkisar antara 0 < R² < 1. Semakin besar R² semakin baik kualitas model karena semakin dapat 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).  

2. Uji F 

Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut :  

  :               (tidak ada pengaruh)  

  :               (ada pengaruh) 

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :  

 Terima    jika F statistik < nilai F tabel artinya suatu variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

 Terima    jika nilai F statistik > nilai F tabel artinya nilai suatu variabel bebas 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.  

3. Uji T  

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang betujuan untuk mengetahui apakah masing - 

masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel independen lainnya konstan. Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing–



masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas 

yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :    :      

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

Membahas secara khusus regresi yang menggabungkan data time series dengan data cross 

section yang dikenal dengan regresi data panel. Pebebasan akan dimulai dengan teknik yang 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Pada bagian akhir bab ini akan 

dijelaskan beberapa uji statistk yang digunakan untuk memilih teknik yang tepat didalam  

mengestimasi model regresi data panel. 

a. Model Common Effect 

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat 

diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi 

ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi 

kewilayahan jelas sangat berbeda 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.22475 0.382470 173.1504 0.0000 

X1? 8.78E-06 1.46E-06 6.034029 0.0000 

X2? -7.88E-14 2.01E-13 -0.391930 0.6957 

X3? 4.08E-14 1.12E-13 0.363252 0.7169 

X4? -0.000272 6.52E-05 -4.163480 0.0001 

          
R-squared 0.214264     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-

squared 0.193587     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 3.795473     Akaike info criterion 5.536824 

Sum squared resid 2189.653     Schwarz criterion 5.634157 

Log likelihood -429.6407     Hannan-Quinn criter. 5.576354 

F-statistic 10.36232     Durbin-Watson stat 0.037862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresi menunjukkan bahwa tanda variabel Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga berlaku (X1), Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan (X2), 

Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan (X3) dan Tingkat keislaman (X4) 



berhubungan positif terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) sesuai dengan yang 

diharapkan teori. Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat keislaman mengalami signifikan 

dengan hasil 0.0000 untuk Produk Domestik Regional Bruto sedangkan 0.0001 untuk tingkat 

keislaman.  

b. Model Fixxed Effect 

Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek 

sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya 

digunakan variabel dummy (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model Least 

Square Dummy Variables (LSDV).  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-

squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 

Sum squared resid 74.03506     Schwarz criterion 3.245564 

Log likelihood -163.7643     Hannan-Quinn criter. 2.829386 

F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresi menunjukan yang signifikan hanya dua yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto (X1) dan Tingkat Keislaman (X4). Mengalami signifikan yaitu sebesar X1 (0.0021) dan 

X2 (0.0258). Sedangkan R-squarednya sebesar 0.973433 hampir mendekatin 1% yang baik dari 

pada jauh di bawah 1% atau di atas 1%. 

c. Model Randome Effect 

Metode analisis data panel dengan model  random effect  harus memenuhi persyaratan 

yaitu jumlah  cross section  harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. 

  



 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.54100 0.826323 80.52663 0.0000 

X1? 5.62E-06 8.97E-07 6.266437 0.0000 

X2? -2.45E-14 5.26E-14 -0.465932 0.6419 

X3? 1.07E-14 2.93E-14 0.364150 0.7163 

X4? -0.000155 5.05E-05 -3.070121 0.0025 

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 3.930230 0.9619 

Idiosyncratic random 0.782215 0.0381 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.326559     Mean dependent var 6.016475 

Adjusted R-squared 0.308836     S.D. dependent var 1.013580 

S.E. of regression 0.777152     Sum squared resid 91.80264 

F-statistic 18.42659     Durbin-Watson stat 0.581452 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.187000     Mean dependent var 67.22809 

Sum squared resid 2265.632     Durbin-Watson stat 0.023560 

     
Sumber : Hasil 
Pengelolahan Data 
dengan Eviews 

 

    
Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

d. Uji Chow 

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau Random Effect 

yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 111.538191 (31,121) 0.0000 

Cross-section Chi-square 531.752696 31 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Y?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/14/17   Time: 12:14   



Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 157  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.22475 0.382470 173.1504 0.0000 

X1? 8.78E-06 1.46E-06 6.034029 0.0000 

X2? -7.88E-14 2.01E-13 -0.391930 0.6957 

X3? 4.08E-14 1.12E-13 0.363252 0.7169 

X4? -0.000272 6.52E-05 -4.163480 0.0001 

     
     R-squared 0.214264     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.193587     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 3.795473     Akaike info criterion 5.536824 

Sum squared resid 2189.653     Schwarz criterion 5.634157 

Log likelihood -429.6407     Hannan-Quinn criter. 5.576354 

F-statistic 10.36232     Durbin-Watson stat 0.037862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

e. Uji Hausmant Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.203435 4 0.6984 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     X1? 0.000005 0.000006 0.000000 0.4161 

X2? -0.000000 -0.000000 0.000000 0.6207 

X3? 0.000000 0.000000 0.000000 0.4650 

X4? -0.000199 -0.000155 0.000000 0.5408 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y?   

Method: Panel Least Squares   



Date: 01/14/17   Time: 12:15   

Sample: 2011 2015   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 157  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 

Sum squared resid 74.03506     Schwarz criterion 3.245564 

Log likelihood -163.7643     Hannan-Quinn criter. 2.829386 

F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan diatas dengan menggunakan Uji Hausman 

dapat di simpulkan bahwa model estimasi yang coco digunakan dalam penelitian ini adalah 

model estimasiFixed Effect . 

Dilihat dari hasil estimasi model Fixed Effect Rata-rata tingkat Indeks Pembangunan 

Manusia (C) pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2011–2015 sebesar 66.98900 persen. Dilihat 

dari Provinsi yang memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Provinsi 

Yogyakarta dengan nilai sebesar 9.745470 persen dan yang paling rendah Indeks Pembangunan 

Manusia terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar -11.21396. Angka yang cukup tinggi dalam 

rendahnya Indeks Pembangunan anusia di Indonesia, salah satu penyebab tingkat Indeks 

Pembangunan yang ada di Indonesia adalah karena faktor rendahnya APBD untuk pendidikan 



dimasyarakat, Pendidikan memegang penting dalam pembentukan Sumber Daya Manusia 

pembangunan yang berkualitas di Indonesia. 

Berdasarkan model estimasi Fixed Effect, diketahui Produk Domestik Bruto (X1) 

menunjukkan tanda signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 

4.66E-06 dengan probabilitas sebesar 0.0021. Hasil tersebut tidak sesuai dngan teori dalam 

penelitian ini. Signifikannya Produk Domestik Regional Bruto dalam mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di 

Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 meningkatnya di Indonesia. Seperti halnya pertumbuhan 

di Produk Domestik Regional Bruto ditahun 2011 sampai 2015 malah terjadi kenaikan di Indeks 

Pembangunan Manusia.  

Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa variable Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah untuk kesehatan tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. 

Koefisien Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kesehatan  (X2) diperoleh sebesar -2.23E-

14 yang berarti bahwa peningkatan pengeluaran daerah tidak akan meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah   untuk Kesehatan 

pada tahun 2011–2015,  mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Anggaran Pendapatn Belanja 

Daerah untuk Kesehatan (X2) yang tertinggi di Indonesia di Provinsi Aceh  pada tahun  2015 

(2.666.372).  Sedangkan yang terendah terdapat di Bali pada tahun, 2015 (1.022).  Data diatas 

menunjukan kenaikan beberapa Provinsi yang ada di Indoneisa ada beberapa provinsi yang 

mengalami ketidakseimbangan terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan 

tersebut. 

Hasil Pengujian dalam penelitian menunjukan bahwa APBD untuk Pendidikan (X3) tidak berpengaruh  

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hal ini diduga karena porsi pendidikan , fasilitas 

dan lainya. Berdasarkan koefsien APBD untuk pendidikan sebesar 8.76E-15. Dari tabel diatas merupakan 

pada tahun 2015 Provinsi Aceh menunjukan Provinsi dengan APBD untuk Pendidikan yang terginggi  

dengan jumlah (5.650.12) dan  yang  paling  rendah  terdapat  diprovinsi  Nusan Tenggara Barat dengan  

Jumlah (63,802). Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD untuk pendidikan belum sepenuhnya 

menggambarkan pembangunan kualitas manusia dan kebijakan pembangunan. keterjangkauan 

masyarakat untuk menikmati pendidikan kurang karena masih banyak sekolah – sekolah yang kurang 

bagus dari fasilitas maupun jasanya di bidang pendidikan di Indonesia. 



Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat keislaman  berpengaruh signifikan  

terhdap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Dari tabel di atas menyatakan 

menyatakan Jumlah jama'ah Haji yang Diberangkatkan ke tanah Suci Mekah menurut Provinsi tahun 

2011– 2015 terjadinya ke tidak stabilan. Contohnya di DKI Jakarta yang pada tahun 2011 dengan jumlah  

2015 (5.581). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian  terhadap hipotesis  yang disusun sebagaimana 

telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Produk Domestik Regional 

Bruto secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di 33 Provinsi di Indonesia. Tingginya daya beli masyarakat merupakan salah 

satu indikator komposit dalam Indeks Pembangunan Manusia yang disebut indikator 

pendapatan.   

2.  Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Pengeluaran 

Belanja Daerah untuk kesehatan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Indonesia. Artinya ketika Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan 

meningkat maka tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

demikian sebaliknya pula. 

3. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Pngeluaran 

Belanja Daerah untuk pendidikan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia. Artinya ketika Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Pendidikan meningkat maka tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Indonesia demikian sebaliknya. 

4. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Keislaman mengalami 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Artinya Tingkat 

Keislaman (Ibadah Haji) meningkat maka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia demikian sebaliknya pula. 

5.  



Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto, Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan, Anggaran Pengeluaran Belanja 

Daerah untuk Pendidikan, dan Tingkat Keislaman terhadap Indeks Pebangunan Manusia 

khususnya pada Provinsi–provinsi yang ada di Indonesia. Namun penelitian ini masih terhadap 

keterbatasan anatara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dan 1 variabel agama yang mencakup 

faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

2. Penelitian ini mencoba menganalisis data–data yang ada di Badan Pusat Statistik 

untuk mendapatkan signifikan semuanya. 

3.  Objek penelitian terbatas pada Provinsi–provinsi di Indonesia sehingga kesimpulan 

yang diperoleh belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai 

pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia di Povinsi–provinsi Indonesia. 

Saran 

Saran untuk Pemerintah 

1. Pemerintah yang ada di Indonesia lebih memberikan perhatian terhadap APBD untuk 

Pendidikan dan untuk Kesehatan yang merata biar bisa dinikmatin oleh kalangan bawah 

bukan hanya kalangan atas saja. 

2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam Sumber 

Daya Manusia maupun Kesehatan dan Pendidikannya. 

Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari komponen Anggaran Pengeluaran 

Belanja Daerah, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat menambah variabel lain 

dalam komponen Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk mengetahui peran pendanaan 

daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 

 

 



 


