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ABSTRACT 

This research aims to examine the ability of unemployment to explain the degree of public health. 

This research also involves the variable of economic growth, government spending on health and 

the provincial minimum wage as control variables. Using the Ordinary Least Squares (OLS) method 

to process panel data with data spanning 8 years (2010-2017) and cross section data from 34 

provinces in Indonesia (272 observations). This study found that the unemployment rate is able to 

explain the degree of public health in a negative and significant direction, the minimum wage is able 

to explain the degree of public health in a positive direction, while the economic growth and 

government budget for health have not been able to explain the degree of public health in Indonesia. 

Therefore, the government needs to take a policy to encourage investment in Indonesia to spur 

economic growth which is expected to create jobs to reduce unemployment and at the same time 

encourage wage increases in Indonesia. In addition, the central government needs to continue to 

require the implementation of a health budget of 10% of the total provincial budget and regional 

revenues for the health sektor, because there are still many regions whose health budgets are still 

below 10% of their total regional budgets and expenditures. 

JEL: J11, J31, I38 
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1. PENDAHULUAN 

Hampir seluruh negara di dunia telah menyadari pentingnya kesehatan yang sekaligus 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak mungkin di cabut (Razmi, Abbasian, & 

Mohammadi, 2012). Peningkatan status kesehatan yang lebih baik karena adanya peningkatan 

penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik sudah merupakan salah satu aspek mendasar dari 

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) yang 

merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Indonesia terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2010, AHH Indonesia sebesar 69,81 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat 

menjadi 71,06 tahun (BPS 2018).  Sedangkan AHH berdasarkan provisi pada tahun 2017 berkisar 

antara 63,57 tahun sampai dengan 73,49 tahun dan provinsi yang memiliki AHH tertinggi adalah 

Provinsi Jawa Tengah 73,49 tahun, diikuti provinsi Kalimantan Timur 73,44 tahun, DKI Jakarta 

72,19 tahun. Sedangkan provinsi yang memiliki AHH terendah adalah provinsi Sulawesi Barat yaitu 

hanya 63,57 tahun (BPS 2018). 

Pengangguran kadang kala dikonseptualisasikan sebagai pengucilan sosial dan material dari 

masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan melalui tekanan emosional yang terkandung 
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di dalamnya. Pengangguran dapat menyebabkan ketegangan finansial berupa margin kas yang 

rendah yang cenderung meningkatkan stres dan mengganggu kesehatan mental di antara para 

penganggur (Noordt et al., 2014), sehingga orang-orang yang menganggur memiliki risiko yang 

sangat tinggi terhadap tekanan psikologis dan kesejahteraan jangka panjang (Daly & Delaney, 2013; 

Tumino, 2015;  Mousteri et al., 2019). Jadi pengangguran selain memiliki dampak ekonomi, 

lingkungan dan psikologis, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia secara 

langsung dan tidak langsung (Lundin, 2011). Hasil riset sebelumnya menunjukkan hubungan yang 

jelas antara pengangguran dan masalah kesehatan, seperti kesehatan mental yang buruk, kecemasan 

dan depresi, tekanan darah tinggi dan kadar kortisol, penyakit jantung dan kematian  (Noordt et al., 

2014).  

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 (1). Besar anggaran kesehatan pemerintah 

dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di 

luar gaji, (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota dialokasikan 

minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji, (3) Besaran anggaran kesehatan 

diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran 

kesehatan dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 

Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-

nya untuk anggaran kesehatan. Berdasarkan data APBD 2017, dari 542 daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, daerah yang telah memenuhi kewajiban minimal 10 

persen anggaran kesehatan baru 177 daerah (32,65 persen). Bila kondisi ini berlangsung terus maka 

akan berdampak terhadap derajad kesehatan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 

2010-2015 cendrung menurun hingga mencapai 4,79% pada tahun 2015, kemudian meningkat 

kembali menjadi 5,07persen tanun 2017.  

Selama beberapa dekade terakhir upah minimum terus menjadi topik bahasan yang penting 

karena menyangkut berbagai kepentingan. Perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia 

dari tahun 2011-2016 terus mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut provinsi yang 

memiliki rata-rata kenaikan upah paling tinggi adalah provinsi DKI yang mencapai 19,03 persen, 

diikuti provinsi Gorontalo 18,04 persen dan yang ketiga provinsi Selawesi Utara yang mencapai 

15,90 persen (BPS 2018). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terbukti bahwa baik temuan teoritis maupun empiris 

gagal memberikan penjelasan yang konprehensip mengenai dampak pengangguran terhadap derajat 

kesehatan masyarakat sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut yang substansial. Riset ini 

mencoba untuk mengeksplorasi pengaruh tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan dan upah minimum terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan 

menganalisis data panel.  

 

2. KAJIAN LITERATUR  

Tinjauan Teoritis 
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Menurut model sosiologis klasik tentang teori perampasan ekonomi, orang yang menganggur 

akan memiliki lebih sedikit uang, dan lebih sedikit uang secara langsung maupun tidak langsung 

memperburuk prasyarat untuk kesehatan yang baik. Studi yang menggunakan model perampasan 

ekonomi mencakup sebagian besar studi historis periode antar-perang (Janlert & Hammarström, 

2009). Orang-orang yang menganggur kekurangan makanan, perumahan dan pakaian yang 

memadai, Selama periode pengangguran pasca-perang, situasi ekonomi sangat berbeda, dan 

tunjangan pengangguran adalah aturan di sebagian besar negara. Selanjutnya  adalah model stress 

yang dipopulerkan oleh Selye (1956). Model stres ini berusaha untuk menghubungkan rangsangan 

sosial dengan efek kesehatan pada manusia menggunakan mekanisme fisiologis sebagai faktor 

perantara. Model teoritis yang menguraikan hubungan antara rangsangan psikososial dan hasil 

kesehatan dalam kerangka teori stres dipresentasikan oleh French, J.R. and Kahn (1962). Dalam 

versi berbeda dari model ini telah disajikan oleh banyak penulis, termasuk oleh Kagan dan Levi 

(1975). Dalam model stres, rangsangan psikososial yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja 

bersama dengan masalah psikobiologis berupa efek dari faktor lingkungan dan genetik sebelumnya 

membangkitkan mekanisme stres, yang akan menghasilkan prekursor penyakit. Dalam 

perkembangan model yang lebih baru, dukungan sosial memainkan peran penting dalam 

memoderasi reaksi stress. Salah satu studi tentang stres ini dilakukan (Levi, 1997) tentang  

penutupan pabrik di Michigan tahun 1966 yang secara eksplisit menggunakan konsep stress. 

Kajian Literatur  

Pengangguran dan Derajad Kesehatan Masyarakat 

Hubungan antara pengangguran dan kesehatan terus menjadi perhatian berbagai pihak. 

Berbagai model penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh pengangguran pada kesehatan 

fisik dan psikologis. Laanani et al.(2015) menemukan bahwa tingkat bunuh diri secara statistik 

terkait dengan tingkat pengangguran di negara-negara Eropa Barat selama 2000-2010. Eva Mörk 

(2014) menemukan bahwa anak-anak dengan orang tua yang menganggur 17 persen lebih mungkin 

dirawat di rumah sakit daripada anak-anak lain akibat dari pengangguran orang tua di Swedia 

periode 1992-2007. Maruthappu et al., (2015) menemukan bahwa peningkatan pengangguran 

meningkatkan angka kematian akibat kanker prostat pada anggota OECD selama 1990-2009. 

Stroukal (2016), menemukan bahwa efek pengangguran pada orang sehat yang lebih miskin lebih 

besar di antara pria daripada wanita untuk Republik Ceko selama periode 2008-2011.  

Pengeluaran Kesehatan dan Derajad Kesehatan Masyarakat 

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan 

program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat 

meningkatkan angka harapan hidup. Nnenna & Stanley, (2017) menguji hubungan antara 

pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Nigeria, 

menggunakan uji model VAR menemukan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh 

signifikan terhadap derajad kesehatan. Nuhu et al. (2018) menemukan  negara-negara yang memiliki 

Indek Pembangunan Manusa (IPM) lebih tinggi menghabiskan persentase lebih besar dari PDB 

mereka untuk bidang kesehatan,  demikian sebaliknya. Edeme et al.(2017) menemukan pengeluaran 

kesehatan publik dan derajad kesehatan memiliki hubungan signifikan dalam jangka panjang di 

Nigeria. Mirahsani, (2016) menemukan bahwa pertumbuhan pengeluaran kesehatan telah 

menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia di Iran tahun 2000-2008. Ahmad & Hasan, 

(2016) menemukan bahwa ada hubungan jangka panjang yang stabil antara hasil kesehatan dan 
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tingkat pendapatan, pengeluaran kesehatan masyarakat, korupsi dan stabilitas pemerintah di 

Malaysia. Barenberg et al. (2015)  menemukan bahwa pengeluaran publik untuk perawatan 

kesehatan mengurangi angka kematian bayi. Spesifikasi dasar menunjukkan bahwa peningkatan 

pengeluaran kesehatan masyarakat sebesar 1% dari PDB tingkat negara bagian si India 

menyebabkan penurunan angka kematian bayi sekitar 8%. 

Pertumbuhan Ekonomi dan Derajad Kesehatan Masyarakat 

Meningkatnya angka harapan hidup pada akhir abad ke-20 membawa konsekuensi positif pada 

ekonomi di seluruh dunia. Aghion & Howitt (2011) menemukan bahwa pertumbuhan derajad 

kesehatan masyarakat banyak tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan lain, 

hubungan antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan secara singkat dalam teori modal 

manusia yang memprediksi bahwa harapan hidup yang lebih tinggi meningkatkan investasi dalam 

keterampilan menghasilkan dan mengarah pada kinerja yang lebih baik oleh tenaga kerja (Oster et 

al.,2012). Hami (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Iran selama 1966-2013.  Mahumud et al. (2013) 

menemukan  pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpengaruh terhadap derajad kesehatan 

masyarakat yang lebih lama untuk Bangladesh. Ebenstein et al.(2015) menemukan hubungan positif 

yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan derajad kesehatan masyarakat di Tiongkok dari 1991-

2012. Hansen et al.(2015) meneliti efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap harapan hidup untuk 

35 negara selama periode 1940-2000 dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menambah 

derajad kesehatan masyarakat selama abad ke-20 dan meningkatkan pertumbuhan populasi. 

Upah dan Derajad Kesehatan Masyarakat 

Literatur yang mempelajari dampak upah minimum terhadap kesehatan masih relative sedikit. 

Chen (2011) meneliti efek upah minimum pada indeks massa tubuh (BMI), menemukan adanya efek 

negative kenaikan upah minimum terhadap kesehatan periodel antara 1968- 2007 berhubungan 

dengan penurunan dalam BMI. Horn, Strain, & R (2017) menggunakan data dari faktor risiko 

perilaku sistem pengawasan menemukan kenaikan upah minimum berhubungan dengan peningkatan 

kesehatan. Kaestner (2018) mempelajari efek dari diperkenalkannya upah minimum nasional di 

Inggris pada tahun 1999, menemukan bahwa upah minimum berhubungan dengan peningkatan 

peringkat kesehatan yang ditandai dengan pengurangan stres keuangan karena adanya peningkatan 

pendapatan. Kaestner (2018) juga melaporkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi berhubungan 

dengan peningkatan kesehatan populasi. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data panel menyangkut 34 provinsi dengan jangka waktu 

penelitian tahun 2010-2017 (274 observasi). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Kesehatan Indonesia dan instansi lain 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Variabel derajad kesehatan masyarakat diproksi dengan 

angka harapan hidup, tingkat pengangguran diproksi dengan tingkat pengangguran terbuka, 

pertumbuhan ekonomi diproksi dengan pertumbuhan pruduk domestik regional bruto dan 
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pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diproksi dengan belanja per urusan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah setiap provinsi secara total untuk kesehatan. 

Metode Analisis 

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga pendekatan estimasi yaitu model common 

effect, fixed effect dan random effect. Model common effect diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan 

nilai intersep dan slope pada hasil regresi baik atas dasar perbedaan antar individu maupun antar 

waktu. Metode pendugaan parameter pada model common effect menggunakan metode Ordinary 

Least Square (OLS). Secara umum, ersamaan model common effect ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑖=1

+ 𝑢𝑖𝑡     … … … … … … … … … … … … … … . . (1) 

Untuk i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K dengan 

Yit adalah variabel respon pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t 

Xkit adalah nilai variabel bebas ke-k untuk cross section ke-I dan tahun ke-t 

βk adalah koefesien slope 

β0 adalah intersep model regresi 

Uji Legrange Multiplier adalah sebuah pengujian untuk menentukan metode mana yang paling 

tepat, apakah model common effect ataukah model random effect, dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Jika Chi Suare > 0,05, maka terima H0 yaitu MCE lebih tepat. 

H1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H0, yaitu MRE lebih tepat 

Metode pendugaan regresi data panel pada model fixed effect menggunakan Teknik 

penambahan variabel dummy atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). Terdapat dua asumsi 

yang terdapat pada model fixed effect yaitu sebagai berikut: Slope konstan tetapi intersep bervariasi 

antar unit individu 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑖=1

+ 𝑢𝑖𝑡  … … … … … … … … … … … … … … (2) 

Untuk i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K  

Slope konstan tetpi intersep bervariasi antar individu dan antara periode waktu 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑖=1

+ 𝑢𝑖𝑡  … … … … … … … … … … … … … . . (3) 

Untuk i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K  

Bila pada fixed effect perbedaan antar individu dan waktu dicerminkan lewat intersep, maka 

pada random effect diakomodasi lewat error. Metode pendugaan regresi data panel pada model 

random effect menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Terdapat dua asumsi dalam 

random effect yaitu sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑖𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑖=1

+ 𝑢𝑖𝑡  … … … … … … … … … … … . (4) 
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Untuk i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K 

Intersep dan slope berbeda antar individu dan antar waktu 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑖𝑡𝑋𝑘𝑖𝑡

𝐾

𝑖=1

+ 𝑢𝑖𝑡 … … … … … … … … … … (5) 

Untuk i = 1,2,…N; t = 1,2, …T; k = 1,2, … K  

Penentuan model yang paling tepat diantara model Common Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

1) Uji Chow   

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model common effect (MCE) yang tepat dijadikan 

metode analisis, ataukah model fixed effect (MFE), denan hipostesisi; 

H0 = Jika Chi Suare > 0,05, maka yang diterima adalah MCE. 

H1 = Jika Chi Square < 0,05, maka tolak H0 dan menerima FME 

2) Uji Signifikansi Random Effect 

Uji signifikansi random effect dilakukan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan 

random effect lebih baik digunakan dari pada model common effect.  

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect lebih baik digunakan dari 

pada model random effect, berdasarkan pada hipotesis berikut: 

H0 = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H0 yaitu MRE lebih tepat. 

H1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H0, yaitu MFE lebih tepat 

3) Uji Breusch Pagan  

Uji Breusch Pagan dilakukan untuk melihat apakah terdapat efek individu, waktu atau keduanya 

pada model fixed effect dan random effect. Uji Legrange Multiplier adalah sebuah pengujian untuk 

menentukan metode mana yang paling tepat, apakah model common effect ataukah model random 

effect  Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H0 yaitu MCE lebih tepat. 

H1 = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak   H0, yaitu MRE lebih tepat 

Model regresi yang baik adalah model yang menghasilkan estimasi linier tidak bias (Best 

Linier Unbiased Estimator). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut 

dengan asumsi klasik. Model data panel memiliki potensi masalah heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. Kedua masalah asumsi klasik tersebut terjadi karena merupakan gabungan data yang 

bersifat cross section dan time series yang harus diatasi. Oleh karena itu, agar model dapat dianalisis 

dan memberikan hasil yang representatif, maka model harus memenuhi pengujian asumsi klasik 

yakni uji heteroskedatisitas dan uji autokorelasi.  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada varian dari residual yang berbeda 

yang dapat membiaskan hasil yang telah dihitung. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antara serangkaian data observasi yang diuraikan waktu (time series) dan 

individu (cross section). Namun menurut (Lestari & Setyawan, 2017) jika yang terpilihnya model 

random effect, maka tidak relevan untuk dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan model 

random effect menggunakan estimasi Generalized Least Square (GLS). Teknik GLS tetap 

menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) walaupun data 

mengandung autokorelasi (Aziz, 2012). 
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Model Analisis Penelitian   

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi Ordinary Least 

Square (OLS). Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:   

𝐷𝐾𝑀 = 𝛼 + 𝑇𝑃𝑇1𝑋1 + 𝑙𝑛𝑈𝑀𝑃2𝑋2 + 𝛽3𝑃𝐸3 + 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝑃𝐵𝐾4 +  𝜀 ………………(6) 

Dimana DKM adalah derajad kesehatan masyarakat, α adalah konstanta, β1-β4 adalah koefesien 

regrasi, TPT adalah tingkat pengangguran, UMP adalah upah minimum provinsi, FE adalah 

pertumbuhan ekonomi dan PPBK adalah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan   ε adalah 

variabel gangguan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian Uji Legrange Multiplier menunjukkan bahwa metode estimasi terbaik adalah 

model random effect karena dari hasil pengujian menunjukkan nilai Chi Square < 0,05. Dari hasil 

uji Chow yang dilakukan diperoleh nilai probabilitas Chi-Square 0,0000, < 0,05 dengan demikian 

model fixed effect yang lebih baik dibandingkan model common effect. Dari hasil uji Hausman 

diperoleh nilai Chi-Square 0.0231 < 0,05 artinya model fixed effect yang lebih tepat dibandingkan 

model random effect. Oleh karena itu, hasil analisis dengan model fixed effect dapat langsung 

dilakukan interpretasi.  

Dari hasil pengujian multikolinearitas seperti terlihat pada Tabel 1 diperoleh koefisien korelasi 

antara variabel independen < 0,80 artinya tidak terjadi multikolineartias. Dari hasil uji Glejser pada 

tabel 2 terlihat tidak adanya pelanggaran heteroskedastisitas karena semua nilai prob lebih besar dari 

0,05. 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

  LNKES LNUMP PE TPT 

LNKES 1 0.0810 -0.1297 0.0596 

LNUMP 0.0810 1 -0.2017 -0.0592 

PE -0.1297 -0.2017 1 -0.0807 

TPT 0.0596 -0.0592 -0.0807 1 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 

Tabel 2. Hasil Uji Glejser 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.088.414 3.063.600 1.008.100 0.3145 

TPT -0.018770 0.046442 -0.404156 0.6865 

LNUMP -0.089168 0.181991 -0.489958 0.6246 

LNKES 0.013519 0.130449 0.103632 0.9176 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 

Berdasarkan data pada tabel 3 diperoleh Fhitung sebesar 1953.111 dan Prob (F-statistik) sebesar 

0.0000. Dari hasil regresi tersebut probabilitas Fhitung (0.0000) lebih kecil dari level signifikan α = 

5% artinya bahwa tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan dan upah minimum provinsi secara bersamasama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia.  
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Berdasarkan tabel 3 yang signifikan adalah variabel tingkat pengangguran dan upah minimum 

provinsi karena memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05%. Sedangkan variabel pertumbuhan 

ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai probabilita yang lebih besar 

dari 0,05% menunjukkan variabel tersebut tidak signifikan mempengaruhi derajad kesehatan 

masyarakat di Indonesia. 

Berdasarkan tabel 3 pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah 

bidang kesehatan dan upah minimum provinsi terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia 

diperoleh nilai R2 sebesar 0.996841. Hal ini berarti pengaruh variabel bebas terhadap derajad 

kesehatan masyarakat di Indonesia sebesar 99,68% sedangkan 0,32% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. 

Tabel 3. Output Hasil Analisis Model Fixed Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.561.366 0.773538 7.189.521 0.0000 

LNKES 0.040489 0.032294 1.253.754 0.2112 

LNUMP 1.028.103 0.044928 2.288.324 0.0000*** 

PE 0.006595 0.004432 1.488.138 0.1381 

TPT -0.041682 0.011426 -3.648.044 0.0003*** 

R-squared 0.996841 F-statistic 1.953.111   

Adjusted R-squared 0.996331 Prob(F-statistic) 0.000000   

            Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 9 

           Catatan: ***, signifikansi 1%. **, signifikansi 5%. *, signifikansi 10%. 

 

Pengaruh Pengangguran terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia. Signifikannya pengaruh pengangguran 

terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia dikarenakan orang yang tidak memiliki 

pekerjaan atau menganggur tidak memiliki pendapatan, sehingga tidak mampu membiayai 

kebutuhan fisik mereka secara normal ditambah lagi dengan status social sebagai pengangguran 

yang kurang baik di tengah masyarakat. Kondisi ini akan medorong orang tersebut untuk lebih cepat 

stres yang dapat menganggu kesehatan baik secara fisik mapun non fisik sehingga akan berdampak 

besar terhadap derajad kesehatan mereka.  

Temuan empiris ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Schmitz (2011),  yang 

menemukan pengangguran berkorelasi negatif dengan kesehatan di Jerman. Pharr et al.(2012) 

menemukan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesehatan 

mental orang yang diteliti, Marcus (2012) menemukan kesehatan mental pasangan menurun apabila 

pasangan hidupnya merupakan orang yang menganggur di Jerman. Farré et al.(2015) menemukan 

bahwa peningkatan tingkat pengangguran sebesar 10 persen menyebabkan peningkatan gangguan 

mental pada populasi yang teliti sekitar 3 persen dalam krisis keuangan di, Laanani, Ghosn, Jougla, 

& Rey (2015) menemukan bahwa tingkat bunuh diri secara statistik terkait dengan tingkat 

pengangguran di negara-negara Eropa Barat, Maruthappu et al., (2015) menemukan bahwa 

peningkatan pengangguran meningkatkan angka kematian akibat kanker prostat pada anggota 

OECD. Stroukal (2016), menemukan bahwa efek pengangguran pada orang sehat yang lebih miskin 

lebih besar di antara pria daripada wanita untuk Republik Ceko. 
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Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia.  Tidak signifikannya 

pertumbuhan ekonomi mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat di Indonesia bisa juga 

dipengaruhi oleh kondisi ketimpanan pendapatan di Indonesia yang cukup tinggi yang bisa 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan Hami (2016) yang 

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

derajad kesehatan masyarakat di Iran periode 1966-2013, Mahumud et al. (2013) menemukan  

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpengaruh signifikan terhadap derajad kesehatan 

masyarakat yang lebih lama untuk Bangladesh. Ebenstein et al.(2015) menemukan pengaruh positif 

yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan derajad kesehatan masyarakat di Tiongkok 

periode 1991-2012. Hansen et al.(2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menambah 

derajad kesehatan masyarakat selama abad ke-20 dan meningkatkan pertumbuhan populasi untuk 

35 negara selama periode 1940-2000. 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintan Bidang Kesehatan terhadap Derajad Kesehatan Masyarakat. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap derajad keehatan masyarakat di Indonesia. Tidak signifikannya 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap derajad kesehatan masyarakat di Indonesia 

karena sebagian besar dana bidang kesehatan banyak digunakan untuk biaya aparatur.  Disamping 

itu, investasi dibidang kesehatan juga memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup besar, 

sehingga ada kemungkinan pengeluaran pemerintah yang besar dibidang kesehatan akan 

berpengaruh terhadap derajad kesehatan masyarakat memerlukan waktu yang panjang. 

Walaupun riset ini menemukan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak signifikan 

mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat, namun proporsi pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan ini perlu terus ditingkatkan dengan terus merupaya meningkatkan pembangunan 

infparstruktur kesehatan, terus menambah tenaga ahli dibidang kesehatan, penambahan gizi 

masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan dan sebagainya, sehingga 

kedepan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ini benar-benar bisa membantu untuk 

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat masyarakat di Indonesia. 

Temuan empiris penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Edeme et al. 

2017; Nnenna & Stanley, 2017) yang membuktikan bahwa pengembangan derajad kesehatan 

masyarakat di Negeria sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Nuhu et 

al. (2018) menemukan negara-negara yang memiliki IPM lebih tinggi menghabiskan persentase 

lebih besar dari PDB mereka untuk layanan kesehatan. Mirahsani, 2016) bahwa pertumbuhan 

pengeluaran kesehatan di negara-negara ini telah menyebabkan peningkatan indeks pembangunan 

manusia. Ahmad & Hasan, (2016) mengungkapkan bahwa pengeluaran kesehatan masyarakat dan 

korupsi mempengaruhi hasil kesehatan jangka panjang dan jangka pendek di Malaysia. Barenberg 

et al. (2015) peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat sebesar 1% dari PDB tingkat negara 

bagian menyebabkan penurunan angka kematian bayi sekitar 8%. Studi ini juga menemukan bahwa 

melek huruf dan urbanisasi perempuan juga mengurangi tingkat kematian bayi. 
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Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Derajad Kesehatan 

Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan 

signifikan mempengaruhi derajad kesehatan mastarakat di Indonesia. Signifikannya pengaruh upah 

minimum terhadap derjad kesehatan masyarakat menandakan bahwa semakin tinggi tingkat upah 

yang dimilki masyarakat maka tingkat pendapatan mereka akan semakin tinggi. Karena dengan 

tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan meraka untuk menikmati makanan yang lebh bergizi, 

lingkungan yang lebih bersih dan mampu membiayai pengeluaran kesehatan mereka yang lain. 

Temuan empiris ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chen (2011) yang menemukan adanya 

efek positif kenaikan upah minimum terhadap kesehatan. Horn, Strain, & R (2017) menemukan 

untuk pria, kenaikan upah minimum berhubungan dengan peningkatan kesehatan, sementara bagi 

wanita penurunan upah minimum berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Kaestner (2018) 

menemukan bahwa upah minimum berhubungan dengan peningkatan peringkat kesehatan yang 

ditandai dengan pengurangan stres keuangan karena adanyapeningkatan pendapatan. Kaestner 

(2018) juga melaporkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan 

kesehatan populasi. 

 

5. KESIMPULAN 

Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap derajad kesehatan 

masyarakat, upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajad kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan berpengaruh dan positif namun tidak signifikan terhadap derajad kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Penelitian ini berhasil menggambarkan membawa untuk meningkatkan derajad kesehatan 

masyarakat pemerintah perlu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan tingkat upah. 

Oleh karena itu konsekwensi kepada pemerintah agar terus berpaya menarik investasi dengan 

membuat kebijakan yang mampu memberikan bebagai kemudahan kepada investor untuk 

berinvestasi di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan 

mampu membuka lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Demikian pula pemerintah 

pusat perlu terus mewajibkan penerapan anggaran kesehatan sebesar 10% dari total anggaran dan 

pendapatan daerah untuk bidang kesehatan pada setiap provinsi dan kabupeten kota, karena masih 

banyak daearah yang anggaran kesehatannnya masih berada di bawah 10% dari total anggaran dan 

pendapatan belanja daerah mereka. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, pertama hanya menggunakan metode Ordinary Least 

Squares yang merupakan teknik estimasi sederhana, kedua hanya menggunakan variabel 

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan upah 

minimum sebagai variabel independent yang mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Untuk itu studi kedepan diperlukan metode pengukuran lain diluar model tersebut, 

dengan memasukkan variabel lain seperti, infrastruktur, ketidakstabilan politik, sumber daya alam, 

pengembangan sumber daya manusia dan perpajakan untuk lebih memastikan eksplorasi faktor-

faktor yang mempengaruhi derajad kesehatan masyarakat sehingga memberikan hasil yang lebih 

konprehensif. Variabel-variabel penting ini tidak dimasukkan dalam riset ini karena tidak 

tersedianya data.  
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