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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan memuji syukur ke hadirat Allah SWT, dalam rangka 

pengelolaan data statstik sektoral di Kabupaten Bandung Barat, 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung 
Barat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Bandung Barat telah menyelesaikan penyusunan dokumen Analisis 
Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. 

Dokumen Analisis Data Makro Sosial Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2018 ini, memberikan gambaran akan data dan 
informasi mengenai kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bandung 
Barat, mencakup: aspek kependudukan, sosial budaya, kesehatan, 
pendidikan, daya beli dan lingkungan perumahan serta perhitungan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kabupaten Bandung 
Barat tahun 2018. 

Publikasi data statistik sektoral bidang sosial ini, diharapkan 
mampu menyediakan informasi mengenai pembangunan manusia di 
Kabupaten Bandung Barat yang dilengkapi dengan indikator-
indikator yang relevan, sebagai dasar perencanaan pada tingkat 
makro terutama terkait pembangunan pada bidang pendidikan dan 
kesehatan serta sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemangku 
kebijakan dalam pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan 
kesehatan dalam pencapaian pembangunan Bandung Barat yang 
“AKUR” berbasis pada pengembangan ekonomi,  optimalisasi sumber 
daya alam dan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya 
meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan 
dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka 
membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu penyusunan dokumen data statstik sektoral 
bidang sosial ini. Masukan yang membangun sangat diharapkan 
sebagai upaya penyempurnaan publikasi dimasa mendatang.   
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bandung Barat,     Desember 2018 
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Bandung Barat 

LUDI AWALUDIN, S.I.P., M.Si. 
Pembina Utama Muda 

 NIP. 19681228 198803 1 001 
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 KATA PENGANTAR 
 

 
 

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

izin dan pertolonganNya, Publikasi ”Data Makro Sosial Kabupaten 

Bandung Barat 2018” dapat diterbitkan. Penyusunan buku 

publikasi ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik (Diskominfotik) yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Bandung Barat sebagai mitra kerja. 

Dalam publikasi ini memuat data yang berisi informasi mengenai 

kondisi perkembangan data makro sosial masyarakat khususnya 

yang berkaitan dengan pembangunan manusia, dalam hal ini 

Pembangunan Manusia (IPM). 

IPM sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara 

keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu 

umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua kalangan yang 

berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan 

rujukan.  Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini. 

 

Bandung Barat, Desember 2018 
Kepala Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Bandung Barat 

 

 

 

Ir. Yayan Eka Tapivian, MT 



 DAFTAR ISI 
 

                   Hal 

Kata Sambutan  i 
Kata Pengantar  ii 
Daftar isi  iii 
Daftar Tabel Analisis  v 
Daftar Gambar Analisis vi 
  
BAB  I PENDAHULUAN   
 1.1. Latar Belakang  1 
 1.2. Tujuan  4 
 1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data 4 
 1.4. Sistematika Penyajian 5 
   
BAB  II METODOLOGI  
 2.1. Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat 7 
  2.1.1. Pengumpulan Data 7 
  2.1.2. Ruang Lingkup 7 
  2.1.3. Kerangka Sampel 7 
  2.1.4. Rancangan Sampel 8 
  2.1.5. Metode Pegumpulan Data 9 
  2.1.6. Pengolahan Data 9 
  2.1.7. Referensi Waktu Survei 10 
 2.2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. 10 
  2.2.1. Pengertian  10 
  2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10 
  2.2.2.1.  Umur Harapan Hidup saat lahir 11 
  2.2.2.2.  Tingkat Pendidikan 11 
  2.2.2.3.  Standar Hidup Layak 12 
  2.2.2.4.  Penghitungan Indeks Komponen  14 
  2.2.2.5.  Mengukuran Kecepatan IPM 15 
  2.2.2.6.  Beberapa Definisi Indikator Terpilih 16 
  
BAB  III GAMBARAN SOSIAL EKONOMI  
 3.1. Kependudukan 20 
 3.2. Pendidikan 24 
  3.2.1. Tingkat Partisipasi Sekolah 26 
 3.3. Kesehatan 30 
  3.3.1. Angka Kematian Bayi 31 
  3.3.2.  Lamanya Pemberian ASI 32 

 
 



DATA MAKRO SOSIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018 

 
 

DAFTAR ISI iv 
 

   Hal 
    
  3.3.3.  Keluhan Kesehatan 33 
  3.3.4.  Perilaku Hidup Sehat 34 
             3.3.4.1.  Penggunaan Air Bersih 35 
             3.3.4.2.  Pencemaran Sumber Air Minum 36 
 3.4. Ketenagakerjaan 37 
 3.5. Fertilitas dan Keluarga Berencana 40 
  3.5.1. Status Perkawinan 41 
  3.5.2. Penggunaan Alat Kontrasepsi 42 
 3.6. Perumahan dan Lingkungan 43 
 3.7. Pengeluaran Rumah Tangga 45 
    
BAB  IV PENCAPAIAN IPM  
 4.1. IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. 48 
 4.2. Pencapaian IPM Kecamatan dan Perbandingannya . 54 

 
BAB  V KESIMPULAN  
 5.1. Kesimpulan. 64 
    
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 
 

 DAFTAR TABEL ANALISIS 
 

 

Hal 

2.1. Komoditas Terpilih sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) Pada 
Metode Baru                      . 13 

2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM Metode Baru         15 
3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018                      . 21 
3.2. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk Kab. 

Bandung Barat Tahun 2018           23 
3.3. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas 

Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018                               25 
3.4. Persentase Lamanya Balita disusui di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2016-2018                   33 
3.5. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut 

Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018                       34 
3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2018 38 
3.7. Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 39 
4.1. IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2016-2018                                     49 
4.2. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Prioritas Capaian Umur 

Harapan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 57 
4.3. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Prioritas Capaian Indeks 

Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 60 
4.4. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Prioritas Capaian 

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 63 
 



 DAFTAR GAMBAR ANALISIS 
                                      

Hal 
 

3.1. Peta Kabupaten Bandung Barat 18 
3.2. Piramida Penduduk  Kabupaten Bandung Barat Menurut Golongan 

Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2018 22 
3.3. APK Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018               27 
3.4. APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018               28 
3.5. APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018               29 
3.6. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2014-2018          32 
3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018 35 
3.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak ke Tempat Penampungan 

Tinja di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 37 
3.9. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status 

Pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 40 
3.10. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan 

Status Perkawinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 41 
3.11. Prevalensi Penggunaan Alat KB di Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2018                               42 
3.12. Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018 44 
3.13. Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 

2014 sampai 2018                       46 
4.1. Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2014-2018 49 
4.2. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 

2014 - 2018 (Tahun) 51 
4.3. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten 

Bandung Barat, Tahun 2014 - 2018 (Tahun) 53 
4.4. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung 

Barat, Tahun 2014-2018 (ribu rupiah) 54 
4.5. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018    55 
4.6. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018 56 
4.7. Pencapaian Umur Harapan Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten 57 



DATA MAKRO SOSIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018 

 

DAFTAR GAMBAR ANALISIS vii 
 

Bandung Barat Tahun 2018               
4.8. Pencapaian Harapan Lama Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2018               59 
4.9. Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018               60 
4.10. Pencapaian Pengeluaran per Kapita Penduduk Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018    62 
 



BAB I PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

Sejak akhir tahun 2015, agenda pembangunan dunia memasuki babak baru 

dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep SDGs ini 

diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi 

semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Hal ini terutama berkaitan 

dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu 

berkurangnya (depletion) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, 

perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan 

energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin 

(Bappenas). 

Saat ini dunia masih berupanya untuk menampung masukan dan menyusun 

suatu agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, ada hal penting dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, 

seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, 

memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. 

Pada pelaksanaan MDGs, ketersediaan data telah ditingkatkan, namun masih 

tetap dibutuhkan data yang lebih baik melalui revolusi data. Inti dari revolusi 

data meliputi dua hal yakni intragrasi statistik baik di sektor publik maupun 

swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah 

melalui transparansi dan akuntabilitas. 

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan 

konsep pengembangan SDGs, yaitu: 
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1. indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human 

Development) yaitu pendidikan dan kesehatan, 

2. indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic 

Development) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta 

pertumbuhan ekonomi, 

3. indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental 

Development) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas 

lingkungan yang baik 

Ketiga pilar tersebut dijabarkan menjadi 17 tujuan yang harus dicapai. 

Meskipun secara eksplisit pembangunan manusia tidak langsung menjadi 

tujuan, terdapat beberapa target yang menyinggung tentang pembangunan 

manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. 

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan penduduk di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri 

kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk 

usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator 

pembentuk IPM, umur harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan 

menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, umur 

harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu 

angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut. 

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif 

serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada 

target 4b, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak 

perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah 

berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus 

sekolah menjadi nol. Pada target ini, beberapa indikator yang menjadi target 

antara lain: 
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• Angka kelulusan pendidikan dasar untuk anak perempuan dan anak laki- 

laki 

• [Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai 

berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca 

dan keterampilan matematika dasar pada akhir siklus sekolah dasar 

(berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel) 

• Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak 

laki-laki 

• [Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai 

kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada 

akhir siklus sekolah menengah pertama] 

Ketika target 4b dapat dicapai maka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut 

meningkat. Hal ini karena angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah 

secara langsung akan berdampak terhadap harapan lama sekolah. Dalam 

jangka panjang, rata-rata lama sekolah juga akan meningkat karena 

peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah. 

Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata 

dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan 

yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8a yaitu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi 

nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen 

per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini 

adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan 

meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan 

pengeluaran per kapita. Pada target 8b, setiap negara mendorong 

terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik 
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bagi semua. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan, secara tidak 

langsung akan berdampak terhadap peningkatan pengeluaran per kapita. 

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan 

peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan pembangunan manusia 

dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs. 

 

1.2. Tujuan  

Penyusunan Data Makro Sosial Tahun 2018 Kabupaten Bandung Barat adalah 

untuk memberikan gambaran sederhana mengenai kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kecamatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 beserta tabel-tabel sosial 

penunujang lainnya, dengan tujuan rinci sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai 

pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat yang dilengkapi 

dengan indikator-indikator relevan. 

2. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan 

masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

3. Mendapatkan informasi nilai IPM dan indikator penyusunnya pada tingkat 

kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. 

4. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten 

Bandung Barat mengenai kebijakan terutama terkait dengan kebijakan 

alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data 

Ruang lingkup Penyusunan Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018 ini adalah mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten 
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Bandung Barat. Sedangkan hal-hal yang dibahas mencakup aspek 

kependudukan, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, daya beli, dan 

lingkungan perumahan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini 

sebagian besar berasal dari hasil Survei Khusus IPM, dan data lain yang 

berkaitan diantaranya adalah : 

a. Keterangan umum anggota rumah tangga yaitu nama, hubungan dengan 

kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan. 

b. Keterangan umum kesehatan dan pendukung kesehatan. 

c. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga. 

d. Keterangan anggota rumah tangga berumur 10 tahun keatas tentang 

kegiatan ekonominya. 

e. Keterangan fertilitas bagi anggota rumah tangga wanita yang pernah 

kawin dan keterangan Keluarga Berencana (KB) dari anggota rumah 

tangga yang berstatus kawin. 

f. Keterangan yang menyangkut karakteristik bangunan tempat tinggal, 

fasilitas perumahan dan lingkungan. 

g. Keterangan tentang rata-rata konsumsi rumah tangga dan pengeluaran 

rumah tangga. 

 

1.4. Sistematika Penyajian 

Publikasi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, jenis & sumber 
data dan sistematika penyajian. 

BAB II Metodologi, berisi konsep dan definisi serta metodologi 
yang digunakan pada penulisan buku ini. 

BAB III Gambaran Sosial Ekonomi, mengemukakan situasi umum 
Kabupaten Bandung Barat dilihat dari keadaan 
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kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan 
dan perumahan. 

BAB IV Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, 
mengemukakan tentang IPM Kabupaten Bandung Barat 
tahun 2018 dan komponennya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 



BAB II METODOLOGI 
  

2.1 Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat 
2.1.1 Pengumpulan Data 

Pencatatan informasi setiap rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan responden, yaitu kepala rumah tangga atau istri 

kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang sudah dewasa serta 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam survey. Pertanyaan individu dalam 

kuesioner diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan. 

2.1.2 Ruang Lingkup 

Survey dilakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dengan sampel 

yang tersebar secara proporsional di setiap kecamatan. Sasaran sampel terpilih 

adalah rumah tangga biasa yang tinggal di blok sensus biasa. Adapun rumah 

tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus (seperti kompleks militer, dll) dan 

rumah tangga khusus (pesantren, asrama, dll) yang tinggal di blok sensus biasa 

tidak dipilih dalam sampel karena gambaran sosial ekonominya yang cenderung 

sangat homogen dan atau dengan muatan anggota rumah tangga yang cukup 

besar. 

2.1.3 Kerangka Sampel 

Kerangka sampel untuk pemilihan sampel blok sensus survey terdiri dari kerangka 

sampel untuk pemilihan desa/kelurahan, kerangka sampel untuk pemilihan blok 

sensus, kerangka sampel untuk sub blok sensus (khusus blok sensus yang 

mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga), dan 
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kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih/sub 

blok sensus terpilih. Kerangka sampel untuk pemilihan desa/kelurahan di daerah 

adalah daftar desa/kelurahan dalam setiap kecamatan yang telah diurutkan 

menurut letak geografis dan dibedakan menurut status perkotaan dan pedesaan. 

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar 

blok sensus yang dibedakan menurut blok sensus yang yang terletak di kota besar, 

kota sedang dan kota kecil disetiap kecamatan. Sedangkan kerangka sampel 

untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar blok sensus yang 

terdapat dalam setiap desa/kelurahan terpilih. 

Kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus adalah daftar sub blok sensus 

dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 

150 rumah tangga. 

2.1.4  Rancangan Sampel 

Rancangan sampel survey adalah rancangan sampel bertahap dua untuk blok 

sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus dan rancangan sampel bertahap tiga 

untuk blok sensus yang dibentuk sub blok sensus, baik untuk daerah perkotaan 

maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan 

daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. 

Setiap tahap dalam rancangan pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

• Untuk blok sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus, tahap pertama, dari 

kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara linier 

sistemik sampling dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di 

setiap blok sensus yang merupakan hasil sensus. Tahap kedua, dari 

sejumlah rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus terpilih dipilih 10 

rumah tangga juga secara linier sistematik sampling. 
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• Untuk blok sensus yang dibentuk sub blok sensus, tahap pertama, dari 

kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability 

proportional to size, dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di 

setiap blok sensus. Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dipilih 

sejumlah sub blok sensus, selanjutnya dipilih satu sub blok sensus secara 

pps dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap sub blok 

sensus. Dan tahap ketiga, dari sejumlah rumah tangga hasil listing di setiap 

sub blok sensus terpilih dipilih 10 rumah tangga juga secara linier sistematik 

sampling. 

2.1.5 Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap 

muka antara pencacah dengan responden yang sesuai. Untuk pertanyaan yang 

bersifat individu dilakukan wawancara dengan individu yang bersangkutan. 

Sedangkan keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui 

wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau 

anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang 

ditanyakan. 

2.1.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data, mulai perekaman data (data entri), pemeriksaan konsistensi 

antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan 

dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu 

dilakukan receiving, bacthing, cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, 

pengkodean (coding), penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar 

termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan 

jawaban yang lainnya. 
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2.1.7 Referensi Waktu Survei 

Dalam penyusunan data sosial ekonomi masyarakat tahun 2018, referensi waktu 

survei yang digunakan untuk pengumpulan data adalah suatu periode yang 

berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan rumah tangga. 

a. Keterangan kegiatan anggota rumah tangga berumur 10 tahun keatas, dan 

konsumsi makanan dengan referensi waktu survei seminggu yang lalu. 

b. Keterangan kesehatan dengan referensi waktu survei sebulan yang lalu. 

c. Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan dengan referensi waktu 

survei sebulan dan setahun yang lalu. 

2.2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 
2.2.1 Pengertian 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung 

berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu 

umur harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di 

bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran 

per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup Iayak. 

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; 

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki 
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pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur 

dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya 

untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur 

dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing 

Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 

hidup layak. 

2.2.2.1 Umur Harapan Hidup saat lahir 

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun 

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan 

hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang 

digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket 

program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup 

berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan 

model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan 

negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston,2004). 

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai 

minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas 

atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. 

2.2.2.2 Tingkat Pendidikan 

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang 

diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan 

adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama 

sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-

rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, 
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kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks 

pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. 

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 

Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang 

dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas 

maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. 

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun 

ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai 

oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama 

sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. 

Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan 

batas minimumnya 0 (nol). 

2.2.2.3  Standar Hidup Layak 

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. 

Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin 

membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan 

Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS 

dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran 

per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purcashing power 

parity) berbasis formula Rao. 
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Keterangan: 
PPPj : paritas daya beli di wilayah j 
pij : harga komoditas i di kabupaten/kota j 
pik : harga komoditas i di Jakarta Selatan 
m : jumlah komoditas 

 

Tabel 2.1. Komoditas Terpilih sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)  

  
Beras Pisang lainnya Rokok kretek tanpa filter 
Tepung terigu Pepaya Rokok putih 
Ketela pohon/singkong Minyak kelapa Rumah sendiri/bebas sewa 
Kentang Minyak goreng lainnya Rumah kontrak 
Tongkol/tuna/cakalang Kelapa Rumah sewa 
Kembung Gula pasir Rumah dinas 
Bandeng Teh Listrik 
Mujair Kopi Air PAM 
Mas Garam LPG 
Lele Kecap Minyak tanah 
Ikan segar lainnya Penyedap masakan/vetsin Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll) 
Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi 
Daging ayam ras Roti manis/roti lainnya Barang kecantikan 
Daging ayam kampong Kue kering Perawatan kulit,muka,kuku,rambut 
Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci 
Susu kental manis Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah 
Susu bubuk Gado-gado/ketoprak Biaya RS Swasta 
Susu bubuk bayi Nasi campur/rames Puskesmas/pustu 
Bayam Nasi goring Praktek dokter/poliklinik 
Kangkung Nasi putih SPP 
Kacang panjang Lontong/ketupat sayur Bensin 
Bawang merah Soto/gule/sop/rawon/cinca

 
Transportasi/pengangkutan umum 

Bawang putih Sate/tongseng Pos dan Telekomunikasi 
Cabe merah Mie bakso/mie rebus/mie 

 
Pakaian jadi laki-laki dewasa 

Cabe rawit Makanan ringan anak Pakaian jadi perempuan dewasa 
Tahu Ikang (goreng/bakar dll) Pakaian jadi anak-anak 
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Tempe Ayam/daging (goreng dll) Alas kaki 
Jeruk Makanan jadi lainnya Minyak Pelumas 
Mangga Air kemasan galon 

   
   

   
    

    
   

    
  

   
    

  
   

   
   

   
 

Meubelair 
Salak Minuman jadi lainnya Peralatan Rumah Tangga 
Pisang ambon Es lainnya Perlengkapan perabot rumah tangga 
Pisang raja Roko kretek filter Alat-alat Dapur/Makan 

 
Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas 
kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan 
minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam 
penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum 
pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas 
minimumnya adalah Rp 1.007.436. 

 
2.2.2.4 Penghitungan Indeks Komponen 

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. 

Formula yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas 

maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut: 

 

 

𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= 𝑘𝑘0−𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑘𝑘𝑎𝑎𝑝𝑝𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎  =   𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  +  𝐼𝐼𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸
2

 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 −𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸= 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏= ln (𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏) −ln(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
ln(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) −ln(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
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Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM Metode Baru 
 

Indikator Satuan 
Minimum Maksimum 

UNDP BPS UNDP BPS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Angka Harapan Hidup saat 
Lahir (AHH) Tahun 20 20 85 85 

Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 0 18 18 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 0 15 15 

Pengeluaran per Kapita 
Disesuaikan 

 100 
(PPP U$) 

1.007.436* 
(Rp) 

107.721 
(PPP U$) 

26.572.352*
* (Rp) 

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai : 

 

 

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat 

dikelompokan dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk 

mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok – kelompok yang 

sama dalam hal pembangunan manusia. 

1. Kelompok “sangat tinggi”  : IPM ≥ 80 
2. Kelompok “tinggi”  : 70 ≤ IPM< 80 
3. Kelompok “sedang”   : 60 ≤ IPM < 70 
4. Kelompok “rendah”   : IPM < 60 

 

 

 

 

2.2.2.5 Mengukur Kecepatan IPM 

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu 

digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM 

menunjukan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan 

capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM 

suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. 

           (IPM t – IPM t-1) x 100  
 Pertumbuhan IPM =  

(IPM t-1 ) 

 IPM = √ I 3
Kesehatan x I Pengetahuan x I Daya beli 
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Keterangan: 
IPM 1 : IPM suatu wilayah pada tahun t 
IPM t-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1) 

 
2.2.2.6 Beberapa Definisi Indikator Terpilih 

 

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan 

pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan 

program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran 

atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan 

diantaranya adalah : 

Rasio jenis kelamin Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap 
penduduk perempuan, dikalikan 100.  

Angka 
ketergantungan 

Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 
tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk 
usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.  

Rata-rata Lama 
Sekolah 

Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. 

 
Harapan Lama 
Sekolah 

 
Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan 
dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa 
mendatang.  

Angka Partisipasi 
Murni SD 

Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang 
bersekolah di SD  

Angka Partisipasi 
Murni SLTP 

Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang 
bersekolah di SLTP  

Angka partisipasi 
Murni SLTA 

Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang 
bersekolah di SLTA  

Persentase penduduk 
dengan pendidikan 
SLTP ke atas 

Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan 
SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
  

Jumlah penduduk 
usia sekolah 

Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 
24 tahun  

Angka Harapan Hidup 
waktu lahir 

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang 
akan dicapai oleh sekelompok penduduk  

Angka Kematian Bayi Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum 
mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per 
seribu kelahiran hidup.  

Persentase rumah 
berlantai tanah 

Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah 
dengan lantai tanah  

Persentase rumah 
tangga beratap layak 

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah 
dengan atap layak (atap selain dari dedaunan ). 
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Persentase rumah 
tangga 
berpenerangan Listrik 

Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber 
penerangan listrik 
  

Persentase rumah 
tangga bersumber air 
minum ledeng 

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum 
ledeng 
  

Persentase rumah 
tangga bersumber air 
minum bersih 

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum 
pompa/sumur/mata air yang jaraknya lebih besar 
dari 10 meter dengan tempat penampungan 
limbah/kotoran terdekat  

Pengeluaran Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan 
makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan 
termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan 
sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, 
sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan 
sebagainya. 



  

 

BAB III GAMBARAN SOSIAL EKONOMI 
 

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sebagai 

hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Luas wilayah Kabupaten Bandung 

Barat yaitu 1.305,77 km², terletak antara 60o41’ s/d 70o19’ lintang Selatan dan 

107 o22’ s/d 108 o 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 m dan 

Maksimum 2.2429 m dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi 

antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%. 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bandung Barat 
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Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :  

• Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur 

• Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta 

dan Subang 

• Selebah timur : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan 

Kota Cimahi 

• Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Cianjur 

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 16 (enam belas) 

kecamatan yang terdiri dari : Cililin, Cihampelas, Sindangkerta, Gununghalu, 

Rongga, Cipongkor, Batujajar, Saguling, Lembang, Parongpong, Cisarua, 

Ngamprah, Padalarang, , Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.  

Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, 

penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan 

terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung 

seluas 50.150,928 HA, budidaya non peratanian seluas 12.159,151 HA dan 

lainnya seluas 1.768,654 HA. 

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu 

Kawasan Bandung Utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis 

posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal 

ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di 

daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. 

Pada bahasan berikut akan disajikan karakteristik masyarakat di Kabupaten 

Bandung Barat berkaitan dengan pembangunan manusia yang mencakup 

kondisi penduduk dan rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat. sehingga 

dapat memunculkan upaya yang lebih kuat dari berbagai komponen 

masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan ke depan 
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terhadap berbagai indikator pembangunan dasar, seperti kesehatan, 

pendidikan dan kemampuan daya beli. 

3.1 Kependudukan  

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan 

sumber daya (resources) baik SDA atau Natural resources maupun SDM atau 

human resources. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu pembangunan. Namun untuk mendukung suatu 

pembangunan, SDM adalah yang terpenting , karena jika sebuah negara 

memiliki suatu SDM yang terampil dan berkualitas maka ia akan mampu 

mengelola SDA yang jumlahnya terbatas.  

Untuk Negara-negara berkembang, dimana terdapat “Labour Surplus 

Economy” artinya modal pembangunan tak dapat dituangkan hanya pada 

tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembanguan 

tersebut akan terlalu mahal dan juga akan mengalami hambatan apabila 

sesuatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari 

pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu jumlah SDM yang besar 

hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar 

apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan 

merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan 

bagi usaha – usaha disegala bidang. Antara dinamika jumlah penduduk dan 

proses pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal balik yang erat. 

Hubungan ini dicerminkan dalam hal bahwa penduduk merupakan faktor 

dinamika pokok pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang aktif 

terhadap dinamika besarnya penduduk di pihak lain, sehingga pada saat 

tertentu akan terjadi suatu keseimbangan rasional antara jumlah penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi.  
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Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. 

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 

1.727.337 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 

menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 

879.552 jiwa (50,92 persen) dan penduduk perempuan sebesar 847.785 jiwa 

(49,08 persen) dengan sex ratio sebesar 103,75 yang berarti setiap 1.000 

perempuan berbanding dengan 1.075 laki-laki. 

Tabel 3.1. 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018 

No Kecamatan 
Laki – laki Perempuan Laki - laki + 

Perempuan 
N % N % N 

       

1  Rongga  28.600 50,44 28.100 49,56 56.700 

2  Gununghalu  40.320 51,97 37.260 48,03 77.580 

3  Sindangkerta  35.328 49,95 35.400 50,05 70.728 

4  Cililin  46.970 51,24 44.688 48,76 91.658 

5  Cihampelas  59.458 50,79 57.615 49,21 117.073 

6  Cipongkor  47.580 51,67 44.505 48,33 92.085 

7  Batujajar  49.390 49,73 49.932 50,27 99.322 

8 Saguling 16.020 51,27 15.225 48,73 31.245 

9  Cipatat  68.475 50,90 66.066 49,10 134.541 

10  Padalarang  92.508 51,12 88.464 48,88 180.972 

11  Ngamprah  91.176 51,15 87.084 48,85 178.260 

12  Parongpong  58.220 50,85 56.283 49,15 114.503 

13  Lembang  102.465 51,53 96.390 48,47 198.855 

14  Cisarua  37.912 50,18 37.642 49,82 75.554 

15  Cikalongwetan  62.830 50,36 61.929 49,64 124.759 

16  Cipeundeuy  42.300 50,66 41.202 49,34 83.502 

Kab. Bandung Barat 879.552 50,92 847.785 49,08 1.727.337 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 
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Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017) yaitu 1.710.088 jiwa, maka 

pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 17.249 jiwa 

atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,01 persen.  

Gambar 3.2. 
Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat 

Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2018 
 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung 

Barat pada Gambar 3.1 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di 

periode 10 tahun terakhir.  Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat 

mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program 

pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran. 

Dewasa ini, Penduduk Kabupaten Bandung Barat mencerminkan semakin 

menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya 

layanan kesehatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Walaupun demikian, 

Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu tujuan migran dari 

daerah lain di Jawa Barat bahkan di Indonesia. 
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Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa digunakan untuk menghitung 

rasio ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018, 

persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di 

bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut 

menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong 

struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif 

lebih besar dari yang tidak produktif. 

Tabel 3.2. 
Angka Beban Ketergantungan (Dependecy Ratio) Penduduk 

 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

No Kecamatan Laki – laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Rongga 54,49 60,11 57,23 

2 Gununghalu 55,51 52,99 54,29 

3 Sindangkerta 51,13 57,68 54,34 

4 Cililin 51,69 46,15 48,94 

5 Cihampelas 48,45 41,53 44,96 

6 Cipongkor 59,83 45,93 52,79 

7 Batujajar 45,07 44,79 44,93 

8 Saguling 41,27 45,43 43,27 

9 Cipatat 50,41 52,94 51,64 

10 Padalarang 48,81 46,97 47,9 

11 Ngamprah 40,86 37,74 39,32 

12 Parongpong 46,17 43,58 44,88 

13 Lembang 46,41 41,67 44,07 

14 Cisarua 46,54 48,85 47,68 

15 Cikalongwetan 53,5 49,62 51,55 

16 Cipeundeuy 47,8 42,17 44,97 

Kab. Bandung Barat 48,66 46,02 47,35 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Masih dari survei yang sama, angka beban ketergantungan (Dependency 

Ratio) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang 
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belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan 

penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), Kabupaten Bandung Barat tahun 

2018 menunjukkan capaian sebesar 47,35. Angka ini berarti bahwa setiap 100 

orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus 

menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban 

ketergantungan penduduk laki-laki sebesar 48,66 relatif lebih besar 

dibandingkan penduduk perempuan sebesar 46,02. 

3.2 Pendidikan 

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input 

pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara pendidikan 

dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori human 

capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya 

manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi 

kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan 

tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan 

pendidikan di bawahnya. 

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan 

dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi 

muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama 

guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, 

Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan 

mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada 

program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program 

ekonomi yang jelas. 

Pada Tahun 2018, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 

tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 55,48 persen; tamat 
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SMP sebesar 23,12 persen; tamat SMU/SMK sebesar 17,75 persen; dan 

sebanyak 3,65 persen yang tamat pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan 

Tinggi). 

Tabel 3.3. 
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas  
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 

No Jenjang Pendidikan 

Penduduk 10 Tahun Keatas 

Laki- laki Perempuan Laki-laki+ 
Perempuan 

1 < SD 12,81 14,74 13,75 

2 SD 39,80 43,74 41,73 

3 SLTP sederajat 23,06 23,17 23,12 

4 SMU sederajat 20,44 14,95 17,75 

5 Akademi/PT 3,89 3,40 3,65 
Kab. Bandung Barat 100 100 100 

 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan tabel 3.3 di atas, 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yang 

berarti. Persentase penduduk yang belum/tidak tamat SD dan hanya tamat 

SD masih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50 persen, walupun telah 

mengalami penurunan. Diperlukan upaya terobosan yang sungguh-sungguh 

agar dapat menjamin semua penduduk yang berpendidikan rendah berminat 

meneruskan sekolahnya dengan tidak dibatasi atribut pendidikan formal. 

Kemungkinan upaya menyekolahkan kembali penduduk berpendidikan 

rendah (SD ke bawah) relatif lebih sulit dibandingkan penduduk yang 

berpendidikan SLTP keatas. 

Dewasa ini, tingkat pendidikan penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung 

Barat hanya relatif lebih unggul dibandingkan dengan penduduk perempuan 

pada jenjang pendidikan SLTA ke atas. Sedangkan pada jenjang pendidikan 

SLTP ke bawah, penduduk perempuan ternyata relatif lebih baik 

dibandingkan penduduk laki-laki. Hasil Suseda tahun 2018 menggambarkan 
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bahwa dalam situasi keuangan sulit preferensi orang tua untuk meyekolahkan 

anak ke jenjang pendidikan SLTA ke atas lebih mengutamakan laki-laki 

dibanding perempuan. Sosialisasi bahwa pendidikan itu penting baik bagi laki-

laki maupun perempuan terus perlu disuarakan. Dengan meningkatnya 

tingkat pendidikan penduduk, berarti meningkatnya kualitas SDM. Hal ini 

akan memberi kontribusi pada kenaikan IPM yang menjadi salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. 

3.2.1 Tingkat Partisipasi Sekolah  

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa keberhasilan pembangunan suatu 

wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena 

itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan 

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam 

pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk 

menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu 

wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: 

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka 

Partisipasi Murni (APM).  

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang 

sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka 

Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang 

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap 

jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan 

tersebut. 
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APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan 

pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan 

bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang 

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di 

masing-masing jenjang pendidikan. 

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid 

yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di 

luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di 

tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi 

telah masuk SD. 

Gambar 3.3. 
APK Menurut Jenis Kelamin,dan Jenjang Pendidikan  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Pada Gambar 3.3 terlihat bahwa APK SD untuk laki-laki di Kabupaten Bandung 

Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun 

lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun 

atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah 

SD SLTP SLTA
Laki-laki 103,16 94,65 50,40
Perempuan 99,05 97,86 58,04
Total 101,13 96,16 53,91
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Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada 

usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya 

di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD. 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada 

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang 

pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada 

kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk 

mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat 

memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu 

tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) 

mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. 

Gambar 3.4. 
APM Menurut Jenis Kelamin,dan Jenjang Pendidikan  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk 

bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang 

pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 adalah 

SD SLTP SLTA
Laki-laki 98,83 89,99 41,50
Perempuan 98,36 86,48 48,59
Total 98,60 88,34 44,75
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sebesar 98,83 persen, artinya 98,83 persen penduduk usia sekolah SD 

bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang 

pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan 

gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung 

Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan 

dengan APM SD penduduk perempuan. 

Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah 

murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang 

pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator 

ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah 

bersekolah di semua jenjang pendidikan.  

Gambar 3.5. 
APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di 

suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 

SD SLTP SLTA
Laki-laki 99,20 92,53 56,54
Perempuan 98,73 90,03 61,92
Total 98,96 91,37 59,01
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100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua 

jenjang pendidikan pada suatu daerah. 

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga 

termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket 

B setara SMP/MTS dan Paket C setara SM/MA. 

Gambar 3.5 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, 

dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang 

besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan 

perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang 

berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki-laki maupun anak 

perempuan. 

3.3. Kesehatan 

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu dalam pembangunan juga harus 

diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus 

berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat 

kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai 

dengan standar kesehatan. 

Indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan, 

diantaranya adalah usia harapan hidup (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). 

Disamping itu, beberapa variabel mempengaruhi tinggi rendahnya indikator-

indikator kesehatan tersebut antara lain: angka kesakitan (persentase 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan), lamanya hari sakit, serta 

rasio ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Indikator 

ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena 
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mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara 

komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan, bahwa jika 

seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik, maka yang 

bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai 

angka harapan hidup yang tinggi. Disamping itu, besarnya AKB juga sangat 

dipengaruhi oleh kondisi masa persalinan, pemberian air susu ibu (ASI) dan 

makanan bergizi, serta pemberian imunisasi. Tinggi rendahnya AKB juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan keluarga terutama ibu dan perilaku 

hidup sehat dalam rumah tangga. 

3.3.1 Angka Kematian Bayi 

Angka kematian bayi (Infrant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator 

penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian 

bayi mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena 

bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat 

orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang 

tua si bayi. 

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan 

berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan 

menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan 

tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh 

pemerintah khususnya di bidang kesehatan. 

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun 

dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan 

juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun 

(dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) 
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Gambar 3.6. 
Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup  

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018 

 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat 2014-2018 

Selama lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Bandung Barat mengalami 

penurunan yang sangat lambat, bergerak dari sebanyak 40,38 bayi per 1000 

kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 40,09 bayi per 1000 kelahiran hidup 

pada tahun 2018.  

3.3.2 Lamanya Pemberian ASI 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang kaya akan gizi dan sangat penting 

pada pertumbuhan anak. ASI atau Air Susu Ibu merupakan minuman wajib 

untuk setiap bayi yang baru lahir. Pemberian ASI yang eksklusif pada bayi 

dapat memberikan manfaat yang sangat banyak baik untuk ibu maupun 

bayi. Namun sayangnya, banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya 

pemberian ASI untuk anaknya. Padahal, manfaat ASI sangat banyak sekali, 

baik dilihat dari segi ekonomi maupun segi kesehatan Ibu dan anaknya.  

 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018
AHH 71,56 71,76 71,89 71,92 71,95
AKB 40,38 40,35 40,32 40,18 40,09
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Tabel 3.4. 
Persentase Lamanya Balita disusui 

di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2016 - 2018 
 

No Lamanya Disusui 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

1 < 6 bulan 8,38 6,65 6,88 
2 6-11 bulan 9,90 10,47 10,59 
3 12-17 bulan 18,26 19,01 19,11 
4 18-23 bulan 20,89 20,24 20,83 
5 24 bulan keatas 42,58 43,63 42,59 

     

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016 - 2018 

Pada tahun ini persentase balita yang disusui selama 24 bulan mengalami 

kenaikan penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

semoga ini bukan pertanda buruk bahwa keinginan ibu untuk menyusi selama 

24 tahun mulai mengalami penurunan . 

3.3.3 Keluhan Kesehatan 

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, 

termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya 

kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak 

dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, 

asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap 

mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan 

terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Indikator ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum 

yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu 

penyakit tertentu.  

Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 menunjukkan, bahwa 

di Kabupaten Bandung Barat terdapat sekitar 13,47 persen penduduk 

mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut 
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juga terlihat, bahwa proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di 

Kabupaten Bandung Barat yang mengeluhkan kesehatannya terlihat 

seimbang, yaitu sekitar 13 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya angka kesakitan mengalami sedikit kenaikan. 

Tabel 3.5. 
Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Ada Tidaknya 
Keluahan  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

Ada Keluhan  13,66 13,27 13,47 

Tidak Ada Keluhan  86,34 86,73 86,53 

Jumlah  100 100 100 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Jenis penyakit yang sering menjadi keluhan kesehatan utama penduduk 

Kabupaten Bandung Barat adalah batuk, yaitu sebesar 11,92 persen. 

Kemudian disusul oleh penyakit lainnya, seperti: pilek (11,10 persen), dan 

panas (8,32 persen). 

3.3.4 Perilaku Hidup Sehat 

Perilaku hidup sehat merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas 

kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya 

sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan 

kesehatan di masyarakat. Setiap rumah tangga dianjurkan untuk 

melaksanakan semua perilaku kesehatan. Dengan berperilaku sehat setiap 

anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat 

dan cerdas, dan pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk 

memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah 

pendapatan keluarga. 
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3.3.4.1 Penggunaan Air Bersih 

Air merupakan sumber kehidupan. Namun, air kotor bukanlah sumber 

kehidupan yang baik dan layak bagi manusia. Tak hanya bagi manusia, air 

bersih juga amat dibutuhkan oleh makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan 

untuk melangsungkan hidupnya. Sumber air bersih semakin terbatas akibat 

perubahan iklim dan penggunaan secara berlebihan. Pertumbuhan jumlah 

penduduk yang pesat akan berdampak sangat fatal terhadap ketersediaan air 

bersih sebagai akibat dari perubahan iklim yang berkesinambungan, tingkat 

polusi yang parah dan penggunaan air secara berlebihan.  

Gambar 3.7. 
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kabupaten 

Bandung Barat pada tahun 2018 telah mencapai lebih dari 88 persen. Proporsi 

pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di 

Kabupaten Bandung Barat, terlihat pada gambar 3.7 bahwa penggunaan 

sumber air minum dari sumur terlindung masih mendominasi, diikuti oleh air 

Air dalam 
kemasan & 

Leding
25,47%

pompa
11,83%

Sumur terlindung
29,16%

Mata air  
terlindung

22,13%

Tidak Bersih
11,41%



DATA MAKRO SOSIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018 

 

GAMBARAN SOSIAL EKONOMI 36 
 

ledeng/air kemasan, namun yang harus menjadi perhatian adalah masih 

tingginya penggunaan air tidak bersih. 

3.3.4.2 Pencemaran Sumber Air Minum 

Pencemaran air merupakan keadaan dimana adanya berbagai zat asing yang 

masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut lebih dikenal 

sebagai polutan. Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk ke 

dalam air seperti zat kimia, energi dan unsur lainnya sehingga merubah 

bentuk asli dari air menjadi berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak 

enak. 

Mengingat masih minimnya rumah tangga yang mengakses fasilitas air 

minum ledeng/air kemasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung 

Barat, maka peranan sumber air minum bersih lainnya (pompa, sumur 

terlindung dan mata air terlindung) akan menjadi sangat penting dan 

diandalkan. Oleh karena itu keberadaannya harus dijaga/dihindari dari 

pencemaran lingkungan agar kebutuhan air minum bersih sehari-hari bagi 

sebagian besar warga Kabupaten Bandung Barat dapat terpenuhi.  

Sumber air minum bersih dan dinyatakan sehat (bebas dari pencemaran 

lingkungan) adalah jika sumber air minum yang digunakan berasal dari dalam 

tanah dan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat harus lebih 

dari 10 meter. Sebagaimana diketahui jika jarak sumber air minum dari dalam 

tanah ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat kurang dari atau sama 

dengan 10 meter, maka tingkat higienitas air minum tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Gambar 3.8. 
Persentase Rumah tangga menurut Jarak Ke tempat Penampungan Tinja 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 
 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 mencatat persentase 

rumah tangga pemakai sumber air minum bersih (yang berasal dari pompa, 

sumur terlindung dan mata air terlindung) dan berjarak kurang dari atau sama 

dengan 10 meter ke tempat penampungan kotoran/tinja sebanyak 31,10 

persen. Adapun rumah tangga yang sumber air minum bersihnya tersebut 

berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan kotoran/tinja 

sebanyak 48,94 persen, dan sisanya tidak mengetahui secara pasti berapa 

jarak sumber air minum bersihnya ke tempat penampungan kotoran/tinja. 

3.4. Ketenagakerjaan  

Permasalahan ekonomi yang sering dihadapi suatu negara apalagi negara 

berkembang adalah masalah ekonomi dan ketenagakerjaan. Hubungan 

pertambahan penduduk yang pesat dengan masalah ketenagakerjaan dan 

pembangunan adalah pertambahan penduduk yang pesat dapat 

menimbulkan dampak positif yaitu dapat menghasilkan tenaga kerja yang 
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dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan. Namun disisi lain 

pertambahan penduduk yang pesat menimbulkan dampak negatif jika tidak 

diimbangi dengan penyedia lapangan dan kesempatan kerja. 

Data dan informasi mengenai ketenagakerjaan dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah 

ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, program ketenagakerjaan yang baik dan 

benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi 

ketenagakerjaan. 

Tabel 3.6. 
Jumlah Penduduk Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 
Angkatan Kerja 

Bekerja 655.697 92,87 
Mencari Pekerjaan 50.373 7,13 
Jumlah 706.070 100 

Bukan Angkatan Kerja 
Sekolah 273.839 37,26 
Mengurus RMT 378.487 51,50 
Lainnya 82.529 11,23 
Jumlah 734.855 100 

Jumlah 1.440.925 100 
 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Tabel 3.9 menunjukan kegiatan utama penduduk 10 tahun keatas seminggu 

yang lalu. Tabel ini dapat menunjukkan angka pengangguran, namun survei 

ini tidak dirancang untuk itu, tetapi setidaknya dapat dilihat jumlah penduduk 

yang bekerja cukup besar. 

Penduduk Kabupaten Bandung Barat bisa dikatakan masih bercorak 

pertanian. Hal ini dapat terlihat dari komposisi penduduk yang bekerja 

menurut lapangan pekerjaan. Menurut data IPM 2018 penduduk Kabupaten 

Bandung Barat yang bekerja tersebar diberbagai lapangan pekerjaan, dari 

655.697 penduduk yang bekerja, 26,60% persennya bekerja di sektor 
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pertanian, 16,67% bekerja di sektor Industri, 17,68% di sektor perdagangan, 

12,67% disektor jasa dan sisanya tersebar di sektor lainnya (Tabel 3.7). 

Tabel 3.7. 
Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Lapangan Pekerjaan 
2018 

N % 
(1) (2) (3) 

   
Pertanian 174.436 26,60 

Industri 109.313 16,67 

Perdagangan 115.956 17,68 

Jasa 83.075 12,67 

Lainnya 172.917 26,37 
   

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Proporsi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih bercorak 

pertanian, namun terlihat sektor perdagangan dan industri sudah dapat mulai 

diperhitungkan, kemungkin hal ini sebagai pertanda bahwa transformasi 

mata pencaharian akan segera terjadi dari sektor pertanian ke sektor industri. 

Transformasi mata pancaharian adalah bergeraknya dominasi mata 

pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industi kemudian berlanjut ke 

sektor perdagangan dan berakhir di sektor jasa. 

Gambar 3.9 menunjukan penduduk yang bekerja sebagian besar adalah 

buruh/karyawan (40,33%), kemudian disusul pekerja bebas (22,87%), 

berusaha sendiri (20,33%), dan berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap 

(10,14%).  
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Gambar 3.9. 
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja  

Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

 
 

 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Tingginya persentase buruh/karyawan dan pekerja bebas bila dihubungkan 

dengan sektor yang dominan, yaitu pertanian tentu akan menimbulkan 

kekhawatiran tersendiri, karena diketahui bahwa tingkat upah buruh dan 

pekerja bebas disektor pertanian sangat rendah. Namun hal ini yang cukup 

menggembirakan bahwa proporsi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh 

tetap dan tidak tetap mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, semoga ini pertanda banyaknya pengusaha-pengusaha 

baru di Kabupaten Bandung Barat. 

3.5 Fertilitas dan Keluarga Berencana 

Adanya korelasi antara bidang kependudukan melalui rekayasa demografi 

akan berpengaruh kepada kuantitas dan kualitas SDM serta pertumbuhan 

ekonomi. Keberhasilan pengendalian penduduk melalui rekayasa demografi 

saling tekait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang 

rendah memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Perubahan 
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kondisi dari kuantitas dan kulitas SDM berpengaruh kepada kondisi 

pembangunan ekonomi. Meningkatnya perekonomian nasional akibat dari 

meningkatnya kualitas dan produktifitas penduduk berdampak kepada 

kesejahteraan masyarakat dan keamanan. Salah satu langkah rekayasa 

demografi adalah pengendalian fertilitas (kelahiran) melalui keluarga 

berancana. 

3.5.1 Status Perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974). Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan 

pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan 

program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga.  

Gambar 3.10. 
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status 

Perkawinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Perkawinan usia dini akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik 

ditinjau dari sisi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan 
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sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon Ibu 

remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. 

Status perkawinan penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 

tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2017, status 

perempuan cerai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, ini 

disebabkan perempuan relatif lebih sulit menjalin hubungan yang baru 

setelah berstatus cerai baik itu cerai mati maupun cerai hidup. 

3.5.2 Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera 

dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya 

pertambahan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan 

jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. 

Gambar 3.11. 
Prevalensi Penggunaan Alat KB di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 
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Berdasarkan hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018, sebagian 

besar akseptor KB di Kabupaten Bandung Barat adalah perempuan yang 

secara sadar mengikuti program KB. Karena empat dari lima akseptor KB 

memilih menggunakan suntik KB (64,36%) dan pil KB (24,33%). Seperti 

diketahui, bahwa penggunaan kedua alat KB tersebut membutuhkan 

kedisiplinan dan kesungguhan penggunanya. Penggunaan alat KB yang 

bersifat permanen dan berjangka waktu lama (MOP/MOW, IUD dan Implan) 

hanya sebesar 10,83 persen, dibandingkan tahun sebelumnya mengalami 

penurunan, ini diduga karena beralih ke alat KB suntik yang pada tahun ini 

mengalami peningkatan. 

Sementara itu, penggunaan kondom sebagai alat KB yang paling aman untuk 

kesehatan wanita justru masih sangat jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan 

adanya konotasi negatif terhadap seseorang yang membeli kondom, padahal 

alat KB kondom tidak mengganggu kerja hormonal tubuh wanita, dan mampu 

menjaga kesehatan reproduksi wanita dari tertularnya penyakit menular 

seksual. Ke depan, perlu terus dilakukan sosialisasi akan perlunya pemakaian 

alat kontrasepsi ini, karena tujuannya selain untuk pengendalian/pengaturan 

kelahiran kondom juga berfungsi untuk menjaga kesehatan reproduksi 

wanita. 

3.6. Perumahan dan Lingkungan 

Rumah pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia 

selain sandang dan pangan, juga pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu 

maka dalam upaya penyediaan perumahan lengkap dengan sarana dan 

prasarana permukimannya, semestinya tidak sekedar untuk mencapai target 

secara kuantitatif (baca: banyaknya rumah yang tersedia), semata-mata, 

melainkan harus dibarengi pula dengan pencapaian sasaran secara kualitatif 

(baca: mutu dan kualitas rumah sebagai hunian), karena berkaitan langsung 
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dengan harkat dan martabat manusia selaku pemakai. Artinya bahwa 

pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan 

dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

Bahkan di dalam masyarakat Indonesia perumahan merupakan pencerminan 

dan pengejawatahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan 

maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dalam lingkungan alamnya. 

Salah satu determinan kesejahteraan dapat dilihat dari luas lantai hunian. 

Standar WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa luas lantai 

rumah yang memenuhi kriteria rumah sehat adalah minimal luasnya 10 m2 

per anggota keluarga. Semakin sempit luas lantai rumah semakin tidak sehat 

rumah tersebut. Beberapa jenis penyakit mudah saling tertularkan diantara 

sesama anggota rumah tangga karena sempitnya ruangan rumah. 

Gambar 3.12. 
Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan 
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 

  
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Rumah tangga yang menempati rumah dengan Luas lantai kurang dari 20 m2 

di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1,63 persen, sekitar 52,37 persen 

rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai antara 20-49 m2, sekitar 

37,61 persen menempati rumah dengan luas lantai 50 - 99 m2, dan mereka 
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yang menghuni rumah dengan luas lantai diatas 100 m2 sebanyak 8,39 persen 

rumah tangga.  

Sumber penerangan di Kabupaten Bandung Barat hampir semuanya rumah 

tangga menggunakan listrik (99,85%), secara statistik angka 0,15% rumah 

yang tidak menggunakan listrik itu sangat kecil sekali, atau bias dikatakan 

semua rumah telah menggunakan listrik. 

3.7. Pengeluaran Rumah Tangga 

Pemgeluaran rumah tangga secara tidak langsung dapat dijadikan indikator 

tingkat kesejahteraan masyarakat, dikatakan meningkat bila pengeluaran 

untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Oleh karenanya pola 

pengeluaran rumah tangga mencerminkan besar atau kecilnya daya beli 

masyarakat. Latar belakang sosial dan ekonomi secara langsung berkontribusi 

terhadap terjadinya pergeseran pola pengeluaran rumah tangga. Sementara 

itu, berdasarkan teori ekonomi pergeseran komposisi atau pola pengeluaran 

tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada 

umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan 

makanan pada umumnya tinggi. Logikanya, rumah tangga dengan 

pendapatan rendah akan mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan 

makanan dibandingkan dengan kebutuhan non makanan.  

Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa 

sebanyak 53,36 persen dari total pengeluaran rata-rata rumah tangga di 

Kabupaten Bandung Barat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

makanan, sedangkan sisanya yaitu 46,64 persen dibelanjakan untuk 

pengeluaran bukan makanan, bila dibandingkan dengan tahun 2017 proporsi 

pengeluaran makanan meningkat. 
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Gambar 3.13. 
Pola Pengeluaran Rumah Tangga  

di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2012 sampai 2018 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat 2010 - 2018 

Proporsi pengeluaran untuk makanan tahun 2018 mengalami kenaikan di 

bandingkan dengan tahun 2017. Penyebab kenaikan proporsi ini memerlukan 

penelitan lebih lanjut, apakah harga beras yang naik pada saat pencacahan 

berpengaruh pada nilai proporsi ini. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya 

keras menjaga kestabilan harga bahan makanan dan hasilnya selama 2018 

harga bahan makanan cukup stabil kecuali untuk komoditi beras.  
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BAB IV PENCAPAIAN IPM 
  

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhaap sudut 

pandang pembangunan yang lebih luas. Manusia merupakan kekayaan 

bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan utama pembangunan manusia 

adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilhan 

yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur 

panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat 

memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. 

Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa 

sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal 

utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya 

dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi 

kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk 

meningkatkan potensi bangsa itu. 

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya 

perlu dipantau. Dalam rangka memonitor pembangunan manusia antar 

wilayah di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah dibantu oleh BPS 

menghitung IPM pada tingkat regional sejak berdiri kabupaten ini, yaitu 

kabupaten dan kecamatan.  
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Metode penghitungan IPM yang digunakan mengacu pada metodologi yang 

digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan 

IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator.  

4.1. IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 

2018 sebesar 66,97. Angka  IPM dihitung  dari agregasi  tiga dimensi, yaitu 

umur panjang  dan hidup  sehat, pengetahuan,  serta standar hidup  layak. 

Setiap dimensi diwakili oleh indikator.  Dimensi  umur panjang  dan hidup 

sehat  diwakili  oleh  indikator  umur  harapan  hidup  saat lahir.  Sementara 

itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator 

yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak 

Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 

Berdasarkan data pada tahun 2018, umur harapan hidup saat lahir di 

Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 71,95 tahun. Angka ini 

menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 

usia 71,95 tahun. Dari sisi pendidikan,  penduduk Bandung Barat yang  berusia 

25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 7,82 tahun masa sekolah atau 

hampir menyelesaikan kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang 

mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,82 

tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek 

ekonomi, pengeluaran  per kapita sudah mencapai Rp 8,125 juta per kapita 

per tahun. 

Tabel 4.1. memperlihatkan perkembangan pencapaian IPM selama tahun 

2016-2018. Dalam kurun waktu tersebut, nilai IPM Kabupaten Bandung Barat 

bergerak naik dari 65,89 pada tahun 2016 menjadi 66,97 pada tahun 2018. 

Pergerakan yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM dimana usia 
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harapan hidup meningkat dari 71,89 pada tahun 2015 menjadi 71,95 pada 

tahun 2018.  

Tabel 4.1. 
IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2016-2018 

 

KOMPONEN 2016 2017 2018 

(1) (4) (5) (5) 
    

NILAI     
1. Umur Harapan Hidup (Tahun) 71,89 71,92  71,95 
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 11,60 11,68  11,82 
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,54 7,67 7,82 
4. Pengeluaran Perkapita (ribu 

Rupiah) 
7.781,81 7.862,15 8.125,00 

    

IPM 65,89 66,26 66,97 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2015 – 2018 
 

Dimensi pendidikan untk harapan lama sekolah  bergerak dari 11,60 menjadi 

11,82 tahun, sementara rata lama sekolah dari 7,54 menjadi 7,82 selama 

tahun 2016 sampai 2018. Setandar hidup layak juga meningkat dari Rp 

7.781.810 pada tahun 2016 menjadi Rp. 8.125.000 pada tahun 2018.  

Gambar 4.1. 
Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten 

Bandung Barat, Tahun 2014-2018 
 

Tahun*) Pertumbuhan 

 

(1) (2) 

2014-2015 1,48 

2015-2016 1,02 

2016-2017 0,55 

2017-2018 1,07 

*)catatan: Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan perhitungan Nasional, BPS 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 
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Sejak  tahun  2014, pembangunan  manusia  di  Kabupaten Bandung Barat  

memperlihatkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, IPM Kabupaten 

Bandung Barat meningkat rata-rata 1,03 persen per tahun. Dalam kurun 

waktu lima tahun, telah terjadi kenaikan IPM hingga 4,12 poin. 

Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan  

manusia secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2018, IPM di 

Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 66,97, meningkat 0,71 poin 

dibanding  tahun sebelumnya.  Hal  ini  berarti IPM di  Kabupaten Bandung 

Barat  tumbuh  1,07 persen  pada periode 2017-2018. 

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu 

indikator untuk meilihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya 

status pembangunan  manusia dapat dijadikan  indikator dalam membaca 

perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan  status 

pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria 

sebagai berikut. 

• Sangat Tinggi             : IPM  ≥ 80 

• Tinggi                          : 70 ≤ IPM < 80 

• Sedang                        : 60 ≤ IPM < 70 

• Rendah                       : IPM  < 60 

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM 

Kabupaten Bandung Barat selama tiga tahun terakhir termasuk dalam 

kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM 

berkisar antara 60 hingga 70. Adapun capaian masing-masing komponen IPM 

cukup bervariasi. Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks 

kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian 

antara 70-80), status indeks pendidikan masih dalam kategori “rendah” 

dengan capaian di atas 60, sedangkan status indeks daya beli masih 
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tergolong dalam kategori “Kelompok Sedang” (dengan capaian antara 60-

70). 

Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap 

tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan 

manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa 

tahun terakhir. Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan 

pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup 

menggembirakan.  Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat 

pendidikan yang masih tergolong rendah. 

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili 

dimensi umur panjang  dan hidup  sehat dalam penghitungan  IPM. Umur 

harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat 

kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, 

maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur 

harapan hidup  menunjukkan  derajat kesehatan masyarakat semakin baik 

dalam semua aspek kesehatan. 

Gambar 4.2. 
Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat, 

Tahun 2014-2018 (Tahun) 

 
*)catatan: Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan perhitungan Nasional, BPS 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 
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Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini menunjukkan harapan bayi 

yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini 

merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di 

Indonesia.Banyak hal dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana 

dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya  hidup  

sehat yang  meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan 

masyarakat. 

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, 

yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam 

menghitung  harapan lama sekolah adalah pendidikan  penduduk  dari usia 

7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung  rata-rata 

lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini 

diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM. 

Selama Periode 2014 hingga  2018, pengetahuan masyarakat Indonesia 

semakin meningkat.Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah 

dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Meskipun 

demikian, rata-rata  lama  sekolah  cenderung   tumbuh  lebih  lambat  

dibandingkan dengan  harapan lama sekolah. Hal ini wajar karena rata-rata 

lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka 

panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi 

sekolah penduduk umurn7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini 

merupakan indikator proses pembangunan  sebagai ukuran keberhasilan 

program-program  pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama 

sekolah dan harapan lama sekolah dapat  memberikan  gambaran  tentang  
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capaian  (stock) dan  penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di 

suatu wilayah. 

Gambar 4.3. 
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah  

Di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2014-2018 (Tahun) 
 

 
*)catatan: Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan perhitungan Nasional, BPS 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan 

tren yang  meningkat  selama periode 2014 hingga 2018. Secara rata-rata, 

harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,68 persen per tahun 

selama tahun 2014-2018. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya 

tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. 

Dimensi  standar hidup  layak merupakan  representasi dari kesejahteraan. 

Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang 

disesuaikan. Pengeluaran  per kapita yang  disesuaikan di  Indonesia  terus 

mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun. Selama 2014 hingga 2018, 

pengeluaran per kapita Indonesia meningkat sebesar Rp 937.000,00 atau 

11,06 11,39 11,60 11,68 11,82
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tumbuh 3,12 persen per tahun. Jika pada tahun 2014 pengeluaran per kapita 

penduduk hanya sekitar 7,19 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2018 

sudah mencapai 8,13 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terus 

membaiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia. 

Gambar 4.4. 
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan 

Di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2014-2018 (ribu rupiah) 

 
*)catatan: Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan perhitungan Nasional, BPS 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

 

4.2 Pencapaian IPM Kecamatan dan Perbandingannya 

Menyajikan angka IPM menurut kecamatan memungkinkan kabupaten dan 

kecamatan mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, 

maupun disparitas antar daerah. Dengan mengetahui peta pembangunan 

manusia di semua kecamatan diharapkan setiap kecamatan dapat terpacu 

untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan 

kapasitas dasar penduduk. 
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Pencapaian IPM tahun 2018 tiap kecamatan secara umum mengalami 

peningkatan, namun masing-masing kecamatan mengalami besaran 

peningkatan yang berbeda. Kecamatan yang memiliki IPM tertinggi masih 

tidak berubah dari tahun 2017 yaitu Kecamatan Lembang yang mencapai 

68,72, kemudian disusul Kecamatan Parongpong (68,23), dan Kecamatan 

Padalarang (68,10).  

Gambar 4.5. 
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 
 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Urutan terbawah masih diduduki oleh Kecamatan Rongga (62,77), Kecamatan 

Saguling (62,79) dan diurutan tiga terbawah adalah Kecamatan Cipongkor 

(62,86). Tiga kecamatan tersebut dibandingkan dengan kecamatan lain yang 

ada di Kabupaten Bandung Barat termasuk kecamatan yang kurang dalam 

aksesibilitas sarana kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 
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Gambar 4.6. 
Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

Di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018  
 

 
 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Pencapaian umur harapan hidup menurut kecamatan di Kabupaten Bandung 

Barat tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 4.7. Pada gambar tersebut 

terlihat perbedaan antar kecamatan. Kecamatan Parongpong (74,85 tahun), 

Kecamatan lembang (74,21 tahun) dan Kecamatan Cililin (73,18 tahun) 

menjadi tiga kecamatan yang memiliki AHH paling tinggi sementara 

Kecamatan Cipongkor (66,69 tahun) menjadi kecamatan dengan capaian AHH 

paling rendah. 
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Gambar 4.7. 
Pencapaian Umur Harapan Hidup Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 

 

 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Angka harapan hidup (AHH) adalah gambaran bidang kesehatan disuatu 

daerah, bila dihubungkan dengan paparan sebelumnya Kecamatan Cipongkor 

memiliki aksesibilitas kesarana kesehatan yang cukup sulit. 

Tabel 4.2. 
Pengelompokan Kecamatan Berdasarka Prioritas Capaian Umur Harapan 

Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Prioritas Kecamatan UHH Indeks Prioritas Kecamatan UHH Indeks 

I 

Cipongkor 66,69 71,82 

III 

Cikalong Wetan 72,36 80,55 

Saguling 67,78 73,51 Padalarang 72,52 80,80 

Rongga 68,52 74,65 Batujajar 72,65 80,99 

Gunung Halu 70,44 77,60 Cisarua 72,65 81,00 

II 

Ngamprah 70,99 78,44 

IV 

Cihampelas 72,92 81,42 

Cipeundeuy 71,69 79,52 Cililin 73,18 81,82 

Cipatat 71,80 79,70 Lembang 74,21 83,40 

Sindangkerta 71,87 79,80 Parongpong 74,85 84,39 
 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 
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Capaian usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Bandung Barat sudah berada 

pada level tinggi bahkan ada delapan kecamatan berada pada tingkat sangat 

tinggi. Kondisi ini tidaklah harus menjadi berpuas hati, karena capaian yang 

tinggi harus diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Tabel 4.2. 

memperlihatkan ada 8 kecamatan yang perlu ditingkatkan level kesehatannya 

sehingga dapat sejajar dengan kecamatan-kecamatan lain yang tingkatannya 

sudah sangat tinggi. 

Kelompok pertama yang harus menjadi prioritas ada empat kecamatan 

antara lain Kecamatan Cipongkor, Saguling, Rongga, dan Gunung Halu. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah peningkatan sarana yang 

menunjang tercapainya tingkat kesehatan yang lebih tinggi antara lain: sarana 

air bersih, sanitasi, sarana melahirkan dan saran kesehatan dengan peralatan 

yang memadai.  Disamping sarana, hal lain yang menjadi prhatian adalah pola 

prilaku hidup hidup sehat.  Sarana yang baik tidak akan bernilai guna tinggi 

bila pola prilaku hidup sehat masih buruk. 

Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau 

oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin 

dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan. Indikator yang dapat 

menunjukan kualitas pendidikan diantaranya adalah harapan lama sekolah 

(HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). 

Secara umum harapan lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat sudah 

relatif bagus (11,82 tahun) masuk pada tingkat sedang. Kecamatan Rongga 

memiliki capaian yang paling rendah (11,43 tahun) dan jaraknya cukup jauh 

dari capaian Kabupaten Bandung Barat secara umum. Kecamatan ini perlu 

menjadi prioritas dalam penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan 

harapan lama sekolah. 

 



DATA MAKRO SOSIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT 2018 

 

PENCAPAIAN IPM 59 
 

Gambar 4.8. 
Pencapaian Harapan Lama Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2018 
 

 
Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Harapan lama sekolah disemua kecamatan baru mencapai angka 11 tahun 

lebih atau bila dikonversi baru menginjak kelas XII atau kelas 3 SMU. Kondisi 

ini masih belum dirasa cukup baik, karena angka ideal adalah 18 tahun. 

Pemerintah daerah harus menggejot pembangunan bidang pendidikan agar 

angka harapan lama sekolah menjadi meningkat minimal sampai pada jenjang 

pendidikan perguruan tinggi. 

Salah satu program pembangunan bidang pendidikan, adalah pendidikan 

dasar sembilan tahun. Usaha untuk mendukung tercapainya pendidikan dasar 

sembilan tahun telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 secara 

umum masih belum mencapai pendidikan dasar yang cukup baik dengan 

capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 7,82 tahun. Ini 

menunjukan secara rata penduduk Kabupaten Bandung Barat yang berusia 25 

tahu keatas rata lama sekolahnya baru menginjak kelas 2 SMP. 
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Hal yang perlu dicermati adalah kecamatan yang tingkat RLS nya masih 

dibawah rata-rata kabupaten. Pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas 

baik, dan menekan angka putus sekolah dapat menjadi prioritas peningkatan 

RLS. 

Gambar 4.9. 
Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2018 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Selama ini pemerintah daerah telah menunjukan usaha yang keras dalam 

peningkatan pendidikan masyarakat, namun berbagai kendala selalu ada. 

Masalah yang sering muncul adalah keterbatasan dana sehingga 

pembangunan dibidang ini memerlukan skala prioritas agar pembangunan 

bidang pendidikan dapat dirasakan merata diseluruh kecamatan. 

Tabel 4.3. membagi 16 kecamatan menjadi 4 kelompok berdasarkan capaian 

indeks pendidikan. Pembagian kelompok ini diharapkan pemerintah daerah 

dapat membuat skala prioritas kecamatan-kecamatan yang harus memiliki 

perhatian lebih, tentu dengan tidak melupakan kecamatan-kecamatan lain 

yang capaiannya lebih baik. 
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Tabel 4.3. 
Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Capaian Indeks Pendidikan 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Prioritas Kecamatan HLS RLS Indeks Prioritas Kecamatan HLS RLS Indeks 

I 

Rongga 11,43 6,21 52,45 

III 

Cisarua 11,62 7,76 58,14 

Saguling 11,71 6,15 53,02 Parongpong 11,86 7,81 58,98 

Cipongkor 11,94 6,36 54,35 Cililin 11,94 8,07 60,07 

Cikalong Wetan 11,75 6,66 54,82 Lembang 11,98 8,12 60,34 

II 

Cipatat 11,70 7,01 55,87 

IV 

Cihampelas 11,98 8,16 60,48 

Gunung Halu 11,73 7,11 56,29 Batujajar 11,87 8,29 60,59 

Cipeundeuy 11,79 7,28 56,99 Padalarang 11,99 8,20 60,63 

Sindangkerta 11,88 7,27 57,23 Ngamprah 11,93 8,84 62,58 
 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Pada kelompok pertama dalam skala prioritas adalah Kecamatan Rongga, 

Saguling, Cipongkor, dan Cikalong Wetan. Kecamatan-kecamatan ini bila 

dilihat selain memiliki indeks pendidikan yang rendah juga rata lama 

sekolahnya hanya berkisar 6 tahun, artinya rata-rata penduduk usia diatas 25 

tahun hanya menamatkan sekolah dasar (SD). 

Salah satu kendala utama mengejar akselerasi pencapaian IPM Kabupaten 

Bandung Barat adalah masih rendahnya pengeluaran/pendapatan perkapita 

masyarakat, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. 

Kecamatan Lembang manjadi kecamatan tertinggi pencapaian pengeluaran 

perkapita selama satu tahun yaitu Rp. 8.317.990,- kemudian disusul 

Kecamatan Padalarang (Rp. 8.307.040,-) dan Kecamatan Ngamprah (Rp. 

8.264.430,-). Sedangkan kecamatan yang masyarakatnya memiliki 

pengeluaran perkapita terendah adalah Kecamatan Gununghalu yang hanya 

mencapai Rp. 7.935.830,-. 
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Gambar 4.10. 
Pencapaian Pengeluaran per Kapita Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Pengeluaran itu sangat berhubungan erat dengan pendapatan (income), dan 

pendapatan terkait dengan pekerjaan yang memiliki tingkat upah yang 

memadai. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarat 

dapat berfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan yang memiliki tingkat 

upah yang memadai. 

Berdasarkan tabel 4.4. empat kecamatan yang harus mendapatkan perhatian 

lebih adalah Kecamatan Gunung Halu, Rongga, Sindangkerta, dan Cikalong 

Wetan.  Kecamatan-kecamatan ini memiliki type yang sama yaitu sektor 

pertanian masih memiliki proporsi yang sangat besar. Peningkatan 

pendapatan masyarakat pada kecamatan-kecamatan ini yang dapat 

diupayakan adalah meningkatkan produktifitas dan memilih komoditas yang 

memiliki nilai jual yang tinggi.  
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Tabel 4.4. 
Pengelompokan Kecamatan Berdasarka Prioritas Capaian Pengeluaran 

Perkapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 
 

Prioritas Kecamatan PPP Indeks Prioritas Kecamatan PPP Indeks 

I 

Gunung Halu    7.936  63,07 

III 

Cisarua   8.082  63,63 

Rongga    7.960  63,16 Cipongkor   8.086  63,64 

Sindangkerta    7.968  63,19 Parongpong   8.134  63,83 

Cipeundeuy    8.001  63,32 Batujajar   8.164  63,94 

II 

Cililin    8.037  63,46 

IV 

Cipatat   8.210  64,11 

Saguling    8.051  63,51 Ngamprah   8.264  64,31 

Cihampelas    8.081  63,62 Padalarang   8.307  64,47 

Cikalong Wetan    8.081  63,62 Lembang   8.318  64,51 

 Sumber : Diskominfotik dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018 

Kondisi tersebut diatas menjadi tantangan segenap komponen masyarakat di 

Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih bergiat mendorong terciptanya 

produktifitas ekonomi yang tinggi, terutama pada kecamatan-kecamatan 

yang diperkirakan akan cepat berkembang tetapi saat ini memiliki 

kemampuan daya beli minimum. Sehingga memberi nilai tambah bagi 

peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di masa mendatang. 

 



BAB V KESIMPULAN  
 

5.1. Kesimpulan 

Pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 telah mencapai 66,97 

yang terbentuk dari umur harapan hidup sebesar 71,95, rata lama sekolah 

7,82 tahun, harapan lama sekolah 11,82, dan pengeluaran per kapita 

pertahun mencapai Rp. 8,125 juta . 

selama kurun tahun 2016 - 2018 nilai IPM Kabupaten Bandung Barat bergerak 

naik dari 65,89 pada tahun 2016 menjadi 66,97 pada tahun 2018. Pergerakan 

yang sama juga terjadi pada ketiga indeks IPM dimana usia harapan hidup 

meningkat dari 71,89 pada tahun 2015 menjadi 71,95 pada tahun 2018. 

Harapan lama sekolah  bergerak dari 11,60 menjadi 11,82 tahun, sementara 

rata lama sekolah dari 7,54 menjadi 7,82 selama tahun 2016 sampai 2018. 

Setandar hidup layak juga meningkat dari Rp 7.781.810 pada tahun 2016 

menjadi Rp. 8.125.000 pada tahun 2018.  

Kecamatan yang memiliki IPM tertinggi masih tidak berubah dari tahun 2017 

yaitu Kecamatan Lembang yang mencapai 68,72, kemudian disusul 

Kecamatan Parongpong (68,23), dan Kecamatan Padalarang (68,10). Urutan 

terbawah masih diduduki oleh Kecamatan Rongga (62,77), Kecamatan 

Saguling (62,79) dan diurutan tiga terbawah adalah Kecamatan Cipongkor 

(62,86). 
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