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KATA PENGANTAR 

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Utara 

2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Lampung Utara yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat 

Kabupaten Lampung Utara antarwaktu. Data utama yang digunakan pada 

publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020-2021.  

Tujuan diterbitkannya publikasi ini selain menyampaikan informasi 

statistik, juga untuk menghasilkan analisis indikator kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Lampung Utara yang lebih aktual sehingga memungkinkan 

pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat perkembangan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara up to date.  

Analisis dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2021 ini memberikan gambaran yang jelas terhadap berbagai 

indikator kesejahteraan publik yang dihasilkan yang meliputi Indikator Sosial, 

Ekonomi, Lingkungan, dan dimensi lainnya. Analisis ini diharapkan mampu 

mendeteksi penyebab gejala-gejala sosial sebagaimana dijelaskan dalam 

berbagai teori sehingga pemangku kebijakan memiliki dasar pijakan dalam 

membuat program kebijakan. 

Pada kesempatan ini kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak 

yang menggunakan publikasi ini untuk perbaikan di masa mendatang. 

   

Kotabumi,  Desember 2021 

Kepala Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Lampung Utara 

` 

 

Sugaryadi, S.E., M.M. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Program pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 mengacu 

pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2024. Visi pembangunan pemerintah Provinsi Lampung 

yang tertuang dalam RPJMD  2019-2024 adalah Rakyat Lampung Berjaya. Hal 

tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi kehidupan 

masyarakat yang aman, kehidupan masyarakat yang berbudaya, kehidupan 

masyarakat yang maju dan bersaing, dan kehidupan yang sejahtera.  

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung didukung oleh 

misi pembangunan pemerintah Provinsi Lampung. Visi pemerintah Provinsi 

Lampung dirumuskan dalam enam misi yaitu sebagai berikut:  

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan 

damai, 

2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik 

3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan 

anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi 

dan konektivitas wilayah. 

5. Membangun kualitas ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan 

wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan 

bersama 
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Visi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 yaitu: 

“MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU, 

DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut telah diselaraskan dengan visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2019-2024. Kata-kata kunci dari visi RPJMD Kabupaten Lampung 

Utara 2019-2024 dimaknai sebagai berikut: 

1. AMAN  

adalah suatu keadaan masyarakat yang bebas dari berbagai intimidasi, 

 ancaman dan tekanan dari pihak manapun, bebas dari rasa ketakutan 

 dan kecemasan, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, dalam 

 kehidupan berkeluarga, bermasyarakat serta bernegara. 

2. AGAMIS  

di deskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang menjunjung tinggi 

 nilai-nilai ketuhanan, serta memiliki semangat kerukunan dan 

 toleransi antar umat beragama yang akan menjadi karakter 

 masyarakat Lampung Utara. 

3. MAJU  

dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat yang mencapai kemajuan 

mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, kesehatan dan 

pendidikan serta politik dan hukum. Kata kunci MAJU inilah yang 

menunjukkan keterkaitan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 

2019-2024 dengan prioritas pembangunan periode keempat RPJPD 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2005-2025 tentang peningkatan daya 

saing daerah dalam skala nasional dan interasional. 

4. SEJAHTERA  
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merupakan suatu keadaan masyarakat, yang mencapai tingkat 

keseimbangan hidup, yang merupakan buah dari kemampuan 

seseorang, untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, 

meliputi jasmani, rohani, dan akal. Fokus visi sejahtera, mempunya 

makna whealthy atau prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti 

secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan 

merata. Pertumbuhan penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, 

angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. 

Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama 

untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. 

Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk 

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin 

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam 

rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan jangka 

menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, yaitu: 

1. Mewujudkan  Sumber   Daya   Manusia   (SDM)   Lampung   Utara   

yang berkualitas dan berbudaya; 

2. Mewujudkan infrastruktur  yang handal  dan berwawasan lingkungan 

yang mendukung pengembangan sektor strategis; 

3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah; 

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan 

5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di 

Provinsi Lampung 

http
s:

//la
m

punguta
ra

ka
b.b

ps.g
o.id



6| Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Utara 2021 

Keberhasilan pembangunan daerah didukung dengan perencanaan yang 

baik, monitoring kualitas disetiap tahapan, dan evaluasi hasil capaian. Untuk 

itu, diperlukan informasi yang dapat memberikan potret tingkat kesejahteraan 

masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Utara secara lengkap dan 

berkesinambungan. Potret kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung 

Utara dapat di lihat dari beberapa indikator kesejahteraan sosial. Indikator-

indikator tersebut merupakan data agregat yang dapat menggambarkan 

keadaan berbagai komponen kesejahteraan. Indikator-indikator ini 

dikelompokkan menjadi indikator kependudukan, indikator kesehatan, 

indikator pendidikan, indikator konsumsi, dan indikator kemiskinan.  

1.2 TUJUAN 

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi sosial 

ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Cakupan kondisi sosial 

ekonomi meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, konsumsi rumah 

tangga, dan kemiskinan. Dengan tersedianya data-data sosial ekonomi tersebut, 

diharapkan akan membantu pembuat kebijakan dalam membuat skala prioritas 

perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di masa yang 

akan datang sekaligus sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah 

dilaksanakan. 

1.3 RUANG LINGKUP 

Publikasi indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2021 menyajikan data dan informasi di Kabupaten Lampung Utara pada 

tahun 2021. Data dan informasi yang disajikan menggambarkan kondisi 

Kabupaten Lampung Utara secara umum. 
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1.4 SUMBER DATA 

Publikasi ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020-

2021 dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2021.  

1.5 KONSEP DAN DEFINISI 

Indikator kesejahteraan rakyat sebagian besar berasal dari data hasil 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk memberikan keseragaman 

pandangan terhadap indikator kesejahteraan yang disusun, diberikan beberapa 

konsep dan definisi yang digunakan dalam buku ini yang mengacu pada konsep 

dan definisi yang telah baku digunakan oleh Badan Pusat Statistik. 

Rumah tangga. Konsep rumah tangga yang digunakan adalah rumah tangga 

biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari 

satu dapur. 

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal 

di suatu rumah tangga (KRT, suami/ istri, anak, menantu, cucu, orang tua/ 

mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah 

tinggal 6 bulan atau lebih atau kurang darin 6 bulan, tetapi berniat menetap.  

Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang 

bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau 

orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga tersebut. 

Kawin adalah seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau 

istri berdasarkan peraturan hukum/ adat/ agama, baik yang mendapatkan surat 

nikah ataupun tidak, namun sah menurut hukum/ adat/ agama. Termasuk 

kategori kawin adalah mereka yang memiliki pasangan perempuan (bagi laki-
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laki) atau laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah 

secara hukum (adat,agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya 

suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak. 

Cerai hidup adalah seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah 

sebagai suami-istri karena bercerai dan belum menikah lagi.  

Cerai mati adalah seseorang yang pada saat pencacahan, pasangannya telah 

meninggal belum kawin lagi. 

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan 

kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/ penyakit yang sering dialami, 

seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, 

penyakit kronis. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis. 

Jangka waktu mengalami keluhan kesehatan adalah satu bulan yang lalu 

berakhir satu hari sebelum pencacahan.  

Lama terganggu adalah lamanya tidak dapat melakukan kegiatan secara 

normal (bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari) seperti  biasanya karena 

sakit. Lama terganggu tidak merujuk pada keluhan terberat saja melainkan 

jumlah hari semua keluhan kesehatan anggota rumah tangga dalam satu bulan 

terakhir. 

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke 

dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar 

terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh. Imunisasi ini 

diberikan bila anak dalam keadaan sehat. 

Bersekolah adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses 

belajar, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya 

program kesetaraan (paket A/B/C) yang berada di bawah pegawasan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kementerian lainnya. 
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Tidak/belum pernah bersekolah adalah jika ART berumur 5 tahun keatas 

tidak/ belum pernah terdaftar dan tidak/ belum pernah aktif mengikuti 

pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, 

termasuk yang tamat/ belum tamat TK tetapi tidak melanjutkan ke SD. 

Masih bersekolah adalah jika ART berumur 5 tahun ke atas terdaftar dan aktif 

mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun 

nonformal (paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kemendikbud, 

Kementerian Agama, Instansi Pemerintah lain maupun Instansi swasta.  

Tidak sekolah lagi adalah jika ART berumur 5 tahun ke atas pernah terdaftar 

dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal 

maupun nonformal (paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar 

atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi. 

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus 

ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal 

dan nonformal (paket A/B/C), baik di sekolah negeri   maupun swasta dengan 

mendapatkan tanda tamat belajar/ ijasah. Seseorang yang belum mengikuti 

pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap 

tamat sekolah. 

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan 

tertinggi yang pernah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah 

lagi. 

Kemampuan membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis 

kata atau kalimat sederhana dalam aksara tertentu. 

(1) Orang yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf 

latin ataupun lainnya dianggap dapat membaca dan menulis 
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(2) Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf Braille digolongkan 

dapat membaca dan menulis 

(3) Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena 

cacat mereka tidak dapat membaca dan menulis dianggap tidak dapat 

membaca dan menulis 

(4) Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap 

tidak dapat membaca dan menulis 

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan 

rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah 

tangga. 

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang 

dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah 

tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau 

konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan 

bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang (pembelian, pemberian, dan 

produksi sendiri) serta terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah 

tangga saja dan tidak termasuk pengeluaran atau konsumsi untuk keperluan 

usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2021 dibagi dalam 6 bab. Bab 1 berisi latar belakang, tujuan, ruang 

lingkup, sumber data, konsep dan definisi, dan sistematika penulisan. Bab 2 

membahas tentang kependudukan yang mencakup Komposisi penduduk, status 

perkawinan dan umur perkawinan. Bab 3 berisi tentang kesehatan yang 

meliputi cakupan angka harapan hidup, keluhan kesehatan, pemerataan 

jaminan kesehatan, dan pemberian ASI dan Imunisasi. 
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Indikator pendidikan akan dibahas pada bab ke-4 publikasi ini. 

Indikator pendidikan meliputi angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah, pendidikan yang ditamatkan. Bab 5 membahas tentang rata-

rata pengeluaran per kapita yang meliputi rata-rata pengeluaran per kapita 

sebulan untuk makanan dan non makanan, dan Konsumsi kalori dan protein. 

Bab 6 membahas tentang kemiskinan yaitu pembahasan mengenai pendekatan 

kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan. 
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BAB 2. KEPENDUDUKAN 

2.1 KOMPOSISI PENDUDUK 

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang 

dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data dan informasi 

kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah 

penduduk di suatu wilayah bagaikan pedang bermata dua. Jumlah penduduk 

yang besar dengan kualitas yang baik dapat menjadi modal pembangunan suatu 

wilayah, namun jumlah penduduk yang besar tanpa pengelolaan yang baik 

akan menyebabkan beban untuk pembangunan.  

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 adalah 

sebesar 633.099 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 322.935 jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 310.164 jiwa. Jumlah penduduk 

terbesar berada di Kecamatan Kotabumi Selatan, yaitu sejumlah 68.987 jiwa. 

Sedangkan Kecamatan Kotabumi memiliki kepadatan penduduk terbesar jika 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk Kecamatan 

Kotabumi mencapai 927,78 jiwa/ km2. Hal ini berarti bahwa ada sekitar 928 

penduduk di setiap km2.  

 Kecamatan dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang terkecil adalah 

Kecamatan Abung Pekurun. Jumlah penduduk Kecamatan Abung Pekurun 

sebanyak 12.386 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 68 jiwa di setiap 

km2.  

Komposisi penduduk Kabupaten Lampung Utara jika dilihat dari jenis 

kelamin menunjukan bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki sex ratio 

sebesar 104,12. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 

penduduk laki-laki sebanyak 104. 
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Sex Ratio Kabupaten 

Lampung Utara, 2020 

Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 
Sex Ratio 

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

1 Bukit Kemuning 41 839 363,88 102,55  

2 Abung Tinggi 17 916 134,34 106,55  

3 Tanjung Raja 31 953 96,33 105,94  

4 Abung Barat 20 472 340,75 104,84  

5 Abung Tengah 17 164 186,71 104,38  

6 Abung Kunang 9 947 247,44 104,63  

7 Abung Pekurun 12 386 67,51 105,07  

8 Kotabumi 54 841 927,78 104,74  

9 Kotabumi Utara 34 301 195,79 102,83  

10 Kotabumi Selatan 68 987 661,94 101,62  

11 Abung Selatan 52 463 371,13 103,96  

12 Abung Semuli 26 036 268,74 104,44  

13 Blambangan Pagar 19 336 136,67 104,90  

14 Abung Timur 36 708 351,37 105,10  

15 Abung Surakarta 28 385 256,85 102,66  

16 Sungkai Selatan 22 721 253,44 103,83  

17 Muara Sungkai 14 684 123,72 103,86  

18 Bunga Mayang 33 839 269,08 105,02  

19 Sungkai Barat 11 809 171,24 104,13  

20 Sungkai Jaya 9 539 182,74 105,01  

21 Sungkai Utara 35 732 265,43 105,04  

22 Hulu Sungkai 14 979 161,71 105,14  

23 Sungkai Tengah 17 062 152,89 105,76  

Lampung Utara 633 099 235,96 104,12 

Sumber: BPS (Sensus Penduduk 2020) 
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Secara umum terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten 

Lampung Utara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.  

Kecamatan dengan sex ratio tertinggi berada di Kecamatan Abung Tinggi, 

yaitu sebesar 106,55. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di 

Kecamatan Abung Tinggi terdapat penduduk laki-laki sebanyak 107 orang. 

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara menurut 

kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada piramida penduduk 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Utara, 2020 

 
Sumber: BPS (Sensus Penduduk 2020) 

Piramida penduduk Kabupaten Lampung Utara yang terbentuk 

merupakan piramida penduduk muda (Expansive). Karakteristik piramida 

penduduk muda adalah sebagian besar penduduk wilayah tersebut masuk 

dalam kelompok umur muda. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Lampung 
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Utara terdapat angka kelahiran yang tinggi dengan angka kematian yang relatif 

rendah sehingga penduduk yang berumur muda lebih banyak dibandingkan 

dengan penduduk berumur tua. 

 Penggolongan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur 

sangat penting untuk perencanaan pemerintah di berbagai bidang. Salah satu 

indikator kependudukan yang berhubungan dengan komposisi umur 

penduduk adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio). Rasio 

Ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan 

ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia 

muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil 

dependency ratio, semakin kecil pula beban kelompok usia produktif untuk 

menanggung penduduk usia tidak produktif dan sebaliknya. 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio 

Ketergantungan Kabupaten Lampung Utara, 2017-2020 

Tahun 
Kelompok Umur 

DependencyRatio 

0-14 15-64 65+ 

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

2017 177 661 404 351 30 088 51,18 

2018 177 054 406 598 31 049 51,00 

2019 176 193 408 546 32 158 50,79 

2020 231 532 424 784 94 339 51,38 

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035, Sensus Penduduk 

2020) 

Angka rasio ketergantungan selama tiga tahun mulai dari 2017 hingga 

2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan Kabupaten 

Lampung Utara adalah 51,18. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk usia 

produktif (15-64 Tahun) harus menanggung sekitar 51 penduduk usia non 

produktif baik itu anak-anak (0-14 tahun) maupun lansia (65 tahun keatas). 
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Sedangkan pada tahun 2019 rasio ketergantungan semakin menurun hingga 

mencapai angka 50,79. Hal ini berarti bahwa semakin berkurang beban yang 

harus ditanggung penduduk produktif untuk menanggung penduduk 

nonproduktif. Penurunan rasio ketergantungan akan memberikan kesempatan 

bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri. 

Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan, namun tidak besar. 

Hal ini terjadi karena penghitungan penduduk riil berdasarkan hasil Sensus 

Penduduk. Selama 4 tahun ini dapat dikatakan bahwa 100 penduduk usia 

produktif (15-64 Tahun) harus menanggung sekitar 51 penduduk usia non 

produktif baik itu anak-anak (0-14 tahun) maupun lansia (65 tahun keatas).  

2.2 USIA PERKAWINAN PERTAMA  

 Laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor 

demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan 

perpindahan (migrasi). Faktor fertilitas terkait dengan status perkawinan dan 

program Keluarga Berencana (KB). Pola status perkawinan suatu wilayah 

dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa keputusan seseorang untuk menikah dapat 

dipengaruhi oleh faktor tuntutan ekonomi, pendidikan, dan budaya.   

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Berdasarkan Status 

Perkawinan Kabupaten Lampung Utara, 2019-2020 

Tahun Jenis Kelamin 

Status Perkawinan 
Jumla

h Belum Kawin 
Kawi

n 

Cera

i 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) 

 Laki-Laki 36,49 60,31 3,21 100 

2019 Perempuan 25,69 62,85 11,46 100 

  Total 31,16 61,56 7,28 100 

 Laki-Laki 36,55 60,47 2,98 100 

2020 Perempuan 25,55 61,83 12,62 100 

  Total 31,11 61,14 7,74 100 
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Sumber: Hasil Olah Susenas 2019-2020 BPS Kabupaten Lampung Utara 

 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Lampung 

Utara pada tahun 2019-2020 didominasi oleh penduduk dengan status 

perkawinan telah kawin. Pada tahun 2019, persentase penduduk di Kabupaten 

Lampung Utara yang telah kawin sebesar 61,56 persen. Persentase tersebut 

menurun pada tahun 2020 menjadi 61,14 persen. Apabila dilihat dari jenis 

kelamin, persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus 

telah kawin lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, penduduk 

perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebesar 62,85 persen, 

kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni sebesar 61,83 

persen. Sementara itu, pada tahun 2019 penduduk laki-laki usia 10 tahun ke 

atas yang berstatus telah kawin sebesar 60,31 persen, sedikit mengalami 

kenaikan di tahun 2020 menjadi 60,47 persen. 

 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status belum kawin 

didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat 36,49 persen 

penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas yang berstatus belum kawin. 

Persentase tersebut mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 mencapai 

36,55 persen. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas, 

pada tahun 2019 terdapat 25,69 persen penduduk yang berstatus belum kawin. 

Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 25,55 persen. 

Dengan demikian, secara total, penduduk usia 10 tahun di Kabupaten Lampung 

Utara dengan status perkawinan belum kawin pada dua tahun terakhir 

mengalami penurunan, dari 31,16 persen pada tahun 2020 menjadi 31,11 

persen pada tahun 2021.  

Disisi lain, Penduduk usia 10 tahun ke atas dengan berstatus cerai (baik 

cerai mati maupun cerai hidup) mengalami penurunan. Pada tahun 2019, 

terdapat 7,28 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai, 
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mengalami kenaikan menjadi 7,74 persen pada tahun 2020. Menariknya, status 

perkawinan cerai didominasi oleh kaum perempuan. Pada tahun 2019, 

penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai sebesar 11,46 

persen. Kemudian angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 12,62 persen 

pada tahun 2020. Sementara penduduk laki-laki yang berstatus cerai hanya 

sebesar 3,21 persen pada tahun 2019 dan 2,98 persen pada tahun 2020. 
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BAB 3. KESEHATAN 

 Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap kegiatan dalam 

upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan 

berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia 

serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. 

 Status kesehatan masyarakat menurut Blum (1974) dipengaruhi oleh 

faktor keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku sosial budaya, dan lingkungan 

(baik fisik, kimia, maupun biologi). Salah satu indikator yang menggambarkan 

membaiknya kondisi umum kesehatan masyarakat adalah usia harapan hidup 

masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator jangka panjang yang 

diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang 

selama hidupnya sejak ia dilahirkan.  

3.1 ANGKA HARAPAN HIDUP 

 Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Lampung Utara 

selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup 

penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017 masih sebesar 68,48, 

namun pada tahun 2021, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung 

Utara telah mencapai 69,30.  Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir rata-

rata dapat bertahan hidup hingga usia 69 sampai 70 tahun. 
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Gambar 3.1 Tren Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Lampung Utara, 

2017-2021 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

 Kenaikan angka harapan hidup terjadi setiap tahun pada periode tahun 

2017 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan angka harapan hidup pada 

tahun 2018 sebesar 0,33 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2019, terjadi pertumbuhan angka harapan hidup sebesar 0,49 persen 

dibandingkan dengan tahun 2018 dan pertumbuhan angka harapan hidup pada 

tahun 2020 adalah sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2021 angka harapan hidup Kabupaten Lampung Utara mengalami 

pertumbuhan sebesar 0,13 persen dibandingkan dengan tahun 2020.   
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3.2 KELUHAN KESEHATAN 

 Salah satu indikator yang mampu memberikan gambaran mengenai 

status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan dan rata-rata lama sakit.  

Angka Kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Keluhan 

kesehatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas kegiatan sehari-hari 

dikategorikan menjadi menderita sakit.  

 Secara umum, persentase penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan yang menimbulkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam 

sebulan terakhir selama kurun waktu dua tahun ini mengalami penurunan. Pada 

tahun 2020, angka kesakitan di Kabupaten Lampung Utara sebesar 17,30 

persen. Hal ini berarti bahwa sekitar 17 dari 100 orang yang berada di 

Kabupaten Lampung Utara mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan 

terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan di Kabupaten Lampung 

Utara menurun di tahun 2021 menjadi 8,94 persen.  

Tabel 3.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten 

Lampung Utara, 2020-2021 

Tahun Jenis Kelamin Angka Kesakitan 

(1) (2) (3) 

 Laki-Laki 16,71 

2020 Perempuan 17,89 

 Total 17,30 

 Laki-Laki 8,79 

2021 Perempuan 9,08 

  Total 8,94 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2020-2021 BPS Kabupaten Lampung Utara 

 Persentase penduduk Kabupaten Lampung Utara yang berobat jalan 

selama sebulan terakhir pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk yang tidak 

menggunakan jaminan kesehatan, yakni sebesar 70,84 persen. Hal ini berarti 
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bahwa, terdapat 71 penduduk dari 100 orang penduduk yang berobat jalan 

dengan tidak menggunakan jaminan kesehatan.  

Dilihat dari jenis kelamin, persentase laki-laki paling banyak 

menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan, yaitu sebesar 36,51 persen 

sedangkan perempuan hanya sebesar 22,76 persen. Ditinjau dari Kelompok 

Pengeluaran, penduduk dengan pengeluaran per kapita 40% bawah paling 

banyak menggunakan jaminan kesehatan, yaitu sebesar 33 persen. Sedangkan 

penduduk dengan Kelompok Pengeluaran 20% teratas dan 40% menengah 

masing-masing sebesar 25,13 persen dan 30,10 persen yang menggunakan 

jaminan kesehatan saat berobat jalan. 

Tabel 3.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk 

Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2021 

 

Uraian 

Penggunaan Jaminan Kesehatan 

untuk berobat jalan 

Menggunakan 
Tidak 

Menggunakan 

(1) (2) (3) 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 36,51 63,49 

Perempuan 22,76 77,24 

Kelompok Pengeluaran 

40% bawah 33,00 67,00 

40% menengah 25,13 74,87 

20% atas 30,10 69,90 

Lampung Utara 29,16 70,84 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 BPS Kabupaten Lampung Utara 

 Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan 

bermasyarakat. Saat ini banyak penyakit yang diderita tidak disebabkan oleh 

kuman atau bakteri, tetapi lebih disebabkan oleh kebiasaan atau pola hidup 

yang tidak sehat. Merokok merupakan salah satu kebiasaan atau pola hidup 

yang tidak sehat. Perilaku merokok tidak hanya menyebabkan berbagai macam 
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penyakit tetapi juga dapat memperberat sejumlah penyakit lainnya (White dan 

Watt, 2003). Resiko tersebut sesungguhnya tidak hanya mengenai perokok 

(aktif) saja tetapi juga orang-orang disekitar perokok, yaitu orang yang tidak 

merokok tetapi harus menghirup asap rokok atau orang yang berada disekitar 

perokok atau untuk selanjutnya dikatakan dengan perokok pasif. 

 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok tembakau di 

Kabupaten Lampung Utara sebesar 35,55 persen. Hal ini menujukkan bahwa 

terdapat 35 sampai dengan 36  penduduk dari 100 orang penduduk usia 15 

tahun ke atas merupakan perokok aktif dengan rata-rata batang rokok per 

minggu sebanyak 82 batang. 

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Merokok dan 

Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap, 2020 

Uraian 
Tidak 

Merokok 
Merokok 

Rata-rata 

batang 

rokok per 

minggu 

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

Kelompok Pengeluaran 

40% Bawah 66,76 33,24 75,32 

40% Menengah 67,80 32,20 84,86 

20% Atas 64,59 35,41 88,67 

Pendidikan tertinggi ART-SD ke bawah 66,30 33,70 80,16 

Pendidikan tertinggi ART-SMP ke atas 66,98 33,02 83,65 

Total 66,71 33,29 82,22 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2020 BPS Kabupaten Lampung Utara 

Ditinjau dari Kelompok Pengeluaran, persentase penduduk yang paling banyak 

merokok adalah penduduk 20% ke atas yaitu sebesar 35,41 persen, sedangkan 

penduduk dengan pengeluaran 40% menengah sebesar 32,20 persen dan 40% 

terbawah sebesar 33,24 persen. Pada penduduk dengan distribusi pengeluaran 

20% ke atas, rata-rata batang rokok per minggu yang dikonsumsi sebanyak 89 
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batang selama seminggu, kemudian pada distribusi pengeluaran 40% 

menengah sebanyak 85 batang selama seminggu. Angka ini terus menurun 

menjadi 75 batang rokok selama seminggu yang dikonsumsi pada penduduk 

dengan pengeluaran per kapita 40% ke bawah. 

3.3 PEMBERIAN ASI DAN IMUNISASI  

 Pemberdayaan masyarakat pada program ASI eksklusif ini sangat 

penting untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun 

masyarakat luas, hal ini sering disebut sebagai indikator keberhasilan 

pembangunan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dalam mencapai sasaran 

target yang strategis sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menciptakan 

dan melestarian perilaku hidup sehat masyarakat (Kemenkes RI, 2011). 

 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI 

eksklusif. PP tentang pemberian ASI eksklusif ini merupakan penjabaran dari 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal  

129, ayat 1 “Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam 

rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif”.  

 ASI Mengandung banyak nutrisi, antar lain albumin, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat 

kekebalan, dan sel darah putih, dengan porsi yang tepat dan seimbang. 

Komposisi ASI bersifat spesifik pada tiap ibu, berubah dan berbeda dari waktu 

ke waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi saat itu (Roesli, 2005). 

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah 

Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut 

Karakteristik, 2021 

Uraian 
Apakah pernah diberi 

ASI? 

Lamanya 

pemberian 
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Ya Tidak Total 

ASI 

(dalam 

Bulan) 

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

Jenis Kelamin 
Laki-laki 97,87 2,13 100 11,41 

Perempuan 95,87 4,13 100 12,93 

Kelompok 

Pengeluaran 

40% Bawah 95,60 4,40 100 12,44 

40% Menengah 100 0,00 100 13,46 

20% Atas 95,27 4,73 100 7,30 

Pendidikan tertinggi KRT-SD ke Bawah 100 0,00 100 13,54 

Pendidikan tertinggi KRT-SMP ke atas 94,81 5,19 100 11,16 

Total 96,89 3,11   100 12,14 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 BPS Kabupaten Lampung Utara 

  

Pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi kurang dari dua 

tahun. Secara umum, persentase Baduta yang diberikan ASI di Kabupaten 

Lampung Utara sebesar 96,89 persen. Hal ini berarti bahwa, dari 100 anak 

berusia 0-2 tahun, terdapat 97 anak yang diberi ASI. Ditinjau dari jenis kelamin 

anak berusia 0-2 tahun, anak berusia 0-2 tahun berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak diberikan ASI dibandingkan perempuan. Persentase anak 0-2 tahun 

berjenis kelamin laki-laki yang diberikan ASI sebesar 97,87 persen, sedangkan 

persentase anak 0-2 tahun berjenis kelamin perempuan yang diberikan ASI 

sebesar 95,87 persen. 

Sementara itu, ditinjau dari distribusi kelompok pengeluaran, rumah 

tangga dengan pengeluaran 40% menengah adalah rumah tangga dengan 

pemberian ASI terbanyak, yaitu sebesar 100 persen. Anak usia 0-2 tahun yang 

diberikan ASI pada rumah tangga dengan pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan oleh Kepala Rumah Tangga setara SD ke bawah memiliki 

persentase sebesar 100%.  
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Dilihat dari aspek lamanya pemberian ASI, rata-rata lamanya 

pemberian ASI kepada Baduta masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 12 

bulan. Secara jenis kelamin, pemberian ASI kepada Baduta laki-laki dan 

perempuan masing-masing 11 bulan dan 13 bulan lamanya. Namun jika dilihat 

dari Kelompok Pengeluaran, pemberian ASI terlama adalah pada keluarga 

yang memiliki Kelompok Pengeluaran sebesar 40% menengah yaitu 13 bulan. 

Sedangkan sisanya yaitu pada 40% kebawah dan 20% atas masing-masing 

selama 12 bulan dan 7 bulan.  

 Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan untuk perkembangan dan 

peningkatan kekebalan daya tahan balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat 

terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan agar semua 

anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh 

imunisasi dasar yang lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit 

berbahaya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, 

Polio, Campak/ morbili, dan Hepatitis B. 

Tabel 3.5 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 

Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Utara, 2020 

Jenis Kelamin Imunisasi Lengkap 

(1) (2) 

Laki-Laki 68,79 

Perempuan 72,60 

Total 70,66 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 BPS Kabupaten Lampung Utara 

 Pada tahun 2021, Balita yang telah diimunisasi secara lengkap 

sebanyak 70,66 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 Balita di Kabupaten 

Lampung Utara, terdapat 71 Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap. 

Dilihat dari jenis kelamin, balita perempuan lebih banyak mendapatkan 
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imunisasi lengkap dibandingkan balita laki-laki. Persentase balita perempuan 

yang mendapatkan imunisasi lengkap adalah sebesar 72,60 persen, kemudian 

persentase balita laki-laki mendapatkan imunisasi lengkap sebesar 68,79 

persen. 
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BAB 4. PENDIDIKAN 

 Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap 

warga negara. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang 

layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil 

pembangunan. Hal tersebut menjadi investasi sumber daya manusia yang 

diperlukan untuk mendukung keberlangsungan suatu bangsa. Pemerataan 

akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan 

warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong 

tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan 

modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila. Tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan pendidikan dalam beberapa dekade ini adalah menyangkut:  

1. Pemerataan dan perluasan akses, 

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, 

3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, 

4. Peningkatan pembiayaan 

 Indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan sumber 

daya manusia antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, 

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

Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah 

fasilitas pendidikan. 

4.1 ANGKA MELEK HURUF (AMH) 

 Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia 

pengetahuan menuju masyarakat yang maju. Informasi di segala aspek 

kehidupan akan lebih mudah ketika seseorang bisa membaca. Kemampuan 

membaca dan menulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran 

berkelanjutan untuk dapat mencapai tujuan hidup seseorang. Hal ini berkaitan 
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langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan dan 

menggali potensinya serta berpartisipasi dalam pembangunan. 

 Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat 

kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (literacy rate). 

Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca 

dan menulis huruf latin/lainnya, baik pada tingkat berkomunikasi dengan orang 

lain ataupun dalam menyampaikan ide dalam masyarakat yang mampu 

membaca dan menulis.  

 Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia dewasa yang 

diharapkan sudah memiliki kemapuan baca-tulis. Pada tahun 2020, tercatat 

angka melek huruf di Kabupaten Lampung Utara adalah 98,48. Capaian angka 

melek huruf di Kabupaten Lampung Utara masih tergolong relatif tinggi. 

Capaian angka melek huruf yang cukup tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten 

Lampung Utara, namun terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia. 

Dengan sudah tingginya AMH yang telah dicapai oleh sebagian besar wilayah 

di Indonesia maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan 

kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan 

AMH tidak lagi dijadikan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Pengganti komponen AMH dalam penyusun IPM adalah Expected 

Years of Schooling (EYS) atau harapan lama sekolah.  

4.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH 

 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 dalam bentuk lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah 
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menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP (United Nations 

Development Programs). Batas maksimum yang diharapkan untuk harapan 

lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimum adalah 0 (nol).   

 

Gambar 4.1 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2021 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

  

 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2016 – 

2021 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, harapan lama sekolah 

Kabupaten Lampung Utara sebesar 12,42 dan terus meningkat hingga tahun 

2021 sebesar 12,49. Hal ini berarti pada tahun 2016 hingga 2021, rata-rata 

penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Utara yang masuk ke 

jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 hingga 2021 memiliki peluang 

untuk bersekolah selama 12,42 hingga 12,49 tahun atau setara dengan kelas 3 

SMA/sederajat. Angka harapan lama sekolah merupakan indikator jangka 

pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak ketika ada kebijakan baru 

dalam bidang pendidikan. 
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4.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH 

 Indikator pendidikan lainnya yang dipakai untuk melihat kualitas 

penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal di suatu wilayah adalah 

rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun 

yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani 

pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Utara selama 

lima tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan.  

Gambar 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Utara, 2016-2021 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

  

Secara umum, rata-rata lama sekolah setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lampung 

Utara sebesar 7,71. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten 

Lampung Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan 

selama 7,71 tahun atau setara dengan kelas satu SMP. Angka rata-rata lama 

sekolah tersebut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, angka rata-rata 
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lama sekolah menjadi sebesar 8,34 tahun, yang berarti bahwa rata-rata 

penduduk Kabupaten Lampung Utara yang berusia 25 tahun ke atas di tahun 

2021 telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun atau setara dengan kelas 

dua SMP. Kenaikan rata-rata lama sekolah yang cukup signifikan terjadi pada 

tahun 2016 ke tahun 2017. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 

tersebut mencapai 3,6 persen.  

Gambar 4.3 Trend Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah 

Kabupaten Lampung Utara, 2016-2021         

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Selama periode 2016 sampai dengan tahun 2021, pengetahuan 

masyarakat Kabupaten Lampung Utara semakin meningkat. Hal ini sejalan 

dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang 

menunjukan 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 
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menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator 

harapan lama sekolah merupakan indikator proses pembangunan sebagai 

ukuran keberhasilan program pendidikan jangka pendek. Indikator rata-rata 

lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang 

capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di 

suatu wilayah. 

4.4 PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN  

 Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan 

serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat 

pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikan 

hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang 

luas serta keterampilan/ keahlian yang tinggi. Indikator tingkat pendidikan 

yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui program wajib 

belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. 

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/ 

STTB Tertinggi Yang Dimiliki berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Lampung UtaraTahun 2021 

Jenis 

Kelamin 

Ijazah Tertinggi yang dimiliki 

Tidak punya 

ijazah SD 
SD/sederajat 

SMP/sederaja

t 

SMA/sederajat 

keatas 

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

Laki-laki 9,10 29,73 27,00 34,17 

Perempuan 10,87 31,36 27,50 30,27 

Total 9,98 30,54 27,25 32,24 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 

 

 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai 

macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan 

dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan 
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mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya 

manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas 

yang telah menamatkan sekolah. Tahun 2021, penduduk usia 15 tahun ke atas 

di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh penduduk yang sudah 

menamatkan pendidikan SMA ke atas (32,24 persen); kemudian sisanya adalah 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan  SD/MI/Paket A (30,54 

persen); yang tamat SMP/MTs/Paket B (27,25 persen); dan tidak memiliki 

ijazah SD (9,98 persen).   

Penduduk Laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan 

pendidikan SMA/sederajat ke atas adalah sebesar 34,17 persen. Angka tersebut 

lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan berusia 15 

tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang 

SMA/sederajat keatas yaitu sebesar 30,27 persen. Persentase penduduk 

perempuan berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan pada 

jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki.  

Selaras dengan hal tersebut, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang 

tidak memiliki ijazah SD juga didominasi oleh kaum perempuan. Persentase 

penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijasah SD 

mencapai 10,87 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 9,10 

persen.  
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BAB 5. KONSUMSI 

 

5.1 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA 

 Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian 

bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan 

rumah tangga. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar 

untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan 

rendah. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi 

pengeluaran makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Hal ini 

berarti bahwa rumah tangga memiliki kecenderungan lebih sejahtera jika 

pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 

persentase pengeluaran untuk non makanan. 

 Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan 

bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada 

pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, kecenderungan 

pengeluaran untuk keperluan bukan makanan akan semakin tinggi. Pergeseran 

pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap 

makanan pada umumnya rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap 

barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada 

kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik 

jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bukan makanan atau lebih cenderung untuk ditabung. Dengan 

demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk 
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mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya 

digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. 

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non 

Makanan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021 

No Uraian 
Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

untuk Makanan 

371 251 434 663 413 665 450 533 447 669 470 411 

2. 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

untuk Non 

Makanan 

348 537 314 412 314 060 336 459 397 292 357 088 

Rata-rata Pengeluaran 

per Kapita Sebulan 
719 788 749 075 727 725 786 992 844 961 827 499  

Sumber: Hasil Olah Susenas 2016-2021 

  

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten 

Lampung Utara selama kurun waktu 2016 hingga 2021 secara umum cukup 

fluktuatif. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling besar 

terjadi pada tahun 2019 yakni meningkat sebesar 8,14 persen dari tahun 2018. 

Pada tahun 2018 mengalami penurunan 2,85 persen dibandingkan tahun 2017. 

Ditinjau dari jenis pengeluaran per kapita selama sebulan, baik 

pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan selama kurun waktu 2016-

2021 juga mengalami fluktuasi. Pengeluaran untuk kebutuhan makanan lebih 

besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk bukan makanan. Persentase 

pengeluaran makanan terbesar yakni pada tahun 2017 yakni mencapai 58,03 

persen dari total pengeluaran, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni 

hanya 51,58 persen. 
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Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan 

terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 17,08 persen dibandingkan dengan 

tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan rata-rata pengeluaran per 

kapita sebulan untuk makanan turun 4,83 persen dibandingkan tahun 2017. 

Sedangkan, pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan 

makanan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni meningkat 18,08 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 mengalamin 

penurunan sebesar 10,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

Tabel 5.2   Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok 

Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) di Kabupaten 

Lampung Utara, 2021 

Kelompok Makanan 

Kelompok Pengeluaran Total Rata-

Rata 

Pengeluaran 
40 Persen 

Terbawah 

40 Persen 

Tengah 

20 Persen 

Teratas 

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

Padi-Padian 67 003 69 659 80 107 70 695 

Umbi-Umbian 3 218 5 304 7 262 4 865 

Ikan/udang/cumi/kerang 23 966 36 232 53 402 34 782 

Daging 4 242 14 068 29 301 13 203 

Telur Dan Susu 18 919 27 729 44 530 27 584 

Sayur-Sayuran 40 553 62 430 89 427 59 117 

Kacang-Kacangan 10 476 13 357 19 274 13 395 

Buah-Buahan 5 738 13 696 33 846 14 563 

Minyak Dan Kelapa 12 834 17 533 24 463 17 048 

Bahan Minuman 13 983 18 784 28 374 18 792 

Bumbu-Bumbuan 7 284 11 948 17 555 11 212 

Bahan Makanan Lainnya 6 032 10 513 18 231 10 273 

Makanan Minuman Jadi 50 489 50 489 105 755 183 418 

Rokok Dan Tembakau 53 686 71 441 127 479 75 598 

Total Makanan 318 423 478 449 756 670 470 411 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 
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 Pada tahun 2021, total rata-rata pengeluaran komoditi makanan sebesar 

Rp 470.411 dengan pengeluaran kelompok 40 persen terbawah Rp 318.423, 

kelompok 40 persen tengah sebesar Rp 478.449, dan kelompok 20 persen 

teratas sebesar Rp 756.670. Total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan 

terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu Rp 

183.418 kemudian untuk rokok dan tembakau sebesar Rp 75.598 dan terkecil 

untuk umbi-umbian hanya sebesar Rp 4.865. Rata-rata pengeluaran kelompok 

20 persen teratas sebesar Rp 756.670 dua kali lipat lebih besar dari kelompok 

pengeluaran 40 persen terbawah yang hanya sebesar Rp 318.423. Pengeluaran 

makanan terbesar kelompok pengeluaran 20 persen teratas yaitu untuk rokok 

dan tembakau sebesar Rp 127.479, makanan dan minuman jadi sebesar Rp 

105.755, dan yang terkecil untuk umbi-umbian hanya sebesar Rp 7.262. 

 Pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, pengeluaran terbesar 

digunakan untuk rokok dan tembakau sebesar Rp 71.441, padi-padian sebesar 

Rp 69.659, dan yang terkecil untuk umbi-umbian sebesar Rp 5.304. Pada 

kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, pengeluaran terbesar digunakan 

untuk padi-padian yakni sebesar Rp 67.003, kemudian rokok dan tembakau 

sebesar Rp 53.686, dan yang terkecil umbi-umbian sebesar Rp 3.218.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3   Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non 

Makanan dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Lampung 

Utara, 2021 

Kelompok Non Makanan Kelompok Pengeluaran 

http
s:

//la
m

punguta
ra

ka
b.b

ps.g
o.id



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Utara 2021| 51  

40 persen 

terbawah 

40 persen 

tengah 

20 

persen 

teratas 

Total Rata-

Rata 

Pengeluaran  

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

Perumahan Dan Fasilitas 

Rumah Tangga 
95 157 172 432 418 826 191 025 

Aneka Barang Dan Jasa 37 808 71 782 166 997 77 326 

Pakaian, Alas Kaki, Dan 

Tutup Kepala 
10 537 22 779 51 538 23 664 

Barang Tahan Lama 5 855 16 340 85 192 25 968 

Pajak, Pungutan Dan Asuransi 17 786 27 631 62 447 20 687 

Keperluan Pesta Dan 

Upacara/Kenduri 
1 312 7 309 24 770 8 419 

Total Bukan Makanan 168 455 318 275 809 769 357 088 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2021 

 

 Pada tahun 2021, total rata-rata pengeluaran bukan makanan sebesar 

Rp 357.088 dengan pengeluaran kelompok 40 persen terbawah Rp 168.455, 

kelompok 40 persen tengah sebesar Rp 318.275, dan kelompok 20 persen 

teratas sebesar Rp 809.769. Total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan 

terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu 

Rp 191.025 kemudian untuk aneka barang dan jasa sebesar Rp 77.326 dan 

terkecil untuk keperluan pesta hanya sebesar Rp 8.419. Proporsi pengeluaran 

pada semua kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 40 persen tengah, dan 

20 persen teratas sama yakni terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah 

tangga dan yang terkecil untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri. 

5.2 KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN 

 Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung 

berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang 
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dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam makanan 

tersebut. Angka kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu 

kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan 

umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 

Tahun 2019, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia 

masing-masing sebesar 2100 kkal dan 57 gram protein. 

Gambar 5.1 Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (gram) Per Kapita 

Sehari di Kabupaten Lampung Utara, 2019-2021 

 

Sumber: Hasil Olah Susenas 2019-2021 

 

 Energi dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2019 hingga 2021 masih belum mencapai angka 

kecukupan energi yang telah ditetapkan yaitu 2.100 kkal dan 57 gram protein 

per hari. Hal ini berarti, pola konsumsi penduduk Kabupaten Lampung Utara 

masih belum mencukupi angka kecukupan energi dan protein Indonesia sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan. Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi kalori dan 
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protein perkapita sehari sebesar sebesar 2.005,2 kkal dan 54,42 gram. 

Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 1.880,58 kkal dan 51,01 gram. 

Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari meningkat menjadi 

1.929,74 kkal, namun peningkatan ini belum diikuti dengan konsumsi protein 

yang menurun menjadi 50,35 gram perkapita sehari.  
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BAB 6. KEMISKINAN 

 

6.1 PENDEKATAN KEMISKINAN 

Kemiskinan dipandang sebagai konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

Garis kemiskinan dipandang sebagai penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

Penduduk yang memeiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah 

Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 

yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditas 

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-

umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, 

minyak dan lemak, dan lainnya). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan 

(GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan 

dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diawali oleh 51 

jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 
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Gambar 6.1 Trend Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Utara, 

2012-2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin 

di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2016 secara umum mengalami 

penurunan yakni dari 22,92 persen hingga mencapai 19,3 persen. Namun pada 

tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2021, persentase 

penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara sebesar 19,63 persen, 

meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai angka 19,30 persen. Hal 

ini dapat diartikan bahwa 1 dari 5 orang penduduk di Kabupaten Lampung 

Utara termasuk penduduk miskin. 

Selain Konsep persentase kemiskinan (P0), terdapat indeks kedalaman 

kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemsikinan (P2). Indeks kedalaman 

kemiskinan (Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari 

garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity 
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Index) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 

pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Gambar 6.2. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks 

Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara, 2012-2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan gambar di atas, trend indeks kedalaman kemiskinan dan 

indeks keparahan kemiskinan memiliki pola yang hampir sama. Pada tahun 

2016-2018, keduanya cenderung mengalami penurunan. Namun pada periode 

2018-2021, keduanya cenderung mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman dan 

keparahan kemiskinan tertinggi selama periode 2016-2021 terjadi pada tahun 

2016 yaitu sebesar 4,68 dan 1,37. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2016 

paling jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara 

penduduk miskin juga paling besar dibandingkan tahun-tahun lainnya dalam 

periode waktu tahun 2016-2021. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan 
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terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,88. Sementara itu, indeks 

keparahan kemiskinan terendah selama periode 2016-2021 terjadi pada tahun 

2018 yaitu sebesar 0,63. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 rata-

rata pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara paling mendekati garis 

kemiskinan dan pada tahun 2018 ketimpangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin di Kabupaten Lampung Utara cukup rendah dibandingkan dengan 

tahun-tahun lainnya dalam periode waktu tahun 2016-2021. 

Gambar 6.3 Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Utara, 2016-2021 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan gambar diatas, garis kemiskinan Kabupaten Lampung 

Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2016-

2021. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sebesar 

Rp 451.876. 
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