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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE TO
HUMAN DEVELOPMENT INDEX

By

IMAM DWI PRASETYO

This research was conducted to determine the influence of Actual Regional
Government Expenditure to Human Development Index. Independent variables in
this research is the Local Government Expenditure Realization of Education
functions, Local Government Expenditure Realization of Health functions and
Local Government Expenditure Realization of Infrastructure functions. Dependent
variables in this research is the Human Development Index.

Sampling was conducted using purposive sampling on the entire the District and
the City Government on the island of Sumatra. Data analysis techniques was
conducted using multiple linear regression analysis by SPSS 21.

The results of this research are Local Government Expenditure Realization of
Education functions, Local Government Expenditure Realization of Health
functions and Local Government Expenditure Realization of Infrastructure
functions has positive influence on the Human Development Index in Sumatra.

Keywords: Local Government Expenditure Realization of Education
functions, Local Government Expenditure Realization of Health functions
and Local Government Expenditure Realization of Infrastructure functions,
Human Development Index.
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ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA

OLEH

IMAM DWI PRASETYO

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah
Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Independen dalam
penelitian ini adalah Realisasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Pendidikan,
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Kesehatan, dan Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah fungsi Infrastruktur. Variabel Dependen dalam penelitian ini
adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Teknik sampling dilakukan dengan metode purposive sampling pada Seluruh
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. Teknik analisis data
dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan
alat bantu program SPSS 21.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel realisasi belanja pemerintah daerah fungsi
pendidikan, realisasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan, dan realisasi
belanja pemerintah daerah fungsi infrastruktur berpengaruh positif terhadap
Indeks Pembangunan Manusia se-Sumatera.

Kata kunci: Realisasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Pendidikan,
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Kesehatan, Realisasi Belanja
Pemerintah Daerah fungsi Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif  , tidak efisien,

rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas dan berbagai kritik lainnya.

Munculnya kritik-kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor

publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi

manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah

munculnya konsep New Public Management (NPM). Konsep ini diharapkan

mampu meningkatkan kinerja semua lembaga dan organisasi sektor publik

menjadi lebih baik lagi. Menurut Yuliawan (2013), NPM merupakan paradigma

alternatif yang menggeser model administrasi tradisional. NPM dipandang

sebagai suatu cara baru dalam mengelola organisasi sektor publik dengan

membawa fungsi-fungsi sektor swasta ke dalam sektor publik.

Konsep NPM mengandung tujuh komponen utama yaitu manajemen profesional

di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih

besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit kerja

disektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, menciptakan daya saing

di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor
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publik dan penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam

menggunakan sumber daya (Yuliawan, 2013).

Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadi perubahan drastis manajemen

sektor publik dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hirarkis

menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi

reformasi manajemen dan administrasi publik, deploitasi kekuasaan atau

desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi kerja.

Semakin baik manajemen sektor publik maka akan meningkatan kinerja

organisasi sektor publik kedepannya, sehingga akan memberikan dampak positif

terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Reformasi di berbagai

aspek manajemen organisasi sektor publik telah banyak dilakukan di Indonesia,

tidak hanya yang terdapat di pusat dengan skala nasional tetapi juga yang ada di

daerah dengan skala regional seperti pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Perbaikan aspek-aspek birokasi pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai

aspek mulai dari sistem perencanaan, aplikasi kinerja hingga evaluasi dari capaian

kinerja pemerintah daerah, hingga indikator hasil akhir yang biasanya dilihat dari

angka pertumbuhan perekonomian dan pembangunan manusia di daerah.

Peningkatkan pembangunan daerah dalam segala aspek terdapat tiga sistem

perencanaan pemerintah daerah terkait rencana strategis pemerintah daerah yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta meningkatkan

pembangunan perekonomian dan pembangunan manusia di daerah. Perencanaan

pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
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pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah

dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis tersebut meliputi rencana

pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah

(RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan indikator yang digunakan untuk menilai

keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah adalah Indeks

Pembangunan manusia (IPM). Menurut UNDP (United Nations Development

Programme), IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup,  IPM dibangun

melalui pendekatan beberapa dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur

panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak (United Nation

Development Programme, UNDP, 1990)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan

berwawasan lingkungan.

Implementasi rencana pembangunan daerah berkaitan erat dengan rencana kerja

pemerintah daerah. Di dalam rencana pembangunan daerah terdapat rencana

anggaran daerah yang setiap tahun disusun dan dialokasikan untuk

mengoptimalkan pembangunan daerah dalam segala aspek. Perencanaan anggaran
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daerah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

terdiri dari pos-pos pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerah.

APBD merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan dalam kebijakan

untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah. Selain itu APBD

juga merupakan wujud implementasi pengelolaan keuangan daerah sejak

pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sepenuhnya dipegang dan dilaksanakan

oleh pemerintah daerah. Komponen APBD mencakup sumber-sumber pendapatan

daerah serta berbagai pengeluaran pemerintah daerah termasuk belanja sektor

pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lainnya, yang pada dasarnya merupakan

suatu bentuk investasi. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan akan

menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia (Jhingan, 2000).

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang

pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang

penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal

manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk

menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan

berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam

pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan

untuk pembangunan manusia pada sektor pendidikan dan kesehatan, dimana
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sektor tersebut merupakan sektor vital dalam proses pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah di kedua sektor tersebut merupakan cerminan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang tercermin pada peningkatan IPM.

Kebijakan alokasi berbagai belanja daerah yang terdapat dalam APBD

sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah diberlakukannya

desentralisasi fiskal. Hal ini bertujuan agar setiap daerah yang ada di Indonesia

kususnya di Sumatera dapat mengoptimalkan pembangunan dan pertumbuhan

perekonomian daerahnya masing-masing baik pembangunan fisik maupun

pembangunan modal manusianya.

Perencanaan strategis mengacu pada perumusan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan. Proses

perencanaan strategis paling tidak mencakup tiga tahap, yaitu perumusan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Rencana srategis daerah bertujuan untuk

memanajemen pembangunan daerah pada jangka waktu tertentu, hal ini tidak lain

bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dalam segala aspek,

termasuk pembangunan perkonomian dan pembangunan manusia di daerah.

Aspek evaluasi dalam perencanaan merupakan pengukuran kinerja dari hasil

kegiatan rencana strategis yang dilaksanakan. Proses evaluasi juga digunakan

sebagai alat monitoring manajemen sektor publik agar pelaksanaan kinerja sesuai

dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik

meliputi pengukuran output (hasil) dan outcome (capaian). Pengukuran output

dapat dilihat dari segi kuantitatif yang dihasilkan, sedangkan pengukuran outcome
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disektor publik adalah mengukur dampak atas akttivitas atau pelayanan yang

diberikan oleh organisasi sektor publik kepada masyarakat yang bersifat kualitatif

(Yuliawan, 2013).

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan sangat

tergantung pada desain dan kinerja pelaksanaannya dalam mengkoordinasikan dan

mengelola kegiatan pelaksanaan, menciptakan kerjasama  pelaksana yang

berkomitmen, dan lingkungan yang mendukung yang berporos pada kualitas

manusia yang memadai.

Ukuran dari keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari

berbagai indikator seperti pertumbuhan perekonomian daerah yang diukur dari

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pembangunan  manusia yang

diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam sepuluh tahun terakhir

Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan perekonomian dan

IPM  daerah yang ada di Indonesia memiliki trend yang selalu meningkat. Pada

tahun 1990 IPM Indonesia sebesar 4,74 hingga pada tahun 2015 IPM Indonesia

mencapai angka 6,84 meningkat sebesar 44,3 persen.

Peningkatan IPM yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan

kemampuan daerah melaksanaan pembangungan sarana dan prasaran penunjang

pembangunan manusia di daerah. Hal ini berkaitan lagi dengan dana alokasi yang

dicanangkan untuk membangun fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai

katalisator pembangunan manusia daerah, terutama pada sektor-sektor yang vital

seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap daerah memiliki pendapatan dan
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kemampuan alokasi yang berbeda, oleh karena itu tingkat IPM yang dicapai setiap

daerah  juga berbeda-beda.

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia

sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan

diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan

angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan

pembangunan manusia. Realisasi dana dalam bidang pendidikan akan

meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga

mampu meningkatkan angka melek huruf dan lamanya pendidikan yang dapat

diakses oleh masyarakat (Daegal, 2015).

Semakin besar realisasi belanja daerah untuk kedua faktor tersebut  diharapkan

akan meningkatkan pembangunan manusia daerah yang di ukur dengan IPM, akan

tetapi pada kenyataannya pada daerah di Indonesia terdapat wilayah-wilayah

dimana tingkat alokasi belanja untuk kedua faktor tersebut cukup besar namun

tidak mendongkrak secara signifikan tingkat IPM pada wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu juga masih terdapat disparitas pembangunan manusia yang ada di

wilayah-wilayah kabupaten / kota yang ada di Sumatera, oleh karena itu penulis

berkeinginan menganalisis hubungan antara belanja pemerintah daerah terhadap

pembangunan modal manusia daerah.

Selain fungsi pendidikan dan kesehatan, fungsi infrastruktur tidak kalah

pentingnya, infrastruktur merupakan suatu sarana fisik pendukung agar

pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari

beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam
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pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga

menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Pemerintah

sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang

berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia

yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusianya (Setiawan, 2006).

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk

pembangunan manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

dimana sektor tersebut merupakan sektor vital dalam proses pembangunan

manusia. Realisasi belanja yang ditetapkan pemerintah di ketiga sektor tersebut

merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada peningkatan IPM.

Secara empiris dan intuitif dapat dikatakan bahwa investasi infrastruktur

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian

suatu negara. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem

penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan

sebagainya yang merupakan Social Overhead Capital, memiliki keterkaitan yang

sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan

oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat

dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem

infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang

mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas (Daegal, 2015).
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Pembangunan manusia merupakan hal yang penting bagi negara berkembang

seperti Indonesia. Termasuk salah satu pulau di Indonesia yaitu Pulau Sumatera

yang terus meningkat nilai indeks pembangunan manusianya walaupun nilainya

bersifat fluktuatif antar daerahnya. Maka penulis memilih Pulau Sumatera sebagai

sampel penelitian.

Dengan tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas dan dibarengi

perekonomian yang  terus meningkat, maka kesejahteraan yang dapat dirasakan

oleh seluruh masyarakat akan segera tercapai. Dari uraian diatas maka penting

untuk mengetahui seberapa besar dampak anggaran yang ditetapkan pemerintah

daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM pada

wilayah-wilayah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penulis

memilih judul “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah realisasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan berpengaruh

terhadap IPM?

2. Apakah realisasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan berpengaruh

terhadap IPM?

3 Apakah realisasi belanja pemerintah daerah fungsi infrastruktur berpengaruh

terhadap IPM?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah fungsi

pendidikan terhadap IPM.

2. Untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah fungsi

kesehatan terhadap IPM.

3. Untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah fungsi

infrasturktur terhadap IPM.



II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 New Public Management

New Public Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor

publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen

kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM

yang utama. New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen

administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan

di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah Anglo

Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi

khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar

tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas

antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik apa

yang dilakukan negara dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi

pemerintah dan oleh badan penanggung jawab yang independen atau swasta

bagaimana wewenang dilaksanakan (Wahyudi, 2013).
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Konsep NPM mengandung tujuh komponen utama yaitu manajemen profesional

di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih

besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit kerja

disektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, menciptakan daya saing

di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor

publik dan penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam

menggunakan sumber daya (Yuliawan, 2013).

Semakin baik manajemen sektor publik maka akan meningkatan kinerja

organisasi sektor publik kedepannya, sehingga akan memberikan dampak positif

terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan New Public Management :

1. Menurut Rainey (1990): ‘public management aims to achieve skills and

improve skills and improve accountability’ Manajemen publik itu ditujukan

untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih efektif dan

efisien, pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya.

2. Menurut Graham & Hays (1991): “public managemen are concerned with

efficiency, accountability, goal achlevement and dozen of other managerial

and technical question”, Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan

sector publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih

mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis.

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik

sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih
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bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga

harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif.

Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi

sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh

persaingan.

Menurut C.Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public Management, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahaan diserahkan kepada manajer

professional.

2. Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas.

3. Lebih ditekankan pada control hasil/keluaran.

4. Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah.

5. Ditumbuhkannya persaingan ditubuh sektor publik.

6. Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat.

7. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam

menggunakan berbagai sumber.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,

azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,

penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD,

pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan

daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan
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pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pengelolaan

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai

perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian

bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan

clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek

pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah (Suryanto, 2014).

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan

Rencana Pembangunan Menengah Pemerintah (RPJMP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) yang nantinya akan menyusun dan merencanakan

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ukuran dari keberhasilan RPJMD

yang telah disusun dapat dilihat dari berbagai indikator salah satunya yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia meningkat bila

anggaran belanja yang digunakan pemerintah sudah tepat sasaran seperti

meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang nantinya

akan meningkatkan kualitas manusia. Berdasarkan penjelasan proses pengelolaan

keuangan daerah di atas, dapat dibuat alur seperti pada gambar 1 :
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Gambar 2.1 Proses pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan indeks
pembangunan manusia

2.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang

dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan

yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJM Daerah) adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda lima tahunan yang

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan

berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional (Sumaryadi,

2005).

2.1.4 Anggaran Pemerintah

Berdasarkan law of ever increasing state activity, maka peran pemerintah dalam

kegiatan ekonomi nasional nampak dengan disusunnya anggaran pendapatan dan

belanja negara/daerah (APBN/APBD). Anggaran pendapatan dan belanja

negara/daerah adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-

sumber penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai

sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, dalam pengertiannya

sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian tentang APBN didasarkan pada UUD 1945 pasal 23 ayat 1, ayat

2, ayat 3 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah suatu rencan kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh

pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah

daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam atuan
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uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut

peraturan daerah.

2.1.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah

suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang

Keuangan Negara). Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD mempunyai fungsi (Suryanto, 2014) :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan;

3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan

untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian;

5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
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6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian daerah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses

pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung

berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui

program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat

untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah

yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan

karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah

yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

2.1.6 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam

satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang

berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan
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pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan

daerah (Budidarma, 2011).

Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar

pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berujung akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah melakukan belanja atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan

manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dimana sektor

tersebut merupakan sektor vital dalam proses pembangunan manusia. Belanja

pemerintah di ketiga sektor tersebut merupakan cerminan kebijakan yang diambil

oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin

pada peningkatan IPM.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat perkembangan manusia) dari

hasil pembangunan ekonomi. Human Development Index diperkenalkan pertama

kali oleh UNDP pada tahun 1990. IPM menggunakan ukuran sosialekonomi yang
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lebih komprehensif daripada GNP dan memungkinkan untuk membandingkan

negara dengan cara yang berbeda.

Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta

dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting

dalam pembangunan manusia diantaranya :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena

itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-

upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas,

pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok

yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan,

pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
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1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.

Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari

model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses

terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang

memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus,

sehingga mereka dapat mengambil menfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan

produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya

untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya

fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan

menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan

mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang

digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara,

yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup.
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2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau

tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang

penduduk.

3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai belanja pemerintah dan pembangunan manuisa telah banyak

dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penetian-

penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

No. Penulis Tahun Judul Isi Skripsi

1. Brata 2005 Investasi Sektor Publik
Lokal, Pembangunan
Manusia, dan
Kemiskinan

Investasi yang dikeluarkan pemerintah
melalui peningkatan pendidikan dan
kesehatan dapat meningkatkan kualitas
manusia daerah menjadi lebih yang
berdampak meningkatnya tingkat
produktivitas yang dapat memperbaiki
ekonomi masyarakat yang berimplikasi
akan menurunkan tingkat kemiskinan

2. Pertiwi 2007 Efisiensi Pengeluaran
Pemerintah di Provinsi
Jawa Tengah periode
1999 dan 2002

Perlunya monitoring dan evaluasi yang
terus menerus terhadap pengeluaran
pemerintah daerah serta dukungan
pemerintah di masing-masing
kabupaten/kota di Jawa Tengah dan
pihak-pihak yang terkait sangat
diperlukan. Terutama dalam penyaluran
dana untuk pengeluaran pendidikan dan
kesehatan guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berimplikasi
meningkatnya nilai indeks pembangunan
manusia di daerah tersebut

3. Mulyaningsih 2008 Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah di Sektor
Publik Terhadap
Peningkatan
Pembangunan Manusia
dan Pengurangan
Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah di sektor
pendidikan dan kesehatan berupa
peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan dan kesehatan yang akan
meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan yang berujung pada
meningkatnya kualitas manusia. Jika
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kualitas manusia meningkat maka
produktivitas untuk menghasilkan
pendapatan akan meningkat pula yang
nantinya akan mengurangi kemiskinan di
Indonesia

4. Daegal 2015 Analisis Pengaruh
Belanja Daerah
Terhadap Pembangunan
Manusia Provinsi
Lampung Periode 2007-
2013

Alokasi anggaran belanja pemerintah
terhadap pendidikan merupakan wujud
nyata dari investasi untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat. Pengeluaran
pembangunan pada sektor pembangunan
dapat dialokasikan untuk penyediaan
infrastruktur, pendidikan dan kesehatan
kepada seluruh penduduk secara merata

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi belanja pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari

investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran

pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan

infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada

seluruh penduduk secara merata. Seperti renovasi sekolah, penambahan fasilitas

sekolah, penambahan guru yang berkompeten, yang dapat meningkatkan mutu

pendidikan (Daegal, 2015).

Menurut Setiawan (2013) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah

kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Karena dengan memperbaiki

kualitas pendidikan akan menambah pengetahuan manusia akan alam dan

sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas
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hidup/investasi sumber daya manusia dan dapat meningkatkan tingkat

produktivitas dalam menghasilkan pendapatan yang akan berimplikasi terhadap

meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Patta (2013) dan Usmaliadanti

(2011) diperoleh bahwa alokasi belanja pemerintah sektor pendidikan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

H1 : Realisasi belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.2 Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut penelitian yang dilakukan Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor

kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase

pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap

tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa

peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar

terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan

masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi daerahnya.

Kegiatan ekonomi suatu daerah akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi

setiap penduduknya. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat maka akan

berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi

meningkatkan indeks pembangunan manusia (Setiawan, 2013).
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu oleh Putra (2015),

Putri (2015) dan Wahyuni (2011) diperoleh hasil bahwa alokasi belanja

pemerintah terhadap sektor kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat

IPM.

H2 : Realisasi belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.6 Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Fungsi infrastruktur

terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan,

infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan

ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa

subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan

ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan

seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan

pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan

kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruh bagian wilayahnya.

Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur

(Daegal, 2015).

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan

lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani

sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu

membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi

yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi
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investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap

memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan

infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran

pemerintah atas infrastruktur.

Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak

swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah

dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan

resiko usaha. Peningkatan belanja pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti

dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan

untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya

transparansi dalam proses pengadaan barang, dan pembangunan. Semakin tinggi

tingkat kualitas infrastruktur yang dibangun maka akan meningkatkan indeks

pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Daegal

(2015) diperoleh hasil bahwa realisasi belanja pemerintah daerah brprngaru positif

terhadap tingkat IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur juga

berperan dalam pembentukan modal manusia yang diukur dengan IPM.

H3 : Realisasi belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).
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2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah

Daerah Terhadap IPM

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Fungsi Pendidikan

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Fungsi Kesehatan

Indeks Pembangunan
Manusia

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Fungsi Infrastruktur



III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan suatu objek yang diteliti atau menjadi fokus perhatian dalam

sebuah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), alokasi belanja daerah sektor kesehatan,

pendidikan, dan infrastruktur. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel yang terikat. Dalam

penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah alokasi belanja daerah

sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sebagai berikut :

3.1.1.1 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Pendidikan

Alokasi belanja pemerintah daerah merupakan Pengeluaran Pemerintah

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk sektor pendidikan yang mencerminkan

pengeluaran pemerintah dari realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk

sektor pendidikan. Data yang digunakan adalah data perkembangan Realisasi
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Alokasi Dana Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Sektor Pendidikan

tahun 2015 yang didapat dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dilaman

www.djpk.go.id.

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Kesehatan

Merupakan besarnya pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

untuk sektor kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total

realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Data yang

digunakan adalah data perkembangan Realisasi Pengeluaran Pemerintah

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Sektor Kesehatan tahun 2015 yang didapat

dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dilaman www.djpk.go.id.

3.1.1.3 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan besarnya pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur

umum yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari realisasi belanja daerah

yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Data yang digunakan adalah

perkembangan data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau

Sumatera untuk Infrastruktur tahun 2015 yang didapat dari Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan dilaman www.djpk.go.id.

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat

memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, untuk mengatur dan
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mengurus rumah tangga daerahnya. Seluruh kebijakan daerah dalam

pembangunan, termasuk kebijakan anggaran diatur oleh daerah. Dengan adanya

otonomi daerah, diharapkan pembangunan lebih berhasil sehingga salah satu

indikator pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dihipotesiskan akan meningkat pula. Penelitian ini menggunakan data IPM

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2015.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun

2015 yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan RI

4. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data  yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini

adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen

tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat

dan teori serta data-data dari dinas terkait yang berhubungan dengan masalah

penelitian. Data yang diperlukan adalah data Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), anggaran belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

pada tahun 2015.
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3.3 Sampel dan Teknik Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh seluruh pemerintah kabupaten/kota di

Pulau Sumatera pada tahun 2015. Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan

purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel yaitu:

 Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2015.

 Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2015 yang menerbitkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan di audit.

 Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2015 yang mempunyai nilai

Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat

Statistik Sumatera.

 Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2015 yang menyajikan data

APBD daerah.

Terdapat 151 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera selama pada tahun 2015.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan

kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan

pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini

memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah

data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
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3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean,

median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data sampel.

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran distribusi dan perilaku data

sampel penelitian tersebut.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Model analisis regresi berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi  jika asumsi

model regresi berganda tersebut merupakan model regresi yang dihasilkan

estimator linier yang tidak bias (Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE), yaitu

data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinieritas,

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah persyaratan BLUE

ini terpenuhi atau tidak dapat diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik

(Widjarjono, 2013).

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal.

Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menguji Kolmogorov-Smirnov

dengan tingkat signifikasi 0,05 (Ghozali,2013).

Dasar pengambilan keputusan:
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1. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas menurut

Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena

multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact diantara

beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan

kesulitan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang

dijelaskan.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol. Terjadinya multikolinieritas yang

rawan pada model regresi bias terdeteksi keberadaanya bila R2 dari auxilary

regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan

variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, pengujian ada atau tidaknya

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF

> 10 (Ghozali,2013).
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3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar

seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tidak bebas

(Yi) meningkat sebagaimana meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka

variabel Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data

cross section daripada timeseries. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi keteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas

dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik saccater plot

antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model

regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Autokorelasi di definisikan sebagai korelasi antara anggota

serangkaian observasi yang diurutkan emnurut waktu(seperti dalam data time

series) atau ruang (seperti dalam data cross section ). Autokorelasi lebih sering

terjadi pada data time series . Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam

suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan Runs Test.
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3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-

variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh belanja

pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengolahan data akan

dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS (Statistical Package for

theSocial Science) dan Microsoft Office Excel. Persamaan regresi dalam penelitian

ini sebagai berikut:

Yt+1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Keterangan:

Yt+1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β0 = Konstanta

X1 = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor kesehatan

X2 = Realisasi belanja pemerintsh daerah sektor pendidikan

X3 = Realisasi belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur

e = error term

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) menggambarkan seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti
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variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Signifikansi t

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikasi dari

masing-masing variabel dependen yang dilakukan menggunakan uji signifikasi

parameter individual pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis

5% .

Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika Sig ≤ 0.05 maka : Ha diterima

Jika Sig ≥ 0.05 maka : Ha ditolak

3.5.3 Uji F-test

F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi belanja daerah. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua

variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini

dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5%



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh realisasi belanja pemerintah

daerah yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastruktur

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Sumatera pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah

dilaksanakan, maka diperoleh simpulan bahwa variabel realisasi belanja

pemerintah daerah fungsi pendidikan, realisasi belanja pemerintah daerah fungsi

kesehatan dan realisasi belanja pemerintah daerah fungsi infrastruktur dengan

menggunakan batas signifikansi 0,05 berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) se-Sumatera.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya bisa

menjelaskan 29,6% variabel dependen. Sehingga sisanya sebanyak 70,4%

dapat dijelaskan dengan variabel independen lain yang tidak dimasukkan

dalam penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel
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independen yang dapat mempengaruhi lebih besar lagi terhadap variabel

dependen.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera

sebagai sampel penelitian dan hanya menggunakan tahun 2015. Penelitian

selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak tahun dan sampel

pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang

lebih signifikan.

3. Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu indikator dari Indeks

Pembangunan Manusia yaitu Tingkat pendidikan yang diukur dengan

melihat angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang dicapainya. Untuk

penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan cara untuk mengukur

tingkat pendidikan misalnya persentase penduduk usia 15 tahun keatas

menurut pendidikan yang ditamatkan.

4. Penelitian ini hanya menguji Indeks Pembangunan Manusia hanya untuk

satu tahun. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji Indeks

Pembangunan Manusia untuk dua atau tiga tahun kedepannya.
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