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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis pengaruh PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di enam kota di Provinsi Jawa Tengah diestimasi dengan 

menggunakan data panel 6 kota sebagai cross section dan 6 tahun sebagai time 

series dengan total observasi 36 data. Variable yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebagai variable independen, dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variable dependen.

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, terdapat 3 model yang akan dipilih sebagai 

model utama, yaitu model Common Effect (CE), Fixed Effect (FE) dan Random 

Effect (RE). Ketiga model dipilih dengan menggunakan uji Chow dan Uji 

Hausman, uji Chow digunakan untuk memilih di antara model CE dan FE, 

sedangkan uji hausman digunakan untuk memilih di antara model FE dan RE. 

Adapun jika tidak diperoleh kesimpulan yang konsisten dari pemilihan model 

regresi panel ini, maka dilakukan uji lanjutan berupa uji Lagrange Multiplier

(LM).



54

a. Pemilihan Model CE dan FE

Pemilihan model Common Effect dan Fixed Effect dilakukan dengan 

menggunakan Chow Test. Dalam pengujian ini, hipotesis pengujian yang 

digunakan adalah sebegai berikut :

Ho : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Common Effect (CE)

Ha : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Fixed Effect (FE)

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel dan nilai probabilitas kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1.

Hasil Uji Chow

Effect Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 287,584322 (5,27) 0,0000
Cross-section Chi Square 143,773925 5 0,0000
Sumber : olah data

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 287,5843 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai F hitung sebesar 287,5843 > F tabel (0,05; 

5;27) sebesar 2,572 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan model terbaik yang dapat digunakan adalah model 

Fixed Effect (FE).

b. Pemilihan Model FE dan RE



55

Pemilihan model Fixed Effect dan Random Effect dilakukan dengan 

menggunakan uji Hausman. Dalam pengujian ini, hipotesis pengujian yang 

digunakan adalah sebegai berikut :

Ho : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Random Effect (RE)

Ha : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Fixed Effect (FE)

Jika nilai Chi Square lebih besar dibandingkan dengan Chi Square tabel dan 

nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai taraf signifikannya yaitu sebesar 0,05 

maka Ho ditolak. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 5.2.

Hasil Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 6,875279 3 0,0760
Sumber : olah data

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Chi Square hitung sebesar 6,875

dan nilai probabilitas sebesar 0,0760. Nilai Chi Square hitung sebesar 6,875 < Chi 

Square tabel (0,05; 3) sebesar 7,8147 dan nilai probabilitas sebesar 0,0760 > 0,05 

yang berarti hipotesis nol (Ho) diterima dan model terbaik  yang  dapat 

digunakan adalah model Random Effect (RE).

c. Pemilihan Model CE dan RE

Pemilihan model Common Effect dan Random Effect dilakukan dengan 

menggunakan uji Langrangge Multiplier (LM). Dalam pengujian ini, hipotesis 

pengujian yang digunakan adalah sebegai berikut :
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Ho : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Common Effect (CE)

Ha : Model terbaik yang dapat digunakan adalah model Random Effect (RE)

Jika nilai LM hitung lebih besar dibandingkan dengan Chi Square tabel

dengan derajat kebebasan (α) sebesar 0,05 maka Ho akan ditolak. 

= = 51,1134862

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai LM hitung sebesar 51,1134862. Dengan 

nilai Chi Square tabel pada derajat kebebasan 3 dan yaitu 7,815 maka 

nilai LM hitung lebih besar dari nilai Chi Square tabel sehingga Ho ditolak dan 

model yang dipilih adalah Random Effect.

Dari ketiga pengujian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa model terbaik 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model 

Random Effect (RE).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual yang 

terstandarisasi pada model yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. 

Metode uji normalitas dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode grafik dan Jarque-Bera. Hipotesis dalam pengujian ini adalah hipotesis 

nol (Ho) apabilai nilai probabilitas lebih besar dari 0,05  yang artinya bahwa nilai 

residual model yang terstandarisasi telah berdistribusi normal. Tingkat 
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signifikansi yang digunakan dalam pengujian adalah = 0,05. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar 4. 2. berikut :

Sumber : olah data

GAMBAR 5.1.

Hasil Uji Normalitas

Pada gambar atas dapat dilihat output dari hasil uji normalitas bahwa nilai 

probabilitas hasil pengujian adalah sebesar 0,686 > 0,05 , hal ini berarti  data 

dalam penelitian ini berdasarkan residual yang terstandarisasi adalah berdistribusi 

normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi 

atau hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model. Penentuan 

terjadinya korelasi antar variabel bebas dalam model adalah apabila terdapat nilai 

korelasi lebih dari 0,8 di antara variabel bebas. 
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Tabel 5.3.

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : olah data

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada variabel bebas yang memiliki korelasi 

lebih besar dari 0,8 terhadap variabel lain, yang berarti tidak ada multikolinearitas 

dalam model.

c. Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan secara grafis maupun statistik. 

Alam uji heteroskedastisitas secara grafis, apabila grafik residual tidak 

membentuk pola tertentu maka dikatakan model tidak memuat heteroskedastisitas, 

sedangkan jika grafik  membentuk pola tertentu maak dikatakan model memuat 

heteroskedastisitas. 

RT PD PK
RT 1.000000 0.379011 0.730650
PD 0.379011 1.000000 0.419157
PK 0.730650 0.419157 1.000000
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Sumber : olah data

Gambar 5.2.

Grafik Hasil Uji Heteroskedastistias

Berdasarkan grafik di atas, grafik residual tidak membentuk pola tertentu 

maka dikatakan model tidak memuat heteroskedastisitas. Selanjutnya, secara 

statistik uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White. 

Dalam pengujian ini jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dikatakan model 

tidak memuat heteroskedastisitas, namun jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 

maka dikatakan model memuat heteroskedastisitas.

TABEL 5.4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic 2.537155 Prob. F(9,26) 0.0307
Obs*R-squared 16.83318 Prob. Chi-Square(9) 0.0514
Scaled explained SS 9.782323 Prob. Chi-Square(9) 0.3684

Sumber : olah data
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Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas  Obs*R Squared hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebesar 0,0514 > 0,05 yang berarti tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model.

3. Uji Statistik

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi, model terbaik yang dipilih 

adalah model Random Effect (RE). Hasil estimasi meliputi hasil uji t, uji F dan 

Koefisien Determinasi. Berikut ini adalah hasil estimasi dengan metode Random

Effect yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat untuk menguji hipotesis 

penelitian :

a. Pengujian parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial  

variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t hasil uji t disebut sebagai nilai t 

hitung yang akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang didapat dari tabel t. 

Apabila nilai t hitung melebihi nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas yang dianalisis tersebut secara parsial berpengaruh terhadap IPM, 

sedangkan jika nilai t hitung kurang dari nilai t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yang dianalisis tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. 

Selain dengan melihat nilai t hitung, uji t juga dapat dilakukan dengan melihat 

nilai signifikan masing-masing variabel penelitian. Apabila nilai signifikan 

variabel kurang dari 0,05 maka variabel bebas tersebut  berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signifikan melebihi 0,05 maka 

dikatakan variabel bebas tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

bebas.
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Selanjutnya, untuk melihat sifat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dapat dilakukan dengan melihat tanda yang terdapat pada nilai t hitung 

variabel penelitian. Apabila t hitung bertanda positif maka dikatakan variabel 

bebas tersebut berpengaruh positif terhadap variabel terikat sedangkan jika t 

hitung variabel bebas bertanda negatif maka dikatakan variabel tersebut 

berpengaruh negatif terhadap variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, jumlah observasi yang dilakukan  adalah sebanyak 

36(N=36) dan jumlah variabel yang dianalisis adalah sebanyak 4 variabel ( k = 4 

), sehingga nilai df (derajat kebebasan) pada tabel t adalah df = n – k = 36 – 4 = 

32, t tabel yang didapat dari tabel t pada tingkat signifikan 0,05 adalah 2,037. 

Adapun nilai t hitung dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 5.5.
Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 67.43453 1.397316 48.26004 0.0000
RT 0.169177 0.038304 4.416716 0.0001
PD 0.016098 0.002511 6.410945 0.0000
PK -0.000835 0.000990 -0.843919 0.4050

Sumber : olah data

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :

1) Nilai signifikan variabel RT adalah 0,0001 dan nilai t hitung bertanda positif 

sebesar 4,4167, nilai signifikan < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel serta 

bertanda positif menunjukkan bahwa variabel RT berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel IPM. Semakin tinggi nilai RT maka semakin 

tinggi nilai IPM, begitu sebaliknya.
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2) Nilai signifikan variabel PD adalah 0,000 dan nilai t hitung bertanda positif 

sebesar 6,411, nilai signifikan < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel serta bertanda 

positif menunjukkan bahwa variabel PD berpengaruh positif  dan  signifikan 

terhadap variabel IPM.

3) Nilai signifikan variabel PK adalah 0,4050 dan nilai t hitung bertanda negatif 

sebesar -8,439 , nilai signifikan > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel serta 

bertanda negataif menunjukkan bahwa variabel PK tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel IPM. Tingginya nilai PK tidak dapat menjamin 

meningkatnya nilai IPM.

Dari hasil tersebut diperoleh sebuah model regresi sebagai berikut :

IPM = 67,43 + 0,1692RT + 0,0161PD - 0,0008 PK ……………(14)

Dengan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

RT : PDRB per kapita

PD : Pengeluaran Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan

PK : Pengeluaran Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan

Dari persamaan tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut :

(1) Konstanta persamaan regresi sebesar 67,43 dengan taraf signifikan sebesar 

0,000, hal ini menunjukkan bahwa konstanta regresi signifikan dan besar 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tanpa adanya pengaruh PDRB per 

kapita, pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dan Pengeluaran 

Pemerintah daerah di bidang kesehatan adalah sebesar 67,43.
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(2) Koefisien regresi variabel PDRB per kapita sebesar 0,1692 dengan signifikan 

sebesar 0,0000, hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut 

signifikan dan besar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

setelah adanya peningkatan PDRB per kapita sebanyak 1 satuan adalah 

sebesar 0,1692.

(3) Koefisien regresi variabel Pengeluaran pemerintah daerah di bidang 

pendidikan adalah sebesar 0,0161 dengan nilai signifikan sebesar 0,0000 < 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan dan 

besar peningkatan  variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah 

adanya peningkatan Pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan 

sebanyak 1 satuan adalah sebesar 0,0161.

(4) Koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah di bidang 

Kesehatan adalah sebesar -0,0008 dengan taraf signifikan sebesar 0,4050 > 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pengeluaran 

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan tidak signifikan sehingga 

peningkatan Pengeluaran Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan tidak dapat 

menjamin penurunan atau peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam uji F, Ho akan ditolak 

jika nilai F hitung > F tabel. Nilai F tabel diperoleh dari tabel F dengan melihat 

nilai df1 dan df2. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 36 

(N=36) dan jumlah variabel yang dianalisis ada 4 (k = 4), sehingga diperoleh nilai 
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df1 =  k -1 = 4 – 1 = 3 dan df2 = n - k = 36 – 4 = 32. Berdasarkan tabel F, maka 

diperoleh nilai F tabel sebesar 2,901. Nilai F tabel dan F hitung selanjutnya 

dibandingkan, jika F hitung > F tabel maka disimpulkan seluruh variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan 

jika F hitung < F tabel maka disimpulkan seluruh variabel bebas secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selain dengan melihat nilai F hitung, uji hipotesis dapat juga dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas ( signifikan ) yang didapat 

lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan seluruh variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai 

probabilitas (signifikan) yang didapat lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan 

seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah uji F yang dihasilkan dari analisis 

regresi dengan bantuan program EVIEWS :

Hipotesis pengujian uji F:

Ho : RT, PD dan PK secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM

Ha : RT, PD dan PK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM

Jika nilai Probabilitas F statistik kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar 

dari F tabel maka Ho ditolak.

Hasil Pengujian :
TABEL 5.6.
Hasil Uji F

F-statistic Prob(F-statistic)

101,7123 0,000000
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Sumber : olah data

Berdasarkan Tabel 5.6. dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji F sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 101,712 > F tabel (0,05; 67,269) sebesar 

2,901, hal ini berarti variabel RT, PD, PK secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel IPM.

c. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R2)

Koefisien Determinasi menjelaskan besar kontribusi yang diberikan 

masing-masing variabel  bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui 

besarnya koefisien determinasi variabel – variabel bebas dalam sebuah model 

regresi dapat dilakukan dengan  melihat nilai R square.

TABEL 5.7.

Koefisien Determinasi

R-squared 0.905083
Adjusted R-squared 0.896185
F-statistic 101.7123
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : olah data

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi hasi analisis regresi 

adalah sebesar 0,9051, yang berarti bahwa besar pengaruh variabel RT, PD dan 

PK adalah sebesar 90,51%, sedangkan sisanya sebanyak 9,49% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar ketiga variabel tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia
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Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB per 

kapita berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,1692 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Jawa Tengah tahun 2010-

2015. Hal ini menunjukan bahwa apabila PDRB per kapita mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 

di Jawa Tengah sebesar 0,1692. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB per Kapita terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Jawa Tengah selama tahun 2010-

2015.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan 

oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi 

modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). 

Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya 

pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan 

kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan 

semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam 

hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli 

masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli 

masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut 

indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Ramirez, dkk dalam Brata (2002) juga menyebutkan adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
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manusia. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pembangunan manusia, 

khusunya melalui aktvitas rumah tangga dan pemerintah. Rumah tangga 

cenderung untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang 

yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan (seperti makanan, air, 

pendidikan dan kesehatan), maka ketika pendapatan masyarakat atau rumah 

tangga mengalami peningkatan maka hal tersebut tentunya juga akan 

meningkatkan kesempatan bagi rumah tangga tersebut untuk memperoleh barang 

dan jasa (seperti makanan, pendidikanm, dan kesehatan) yang lebih baik.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan (PD) berpengaruh positif dan signifikan dengan 

elastisitas positif sebesar 0,0161 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam 

kota di Jawa Tengah tahun 2010-2015. Hal ini menunjukan bahwa apabila 

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 

0,0161. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada 

pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah sektopr pendidikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Jawa Tengah selama 

tahun 2010-2015. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Septiana Sanggelorang, dkk (2015) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia.
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Meier dalam Winarti (2014) juga menyatakan bahwa tingginya 

pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid 

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk 

mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan 

akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus 

meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab 

kesejahteraan suatu Negara dengan memberikan dua faktor yaitu pentingnya skala 

ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 

2014). Hasibuan dalam Arifin (2015) juga menyatakan bahwa peningkatan 

efisiensi, khusunya efisiensi masyarakat dapat dilaksanakan dengan meningkatkan 

investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi 

antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumberdaya 

manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari 

pendapat Todaro (2006) diantaranya :

a. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya 

peningkatan pengetahun dan keahlian ;

b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas
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c. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-

jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan ;

d. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada 

akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka 

buta huruf.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia khususnya di bidang 

pendidikan perlu adanya usaha pemerintah, salah satunya yaitu dengan 

meningkatkan anggaran pada sektor pendidikan yang akan digunakan sebagai 

pembangunan sarana pendidikan dan penambahan tenaga guru. Karena dengan 

adanya peningkatan biaya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor 

pendidikan akan membantu peningkatan pembangunan manusia, bukan hanya 

pembangunan manusia yang akan berkembang, tetapi juga pertumbuhan 

pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai salah satu 

faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan social, dan kesetaraan akses 

terhadap pendidikan yang berkualitas harus menjadi tujuan penting dalam 

kebijakan pembangunan. Selain adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan, anggaran ini haruslah dapat dialokasikan seoptimal mungkin 

dan tepat sasaran.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil koefisien regresi variabel 

Pengeluaran Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan adalah sebesar -0,0008 

dengan taraf signifikan sebesar 0,4050 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
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koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan tidak 

signifikan sehingga peningkatan Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan 

tidak dapat menjamin penurunan atau peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada 

pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di enam kota di Jawa Tengah selama 

tahun 2010-2015. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Sanggelorang, dkk (2015) bahwa 

pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara karena  besarnya pengeluaran 

pemerintah di sektor kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ternyata 

masih belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

yang ada di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara telah membangun beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit dan 

puskesmas di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ini dapat disebabkan karena 

berbagai hal, diantaranya yaitu pengalokasian dana yang belum optimal. Arianto 

(2011) menyebutkan bahwa terdapat ketimpangan dalam pengalokasian anggaran 

kesehatan yang lebih diprioriataskan pada aspek kuratif dan rehabilitatif 

dibandingkan aspek promotif dan preventif. Ketimpangan ini seharusnya tidak 

diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang yang masih berupaya 

pengentasan penyakit infeksi tropik akibat masalah lingkungan seharusnya lebih 
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memprioritaskan aspek promotif dan preventif sehingga negara tidak hanya 

berupaya mengobati penyakit saja tetapi mencari penyebab penyakit dan 

mengatasinya. Kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran kesehatan 

seharusnya lebih bijak, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran yang 

berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia. Seringkali ditemukan kejadian 

dilapangan beberapa Puskesmas mendapatkan alokasi fasilitas peralatan medis 

canggih dan ambulan lengkap disatu sisi, disisi lain ketersediaan tenaga kesehatan 

baik dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya belum tersedia di 

puskesmas tersebut sehingga pemanfaatan peralatan menjadi tidak fungsional.

Bahrullah dalam Winosa (2015) juga menyebutkan bahwa belum 

optimalnya alokasi keuangan pemerintah juga disebabkan karena adanya 

inefesiensi dan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu; menyebabkan ketersediaan 

uang negara dalam mendukung program yang diharapkan memberikan efek 

pengganda besar bagi masyarakat menjadi semakin berkurang. Dalam lingkup 

sektor publik, perlu adanya pengawasan untuk menjaga agar kegiatan tidak 

melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pemeriksaan adalah 

bentuk evaluasi dalam hitungan tahun, lima tahunan dalam perspektif, dilakukan 

setelah pelaksanaan anggaran.


