
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. 

Konsep perhitungan nasional yang pendekatan pengeluaran pemerintah 

menyatakan bahwa Y= G + I + G +X-M. Formula dikenal sebagai identitas 

pendapatn nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. 

Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (Government expenditures). 

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu 

dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam 

pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. ( Dumairy, 1996 ) 

Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran 

pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan. Klasifikasi penggolongan ini mirip seperti 

klasifikasi pengeluaran ke dalam pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran 

kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsur pos pengeluaran untuk 

membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai, 

belanja barang, macam-macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), 

angsuran dan bunga utang pemerintah. ( Dumairy , 1996 ) 

Penentu pengeluaran pemerintah ialah Jumlah pengeluaran yang akan 

dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor yang 

penting diantaranya Jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi 
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jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang serta pertimbangan 

politik dan keamanan. Komponen pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran 

total yang termasuk dalam klasifikasi fungsi ada beberapa komponen diantaranya 

Pelayanan umum,Pertahanan, Ketertiban dan kententraman, Ekonomi, 

Lingkungan hidup, Fasilitas umum, Pariwisata dan budaya, Perlindungan sosial, 

Pertanian, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan. ( Sukirno, 2010 ) 

Ilustrasi atas rendahnya standar hidup penduduk di negara-negara dunia 

pada umumnya yang diuraikan mengenai distribusi kesempatan menikmati 

pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi 

semua negara berkembang. Sebagian besar negara dunia terbesar anggaran 

pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Walaupun 

jumlah penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sudah banyak 

meningkat, namun tingkat buta huruf masih sangat tinggi, dibandingkan dengan 

yang ada di negara maju. ( Todaro, 2000 ) 

Sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia (human 

resources) dari suatu bangsa, bukan modal fisik ataupun sumber daya material, 

merpakan faktor yang paling penting untuk menentukan karakter dan kecepatan 

pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Mekanisme 

kelembagaan pokok dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan manusia itu 

adalah sistem pendidikan formal. Namun, sebagian besar terlanjur meyakini 

gagasan keliru yang mengatakan bahwa penciptaan dan perluasan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif merupakan kunci utama 

untuk menyukseskan pembangunan nasional. ( Todaro, 2000 ) 
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Semakin bertambah kesempatan pendidikan, akan semakin cepat proses 

pembangunan. Sehingga negara maju dan berkembang saat ini berpacu untuk 

mengutamakan pendidikan dibandingan sektor pengeluaran pemerintah lainnya. 

Sistem pendidikan di negara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keseluruhan 

sifat-sifat dasar, tingkat kemajuan, dan karakter dari proses pembangunan nasional 

yang tengah dijalani. Pendidikan formal juga menanamkan tata nilai, norma, cita-

cita, tingkah laku, dan aspirasi selalu semuanya berkaitan dengan disimpulkan 

pendidikan mempengaruhi Sumber daya manusia itu sendiri dalam berinteraksi di 

masyarakat dan beban kehidupannya kelak. ( Todaro, 2000 ) 

Sistem pendidikan seringkali menggambarkan berbagai hal yang esensial 

dari suatu masyarakat. Dimana struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat 

ternyata sangat tidak merata, maka sistem pendidikan akan dapat mencerminkan 

keadaan tersebut dalam bentuk terbatasnya jumlah orang yang bisa menikmati 

jenjang pendidikan tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, bidang pendidikan 

dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan suatu masyarakat di 

masa mendatang lewat berbagai jalan. miskin ( Todaro, 2000 ) 

Pendidikan formal yang menonjolkan pentingnya perluasan pendidikan 

yang memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, terutama 

kalangan penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja yang luas dan memberi 

kesempatan yang sama bagi semua yang meraih kemajuan. Ilmu ekonomi 

menyatakan bahwa pendidikan sangatlah penting walaupun belum mempunyai 

wujud yang pasti hal ini mutlak mempercepat perbaikan ekonomi, mengntaskan 
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kemiskinan melalui kesempatan kerja dengan taraf penghasilan yang menjanjikan 

sehingga dapat menutup garis kemiskinan. ( Todaro, 2000 ) 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena 

itu kesehatan adalah Hak bagi setiap penduduk yang dilindungi Undang-Undang 

Dasar. Perbaikan layanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi 

sumber daya manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera. Tingkat 

kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

penduduk, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan kemiskinan. ( Todaro, 

2000 ) 

Kesehatan yakni permasalahan kedua setelah pendidikan. Selain 

membanting tulang untuk mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa,banyak 

penduduk di negara ini yang harus melawan kekurangan gizi dan hama penyakit. 

Tidak sedikit yang kemudian terpaksa menyerah mati karena penyakit atau nutrisi 

buruk. Hal ini bertentangan dengan pendapatan umum bahwasanya kekurangan 

gizi diakibatkan oleh terbatasnya produksi bahan pangan. Jadi sebenarnya yang 

menjadi penyebab timbulnya kelaparan dan kurang gizi bukanlah keterbatasan 

pangan melainkan garis kemiskinan. ( Todaro, 2000 ) 

Mayoritas penduduk yang tinggal di pedesaan dan pedalaman terpaksa 

ekstra hati-hati hidupnya mengingat kurangnya fasilitas serta pelayanan 

kesehatan. Tidak adanya ketersediaan air bersih yang merupakan unsur penting 

dalam kehidupan untuk kesehatan lingkungan, kekurangan air bersih sangat 

berdampak buruk bagi kesehatan yang menimbulkan penyakit kulit dan disentri 

yang terlalu parah akan mengakibatkan kematian. Pelayanan kesehatan yang 



5 
 

memadai sebagai bagian dari pelayanan sosial yang masih jarang di pedesaan 

maupun pedalaman. ( Todaro, 2000 ) 

Garis kemiskinan disektor kesehatan ini sangat berpengaruh bagi penduduk 

miskin. Biaya kesehatan di rumah sakit perkotaan yang mahal sehingga 

pelayanannya hanya bisa diminati segelintir penduduk miskin. Bergantinya tahun 

semakin muncul penemuan baru penyakit yang ada bahkan fatalnya taraf 

kematian itu menjadi garis besar bagi kehidupan penduduk yang miskin. 

Pengeluaran pemerintah tahun demi tahun meringankan beban masyarakat 

dibawah taraf minim dengan pelayanan pengobatan gratis dan asuransi seperti 

BPJS.  ( Todaro, 2000 ) 

Kemiskinan bisa didefinisikan dua pendekatan, kemiskinan absolut dan 

kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu 

sementara kemiskinan relatif bersifat kondisional. Kemiskinan absolut merupakan 

kondisi seorang atau keluarga yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang 

bisa mencukupi berbagai kebutuhan dassar berupa makanan, pakaian dan 

perumahan. Kemiskinan relatif merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya berupa makanan. ( Hakim, 2002 ) 

Tingkat rendah atau tingginya kemiskinan di suatu negara tergantung pada 

dua faktor yakni, tingkat pendapatan nasioanal rata-rata dan lebar sempit 

kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat 

pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi 

pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti 

akan tetap parah. ( Todaro , 2000 ) 
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Salah satu pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 

perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan 

yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya kan mewujudkan 

kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional 

adalah menurukan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu 

penyakit dalam ekonomi, sehingga harus diatasi paling tidak dikurangi. 

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan 

bersifat multidimensional. ( Hakim, 2002 )  

Di Indonesia yang diliputi Lima Pulau diantaranya Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Seperti diketahui Pulau Jawa termasuk 

Pulau yang memiliki penduduk sangat tinggi dibandingkan dengan Pulau lainnya. 

Pulau Jawa yang terdiri dari 6 Provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, 

Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia itu 

sendiri. Dari data yang telah di teliti dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur 

merupakan urutan ketiga dari persentase penduduk miskin periode 2009-2014.  

( BPS Jatim, 2014) 

Masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 38 kabupaten 

dan kota adalah ketidakmerataan. Sebagian besar masalah kemiskinan di beberapa 

wilayah tersebut masih cukup tinggi, maka dari itu perlu dicari faktor-faktor yang 

menyebabkan tingkat kemiskinan yang terjadi di kabupatepan/kota di provinsi 

Jawa Timur. Sehingga dapat digunakan sebagai titik acuan bagi tiap 

kabupaten/kota dalam usaha menanggulangi kemiskinan. ( BPS Jatim, 2014 ) 

 



7 
 

B. Rumusan masalah  

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan 

kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan 

yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Pengeluaran Pemerintah 

di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Temiskinan di Jawa Timur pada 

periode 2009-2014. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan 

kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2009-

2014 ? 

C. Batasan masalah 

Agar permasalahan ini  tidak menyimpang, maka dalam penelitian ini hanya 

difokuskan pada Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan 

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode tahun 

2009-2014 . Dengan adanya batasan masalah tersebut diharapkan penelitian ini 

dapat mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada Dua sektor tersebut 

terhadap kemiskinan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal penelitian. adapun tujuan 

yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :. 
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1. Untuk menguji dan menganalisis besar pengaruh pengeluaran 

pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan 

di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2009-2014. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai suatu kesempatan bagi penulis menambah wawasan ilmiah 

yang berkaitan dengan program studi yang sedang penulis tekuni 

khususnya mengenai dampak pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa 

Timur pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat 

kemiskinan 2009-2014. 

2. Sebagai bahan studi atau tambahan literatur serta informasi bagi 

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi pemerintah Jawa Timur khususnya, yaitu memberikan laporan 

seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur 2009-

2014. 

 

 

 

 

 


