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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian terdahulu 

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Widodo et all, ”Analisis Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap 

Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi 

Jawa Tengah”,dalam BPKP Perwakilan Jawa Tengah,Juni 2011(Jawa 

tengah:2011), hlm.33.Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis regresi berganda (Multiple Regression 

Analysis). Kesimpulannya bahwa alokasi pengeluaran pemerintah tidak secara 

langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersamaan 

(simultan) pengeluaran di sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi 

kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independent 

dalam mempengaruhi kemiskinan, harus berinteraksi dengan variabel lain.  

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mohamad Erhan Wibowo, “Analisis 

Pengaruh Pengeluaran Pemerinah Di Sektor Pertanian Pendidikan Kesehatan dan 

Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah”,(Semarang:2014),hlm.80.Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi data panel dengan dilanjut uji kesesuaian model uji statistik dan 

terakhir adalah uji asumsi klasik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji 

pengaruh variabel pengeluaran sektor pertanian,pendidikan,kesehatan dan 
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infrastruktur terhadap kemiskinan. Dengan hasil penelitian bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pertanian,pendidikan,kesehatan dan infrastruktur berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya setiap kali pemerintah 

meningkatkan pengeluaran anggaran khususnya sektor 

pertanian,pendidikan,kesehatan dan infrastruktur akan menurunkan beberapa 

persentase kemiskinan.  

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Radhitya Widyasworo, ”Analisis Pengaruh 

Pendidikan Kesehatan dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Gresik Studi Kasus Tahun 2008-2012”,(Malang:2014),hlm.10. 

Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares)mengestimasi 

suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap 

observasi terhadap garis tersebut. Dengan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

penelitian ini menunjukkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Jika suatu pendidikan daerah 

sudah baik berarti mutu sumber daya manusia di daerah tersebut juga baik. 

Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

untuk menyerah teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar 

tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Kusmiatin, “Analisis Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan PMDN 

Terhadap Kemiskinan Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”, (Makassar:2014), 

hlm.85. Penelitian ini menggunakan metode regresi 2SLS atau metode regresi dua 

tahap. Dengan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara langsung 
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pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kesehatan infrastruktur dan PMDN 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan disebabkan oleh 

pengeluaran pemerintah sulawesi selatan yang dialokasikan untuk pertumbuhan 

ekonomi tetapi tidak mengalami penetasan kebawah (Trickle down effect)terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan. Dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin 

tinggi tidak selalu menurunkan angka kemiskinan jika tidak disertai dengan 

pemerataan pendapatan. 

Perbedaan jurnal Widodo et all “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui 

peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah” dengan peneliti 

yakni, terletak pada variabel terikat yang memilih IPM (indeks pembangunan 

manusia), objek dan data penelitian yang bertempat di Provinsi Jawa Tengah 

mengambil data tahun 2011, metode analisis yang digunakan regresi linear 

berganda.  

Perbedaan jurnal Mohamad Erhan “Analisis pengeruh pengeluaran 

pemerintah di sektor pertanian pendidikan kesehatan dan infrastruktur terhadap 

tingkat kemiskinan studi kasus kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah” dengan 

peneliti yakni, terletak pada variabel bebas yang menjelaskan ada empat variabel 

bebas yang digunakan, Objek dan data penelitian yang bertempat di Provinsi Jawa 

Tengah mengambil data tahun 2014. 

Perbedaan jurnal Radhitya Widyasworo “Analisis pengaruh pendidikan 

kesehatan dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di kabupaten gresik 

studi kasus tahun 2008-2012” dengan peneliti yakni, terletak pada variabel bebas 
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yang digunakan ada tiga variabel bebas, objek dan data penelitian mengambil satu 

kabupaten saja yaitu gresik dan tahun yang digunakan 2008-2012, metode analisis 

yang digunakan metode OLS. 

Perbedaan jurnal Kusmiatin “Analisis pengeruh pengeluaran peerintah 

sektor pendidikan kesehatan infrastruktur dan PMDN terhadap kemiskinan 

sulawesi selatan periode 2001-2010” dengan peneliti yakni, terletak pada variabel 

bebas yang digunakan ada empat variabel bebas, objek dan data penelitian 

mengambil Provinsi Sulawesi dan tahun yang digunakan 2001-2010, metode 

analisis yang digunakan metode regresi 2SLS atau metode regresi dua tahap. 

B. Landasan Teori 

1. Otonomi daerah 

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom itu 

sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 

berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dalam memenuhi 

kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh 

daerah. ( UU No.32, 2004 ) 

Lebih dari satu dekade otonomi daerah sudah berjalan di Indonesia, 

diharapkan otonomi bukan hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi 

rakyat daerah dan bukan hanya otonomi yang didaerahkan, otonomi daerah bukan 
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sekedar pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. ( UU No.32, 2004 ) 

2. Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah dengan adanya 

desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab 

kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya secara sendiri. 

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan 

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yangdilimpahkan. Desentralisasi 

fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau 

keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun 

pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 

Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban 

daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. ( Mankiw, 2003 ) 

Berdasarkan struktur anggaran daerah elemen-elemen yang termasuk dalam 

belanja daerah terdiri dari : 

a. Belanja Aparatur 

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan 

pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau 
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digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya 

tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

b. Belanja Pelayanan Publik 

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan 

pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau 

digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya 

secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

salah satu jenis belanja yaitu hubah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer. 

d. Belanja tak terduga 

Pengeluaran yang disediakan untuk : 

1) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat 

membahayakan daerah.  

2) Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang 

tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan. 

3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang 

dibebaskan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 Tahun 

2006 TentangPengolahan Keuangan Daerah dikelompokan ke dalam belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, merupakan 

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
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keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja langsung adalah 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. 

3. Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus 

disembuhkan paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang 

permasalahn yang cukup kompleks, oleh karena itu upaya pengentasan 

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan (proverty) 

merupakan masalah yang kritis yang harus ditangani dalam pembangunan 

nasional. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah sejauhmana 

kemiskinan dapat dikendalikan dan diupayakan untuk dikurangi secara nyata dari 

waktu ke waktu. Tujuan akhirnya jelas, yaitu untuk terciptanya keadilan dan 

kemakmuran bersama. Dalam keseharian, kemiskinan dipersepsikan dalam 

konteks ketidakcukupan pendapatan dan kepemilikan uang serta aset dalam 

dimensi ekonomi. ( Todaro, 2000 ) 

Konsep tentang kemiskinan adalah kemiskinan dilihat dari kondisi di mana 

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar menurut Bappenas terpenuhinya 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan 
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atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial-

politik, baik baik perempuan maupun laki-laki. ( Hakim, 2002 ) 

Dalam melihat hak-hak ini Bappenas menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan kemampuan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan 

kemampuan dasar dan pendekatan objektif dan subjektif. 

(Kuncoro, 1997) ukuran kemiskinan secara sederhana dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin Absolut apabila hasil pendapatannya 

berada di bawah garis miskin dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan 

dasar hidupannya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat 

pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap 

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan 

komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak 

hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat 

kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun 

demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 

b. Kemiskinan Relatif 

Seseorang yang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep 
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ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup 

masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau 

akan selalu ada. 

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang 

berarti semakin besar ketimpangan sosial antara tingkat penghidupan 

golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah 

penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 

c. Kemiskinan Kultural 

Seseorang yang termasuk dalam golongan miskin kultural apabila sekap 

orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki 

tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya 

atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu 

pemalas dan tidak mau usaha memperbaiki kondisi hidupnya sendiri.Adapun 

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan, yaitu : 

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara 

berbeda, yaitu tergantung dari sudut pandang analisis dalam memahami kondisi, 

sifat, dan konteks kemiskinan, bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh 

karena itu, agar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, maka 

hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab 

kemiskinan secara lengkap. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang dikategorikan miskin. 

Namun, menurut World Bank menyebutkan ada tiga faktor utama penyebab 

kemiskinan, yaitu: 
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1. Rendahknya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : 

makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. 

2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi 

negara masyarakat. 

3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan 

menanggulanginya. 

World Bank juga mendeskripsikan indikator kemiskinan yang terdiri dari: 

a. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

c.  Pembangunan yang bias di kota 

d. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat 

e. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi 

f. Rendahnya produktivitas 

g. Budaya hidup yang jelek 

h. Tata pemerintahan yang buruk 

i. Pengelola sumber daya alam yang berlebih. 

Menurut (Erhan, 2014) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara mikro kemiskinan muncul karena 

adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebakan distribusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitas rendah. Kedua, miskin muncul akibat perbedaan 

dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya 
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kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang 

beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan 

muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu 

bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of proverty). Teori 

ini dikemukakan oleh (Nurkse, 1953) yang mengatakan : “ a poor country is poor 

because it is poor”(Negara miskin itu miskin karena dia miskin).  

Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. 

Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang 

mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya 

tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. 

Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan 

untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. 

4. Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian 

Dalam sebuah perekonomian memerlukan sentuhan tangan pemerintah 

untuk mengatur kegiatan ekonomi. Secara umum peran pemerintah dalam 

perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut 

Mangkoesoebroto(1994),  yaitu : 

a. Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam 

memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik. 

b. Fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam melakukan distribusi sumber 

daya bagi masyarakat. 
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c. Fungsi stabilitas, yaitu peran pemerintah dalam menjaga kestabilan 

penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga, serta tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tepat yang berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 

5. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Menurut ( Mangkoesoebroto, 1993 ) pengeluaran pemerintah (goverment 

expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah 

untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 

penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional Tujuan dari 

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, output maupun 

kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. 

Menurut (Mangkoesoebroto, 1993), perkembangan teori makro mengenai 

pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Menurut (Mangkoesoebroto,1994) Model pembangunan tentang 

perkembangan pengeluaran pemerintah, Model ini dikembangkan oleh 

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal 

perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total 

investasi sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana 

publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada 

tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta juga 

semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh 
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karena itu tahapan ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena 

perkembangan ekonomi. 

b. Menurut (Mangkoesoebroto, 1993) Pada abad ke 19 Weager mengemukakan, 

ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran selalu meningkat/tidak stabil 

terjadinya fluktuasi yang cenderung tinggi. Kelima penyebab dimaksud adalah 

tuntutan peningkatan pertahanan dan keamanan, kenaikan tingkat pendapatan 

masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, 

perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birikrasi yang mengiringi 

perkembangan pemerintah.Weager mengemukakan pendapatnya dalam suatu 

bentuk hukuman, yaitu : Apabilapendapatan perkapita meningkat secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.  

Hukum tersebut dijelaskan dengan notasi : 

PkPP₁<PkPP₂< ... <PkPPn 

PPK₁      PPK₂  PPKn 

Keterangan : 

PkPP = Pengeluaran pemerintah perkapita 

PPK = Pendapatan perkapita, yaitu GDP / jumlah penduduk 

1,2...n = Jangka Waktu 

Hukum weager mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut 

organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai 

indivisu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana 
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ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: secara relatif peranan pemerintah 

semakin meningkat.  

Gambar 2.1 

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Weager 

 

Pengeluaran      kurva 1 

pemerintah GDP      

        Kurva 2 

  

 

                       QWaktu 

Sumber : (Mangkoesoebroto, 1993) 

 

c. Teori Peacock dan Wiseman 

Menurut (Mangkoesoebroto, 1993) Peacock dan Wiseman mengemukakan 

pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai 

anggrannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar 

pajak, terlebih lagi jika terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori 

pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran 

pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 

semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya 

GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu 
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juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya 

keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar 

pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif 

untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka 

pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan 

ini disebut efek pengalihan (Displacement effect) yaitu adanya suatu 

gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas 

pemerintah.  

6. Gambaran Umum APBD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah tingkat I 

dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang 

berlaku pada pemerintahan pusat. Pendapatan daerah tingkat I antara lain terdiri 

dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah), pajak 

pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain: Pajak Rumah Tangga, Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen (opsen atas 

pajak kejayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin 

pengambilan pasir, baty, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah 

otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah 

(antara lain Pajak Tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak 

pusat (antara lain pajak radio, panjak bangsa asing, pajak pembangunan I dan 

sebagainya), sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan 

ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas daerahnya. 
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Dalam UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 17, menyebutkan bahwa APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana dissatu sisi 

menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan 

penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.  

a. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah 

Menurut (Erhan, 2014) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai 

segi, sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk investasi langsung untuk 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

2. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

3. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang. 

4. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempat kerja yang 

lebih banyak dan penyebaran daya beli yang luas. 

Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah  dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau sepenuhnya, artinya 

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari 

masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. 

Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk 

proyek-proyek produktif barang ekspor. 



25 
 

2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-

keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat 

penghasilan dan sasaran pajang yang lain pada akhirnya akan menaikan 

penerimaan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pertanian, 

pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta 

memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 

3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu 

pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan 

masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi,objek-objek pariwisata dan 

sebagainya. 

4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya 

pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan 

dan pendidikan masyarakat. 

 

7. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. 

Seseorang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik 

dan bisa memperbaiki standar hidupnya yang lebih layak dari batas minimum.. 

Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk 

mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan 

pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam 

menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang 

terhindar dari kondisi miskin. Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan 
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masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem 

pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerrintah di sektor pendidikan 

merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas 

masyarakat. ( Todaro, 2000 ) 

8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena 

itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-

Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 

investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang 

erta dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan 

tingkat kesejateraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama 

kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan 

harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. ( Todaro, 2000 ) 

C. Karangka Pikir 

Permasalahan besar yang sedang dihadapi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur adalah Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah 

baik daerah maupun pusat, khususnya daerah untuk mencari solusi terkecil dan 

terbesar untuk menggulangi dampak adanya tingkat kemiskinan yang semakin 

menyebar luas di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Kebijakan desentralisasi 
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fiskal yang dicerminakan dalam pengeluaran daerah yang ditungakan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam memberantas kemiskinan. 

Seseorang yang memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi akan memperoleh 

kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan standar hidupnya. Pengaruh 

pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan 

tingkat pendapatan yang lebih tinggi, melainkan juga dapat mempengaruhi 

perilaku individu dalam pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan 

kemungkinan suskes dan menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan 

membuat terhindar dari kondisi miskin. 

Pembangunan sektor kesehatan merupakan sektor yang mengacu 

Rendahnya tingkat pendapatan juga akan berdampak terhadap pada rendahnya 

kemampuan seseorang mengakses pelayanan kesehatan. Pelayanan berobat gratis 

salah satunya yang dapat di ambil masyarakat menengah ke bawah.   

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Sumber : ( Sylfara, 2017 ) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pertanyaan yang bersifat sementara, tentang 

adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan, di ambil 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitrian yang 

sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan dengan penelitian di 

bidang ini. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut: 

a. Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiksinan periode tahun 2009-2014. 

b. Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan periode tahun 2009-2014. 

 

 

 

 


