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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan 

perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai 

perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, 

pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Suatu 

negara yang dikatakan maju dapat tercemin jika yang dijadikan acuan salah 

satunya adalah masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tentu saja 

menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia di suatu negara. Indonesia 

memiliki sumber daya manusia yang bisa di eksploitasi dan digali sehingga 

menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan (Syahputra 

& Abdul, 2016). 

Peran kebijakan fiskal pemerintah sangat vital dalam meningkatakan 

kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada kebijakan anggaran untuk 

pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) yakni belanja langsung dan 

belanja tidak langsung dapat menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah 

daerah dalam mendorong  pembangunan manusia di daerahnya. Semakin besar 

porsi alokasi anggaran pemerintah daerah mencerminkan semakin besar 

perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia di daerahnya, 

begitupun sebaliknya. Dari data yang diperoleh dari BPS Kalimantan Timur 

dapat diketahui bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah daerah dari 

tahun 2010 – 2016 dan dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif. Dalam 
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kurun waktu tujuh tahun jika di rata – rata daerah yang mempunyai pengeluaran 

pemerintah daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Kutai Kertanegara dan 

yang terendah terdapat pada Kota Bontang. 

Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat 

penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah 

kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula 

angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang 

tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan 

kurangnya pengetahuan akan Keluarga Berencana (KB). Dari data yang 

diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan bagaimana 

perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya 

mengalami kenaikan secara terus menerus. Dalam Kurun waktu tujuh tahun 

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota 

Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kota Balikpapan. Kemudian 

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten 

Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks 

(HDI) adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah 

sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang 

dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas 

hidup (BPS Kalimantan Timur, 2017). 
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Alternatif lain dari strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut 

sebagai people-centered development atau putting people first. Artinya, manusia 

(rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta 

kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dimensi 

pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk 

menusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalm proses produksi. 

Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada 

pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu: kemampuan manusia 

untuk mengaktualisasikan segala potensinya (Kuncoro, 1997). 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Kalimantan Timur pada tahun 2010 - 2012 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang 

meningkat, juga diikuti dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa perkembangan 

nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan 

dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Dimana pada tahun 2010 IPM Kalimantan 

Timur sebesar 71.31 dan terus meningkat sampai tahun 2016 menjadi sebesar 

74.59. Artinya adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya sudah sejalan dengan target pembangunan yang 
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sudah direncanakan. Tujuan pemerintah daerah adalah dapat mempertahankan 

pertumbuhuhan nilai indeks pembangunan manusia yang positif guna 

pencapaian target IPM dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor ekonomi 

secara makro maupun faktor lainnya (BPS Kalimantan Timur, 2017). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembanguna Manusia (IPM) 

antara lain pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah penduduk. Namun 

kenyataannya sangat banyak variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dilakukan suatu peneitian yang 

menggunakan topik “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Jumlah 

Penduduk Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur” 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia , pengeluaran 

pemerintah daerah, dan jumlah penduduk di provinsi kalimantan timur? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah 

penduduk terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi kalimantan 

timur? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia, pengeluaran 

pemerintah daerah, dan jumlah penduduk di provinsi kalimantan timur.  

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, dan 

jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi 

kalimantan timur. 
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D. Batasan Penelitian 

Agar topik permasalahan yang akan diteliti lebih terarah maka di dalam 

penulisan ini, masalah yang akan dibahas dan dibatasi adalah membahas 7 

Kabupaten dan 3 Kota yang tergabung pada Provinsi KalimantanTimur, 

setelah adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2012, 

namun untuk keperluan regresi dalam uji data hanya menggunakan 6 

Kabupaten dan 3 Kota dikarenakan data yang kurang lengkap. Pembahasan  

dalam penelitian ini adalah selama 7 tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai 

dengan 2016. 

E. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Peneliti 

Manfaat dari Penelitian ini bagi peneliti adalah diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan berpikir dalam hal pengembangan 

wawasan, serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai macam teori 

yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menguji dengan kenyataan yang 

ada. 

2.  Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan 

fiskal agar dalam pengelolaan anggaran bisa lebih efektif dan efisien terutama 

dampaknya dalam hal pembangunan manusia di Kab/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 

3. Bagi Peneliti Lain 
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 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti 

lain dalam rangka menambah ilmu pengetahuan serta informasi khususnya 

tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. 


