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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Pratowo (2008) yang meneliti tentang  “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” yang 

menggunakan alat analisis Uji asumsi klasik dan Uji Statistik. Belanja Daerah 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Gini Rasio secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehubungan 

dengan penurunan. Proporsi Pengeluaran non Makanan, secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio 

Ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia.  

Menurut Baeti (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Pengangguran, 

Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan 

Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011” yang 

menggunakan alat analisis Uji asumsi klasik dan Metode Generalized Least 

Square (GLS). Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. pertumbuhan ekonomi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, dan 

alokasi pengeluran pemerintah khususnya sektor pendidikan dan kesehatan 

berpengaruh positif dan singnifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 

Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor 
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pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pembangunan manusia yang diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Menurut penelitian Akbar Khodabakhshi (2011) yang meneliti tentang 

“Relationship between GDP and Human Development Indices in India 

(Hubungan antara GDP dan Indeks Pembangunan Manusia di India)” dapat 

diambil kesimpulan bahwa indeks produksi domestik bruto per kapita dalam 

ekonomi India telah mengalami pertumbuhan yang baik tetapi dampak pada 

indikator indeks pembangunan manusia lainnya sangat rendah bahkan pada 

beberapa indikator seperti harapan hidup tidak efektif. Hasilnya menunjukkan 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia India tumbuh seiring dengan sisi 

negatifnya. Indeks pertumbuhan memiliki kecenderungan menurun dari periode 

awal tahun 2009 dan paling sedikit 0,012, tetapi mencapai indeks pertumbuhan 

tahun 2010 telah menemukan situasi naik 0,014 tercapai. India memperoleh 119 

dalam indeks pembangunan manusia peringkat dunia. 

Menurut penelitian Maryam Abdu (2017) yang meneliti tentang “Human 

Development Index: a Paradox for the Nigerian Economy (Indeks Pembangunan 

Manusia: Paradoks untuk Ekonomi Nigeria)”  mengatakan bahwa dari hasil 

temuan, kesehatan tidak memiliki efek signifikan pada indeks pembangunan 

manusia di Nigeria; pendidikan tidak memiliki efek yang signifikan pada indeks 

pembangunan manusia di Nigeria; tetapi keamanan bagaimanapun memiliki 

efek signifikan pada indeks pembangunan manusia di Nigeria. 

Menurut penelitian Gordon (2017) yang meneliti tentang “The Human 

Development Index as Isoelastic GDP: Evidence from China and Pakistan 

(Indeks Pembangunan Manusia sebagai PDB Isoelastik: Bukti dari China dan 

Pakistan)” Disimpulkan bahwa perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 
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aksiomatik dapat dilakukan di Cina dan Pakistan tanpa sampling survei, 

inferensi probabilistik, pengujian signifikan, atau bahkan data Indeks 

Pembangunan Manusia. Akhirnya, masalah yang timbul dari pertumbuhan GDP 

yang telah ditinjau oleh Konferensi Ekonomi Morris AS ,Divisi PBB untuk 

Pembangunan Berkelanjutan, dan Forum Tahunan Inisiatif Ekonomi Progresif. 

Masalah ini juga telah diatasi oleh laporan Sarkozy, yang diakhiri dengan 

peringatan bahwa “tidak ada serangkaian angka yang terbatas yang dapat 

berpretensi untuk meramalkan karakter yang berkelanjutan atau tidak 

berkelanjutan dari sistem yang sangat kompleks” 

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian terdahulu, Penelitian ini 

menambahkan  variabel independen (X) yang digunakan yaitu jumlah penduduk, 

pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan jumlah penduduk. Alat analisis 

yang digunakan adalah estimasi data panel, Uji kesesuaian Model dan Uji 

Statistik. Untuk lokasi yang digunakan juga berbeda yaitu di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Dalam UNDP (The United Nations Development Program) 

mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas 

pilihan masyarakat. Yang paling penting adalah pilihan manusia untuk 

berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup, dan 

menikmati standar kehidupan yang layak (Halim, 2002). 

 Konsep atau definisi pembangunan manusia diatas pada dasarnya 

mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep 

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami 
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dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. 

Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103) 

sejumlah hal penting dalam pembangunan manusia adalah: 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian. 

b. Pembangunan dimaksutkan 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. 

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatan kemampuan (kapasibilitas) manusia tetapi juga dalam 

upaya – upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara 

optimal. 

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas , pemerataan, kesinambuangan, dan pemberdayaan. 

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan – pilihan untuk 

mencapainya. 

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang 

menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental 

maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa 

pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber 

daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 

sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna 
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peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar 

kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemnbangunan yang 

berkelanjutan. 

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan 

meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan 

pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. 

Pembentuan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada 

manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif. 

The United Nations Development Program (UNDP), telah 

mempubikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran 

kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI), meskipun HDI 

merupakan alat untuk mengukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara 

konstan,diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM 

secara sempurna. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi 

HDI adalah sebagai berikut : (Halim, 2002: 53-54) 

  Umur panjang (longevity), sebagai pengukur kesejahteraan dan 

nutrisi. Umur panjang diukur dengan merata – rata harapan hidup 

(dalam tahun) dari tingkat kelahiran, dihitung dengan mengasumsikan 

bahwa seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan mengalami 

tingkat kematian seketika dari tiap kelompok umur (tahun kedua, 

tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-n) sepanjang hidupnya. 

 Pendidikan. Terdiri dari rata – rata terbobot antara: 

a. Angka melek huruf dari kaum dewasa dalam presentase (Bobot 

2/3) 
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b. Tahun – tahun utama dari masa sekolah seseorang sepanjang 25 

tahun dari umurnya (Bobot 1/3) 

 Standar Hidup. Indikator standar kehidpuan adalah GDP perkpita 

rill dalam dolar PPP, dengan tanpa diskon sampai dengan suatu 

tingkat kemiskinan global dengan dasar kebutuhan pendapatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tingkat nutrisi minimal (I$4,829 pada 

tahun 1990), dan diskon yang meningkat dengan progresif dengan 

meningkatnya pendapatan, merefleksikan utilitas marjinal yang 

semakin menurun dari pendapatan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen – 

komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 

lain: 

a. Indeks Harapan Hidup  

Indeks Harapan Hidup menunjukan jumlah tahap hidup yang 

diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan 

memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian 

per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata – 

rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan 

dengan sulitnya mendapatkan informasi  orang yang meninggal 

pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan 

hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang 

dibutuhkan dalam metode ini adalah rata – rata anak lahir hidup 

dan rata – rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara 

singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan 

oleh program mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup 
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dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai 

maksimum dan minimum. 

b. Indeks Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), 

UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita 

GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau 

kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita hanya mengukur 

produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli rill 

masyarakat yang merupakan kensentrasi IPM. Untuk mengukur 

daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan 

data rata – rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar 

bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan 

dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 

c. Indeks Pendidikan 

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencangkup dua 

indikator yaitun angka melek huruf (LIT) dan rata – rata lama 

bersekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk 

berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia 

tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan 

agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat 

penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masihdalam proses 

sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata- rata 

lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan 
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dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan 

(cerminan angka LTI), dimana Lit merupakan proporsi penduduk 

yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok 

penduduk secara keseluruhan.  Sedangkan cerminan angka MYS 

merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki 

penduduk. 

Menurut Todaro & Smith (2006) Pembangunan manusia ada tiga 

komponen universal sebagai tujuan utama meliputi: 

a. Kecukupan , yaitu merupakan kebutuhan dasar manusiasecara fisik. 

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan 

menghentikan kehidupan seorang, meliputi pangan, sandang, papan, 

kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja tidak akan menyebabkan 

keterbelakangan absolut. 

b. Jati diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih 

baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk manu, untuk 

menghargai diri sendiri, untuk merasa diri sendiri pantas dan layak 

mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semua itu terangkum dalam self 

esteem (jati diri). 

c. Keberhasilan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan 

utnuk memiliki nilai universal yang tercantum daam pembangunan 

manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan 

di sini diartikan seagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak 

diperbudak oleh pengejaran dari aspek – aspek materi dalam 

kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata – mata 

dipilih tapi kitalah yang memilih. 
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IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut: 

 Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, 

media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik 

ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. 

IPM dciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap 

kemampuanya segarusnya menjadi kriteria utama untuk menilai 

pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi. 

 Untuk mempertanyakan pilihan – pilihan kebijakan suatu negara. 

Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatn perkapitanya sama 

dapat memiliki IPM yang berbeda. 

 Untuk memperlihatkan perbedaan diantara negara – negara , di antara 

provinsi – provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, 

dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan 

disparitas atau kesenjangan di antara kelompok – kelompok tersebut, 

maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk 

mencari sumber masalah dan solusinya. 

2. Teori Pengeluaran Pemerintah Daerah 

Pengertian Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Halim (2004), 

pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah 

daerah. Pengeluaran daerah merupakan fungsi dari penerimaan daerah. 

Semakin besar penerimaan maka semakin besar juga tingkat pengeluaran. 

Oleh karena itu, semakin besar penerimaan, penyusun kebijakan pengeluaran 

daerah harus merencanakan pengeluaran secara tepat dan sesuai kebutuhan 

masyarakat agar manfaat dari anggaran tersebut dapat lebih berdaya guna dan 
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tepat sasaran. Konsep pengeluaran daerah adalah jumlah dana yang 

dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerahnya 

baik kebutuhan yang termasuk dalam belanja langsung maupun yang 

termasuk dalam belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah atau 

government expenditure ini adalah semua pembelian barang dan jasa yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Pengeluaran pemerintah merupakan instrument untuk mengukur 

besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu 

pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai penentu jumlah 

pengeluaran agregat  maupun penentu Pertumbuhan GNP riil dalam jangka 

pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa  dikelompokkan ke 

dalam dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. 

Menurut BPS (2010), pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan 

sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk 

membiayai suatu kegiatan yang dikurangi dengan hasil penjualan barang dan 

jasa pemerintah yang tidak dapat disahkan dari kegiatan pemerintah. Yang 

termasuk  dalam  golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah  

terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial, belanja 

pegawai dan penyusunan barang modal, pembelian ke atas barang dan jasa 

yang akan dikonsumsikan, membeli alat - alat tulis dan kertas untuk 

digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan 

investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana 

seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno, 2006)   
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Menurut Sukirno (2000), Penentu-penentu pengeluaran pemerintah 

yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa 

faktor, antara lain : 

a. Proyeksi jumlah pajak yang diterima.  

Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih 

dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. 

Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak 

pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.  

b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai.  

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah 

mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari 

pendapatan yang diperoleh pajak.  

c. Pertimbangan politik dan keamanan.  

Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan 

masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai Negara di dunia. 

Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaaan 

pemerintah yang sangat besar.  

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran 

pemerintah secara garis besar dikelompokkan atas: Pertama, Pengeluaran 

Rutin Pemerintah pada dasarnya adalah pengeluaran untuk pemeliharaan atau 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran 

rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga 

dan cicilan utang dan lain-lain. Anggaran belanja rutin memegang peran yang 
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penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta 

upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan 

menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. 

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk 

pembiayaan pembangunan nasional. Penghematandan efisiensi tersebut 

antara lain dapat diupayakan melalui pinjaman, alokasi pengeluaran rutin, 

dan pengendalian kordinasi pelaksanaan pembelian barang-barang dan jasa 

kebutuhan departemen/lembaga Negara non departemen. Kedua, Pengeluaran 

Pembangunan maksudnya sebagai pengeluaran yang bersifat menambah 

kapital (investasi) masyarakat dalam bentuk proyek-proyek pengeluaran 

untuk pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan 

pembelian kendaraan, maupun pembangunan non fisik spiritual seperti 

penataran, training dan sebagainya. Pengeluaran pembangunan merupakan 

pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program 

pembangunan, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang 

sesuai dengan ketentuan. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai 

bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.  

Berdasarkan peraturan Kepmendagri No.29 Tahun 2007, belanja daerah 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

A. Belanja Aparatur, terdiri dari :  

1) Belanja administrasi umum, adalah belanja tidak langsung dan tidak 

menambah aset tetap. Misalnya belanja gaji pegawai, listrik, air, 

telepon, dan pemeliharaan kendaraan. 
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2) Belanja operasional dan pemeliharaan, adalah belanja yang besar atau 

kecilnya dipengaruhi oleh adanya kegiatan tetapi tidak menambah aset. 

Misalnya operasi penertiban pedagang kaki lima. 

3) Belanja modal, adalah belanja yang besar atau kecilnya dipengaruhi 

oleh adanya kegiatan secara langsung dan menambah aset. Misalnya 

pembangunan gedung, pembelian kendaraan bermotor, dan 

pembangunan jalan.  

A. Belanja Publik, terdiri dari :  

1) Belanja abministrasi umum. 

2) Belanja operasional dan pemeliharaan. 

3) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja ini bersifat langsung, 

contohnya belanja Provinsi untuk alokasi bagi hasil. Alokasi tersebut bisa 

berupa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor ke kabupaten atau kota, bantuan kepada organisasi 

kemasyarakatan, olahraga, dan profesi.  

4) Belanja tidak disangka, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah 

yang mendesak untuk dilaksanakan tetapi belum ada anggarannya.  

Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, belanja daerah 

terdiri dari :  

a. Belanja Langsung, belanja langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

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

modal.  

b. Belanja Tidak Langsung, belanja tidak langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 
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program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.   

Menurut Mardiasmo (2002) pengeluaran pemerintah (Belanja Daerah) 

dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, kelompok, dan jenis belanja 

diantaranya sebagai berikut :  

a. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna 

anggaran seperti dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lainnya. 

b. Fungsi belanja misalnya : pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lain.  

c. Kelompok belanja misalnya: belanja administrasi umum, belanja operasi 

dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan serta belanja investasi.  

d. Jenis belanja misalnya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.  

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  

Pengeluaran pemerintah dalam arti yang sebenarnya dapat dipakai 

sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh 

pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, 

semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi 

pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu 

ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.  

Menurut (Mangkoesoebroto, 1993) Pada abad ke 19 Weager 

mengemukakan, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran selalu 
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meningkat/tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi yang 

cenderung tinggi. Kelima penyebab tersebut adalah tuntutan peningkatan 

pertahanan dan keamanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, 

urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi 

dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. 

Weager mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukumam, yaitu : 

Apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif, pengeluaran 

pemerintah akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus 

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, 

rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan 

sebagai berikut :  

     

    
   <    

     

    
   <   ...... 

     

    
 

Keterangan :  

       : Pengeluaran pemerintah per kapita  

    :Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk  

1,2...n  : Jangka waktu (tahun)  

Hukum Weager mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang 

disebut Organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap 

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan 

masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut secara 

relatif peranan pemerintah semakin meningkat. 
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pengeluaran pemerintah (GDP)  

      

        Kurva 2 

 

 

Q Waktu 

Sumber : (Mangkoesoebroto, 1993) 

Gambar 2.1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Weager  

Menurut Mangkoesoebroto (1993) Peacock dan Wiseman 

mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan 

pengeluaran pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai 

anggarannya. 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 

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 

Kurva 

1 
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gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas 

pemerintah. 

Berdasarkan pada uraian di atas dan perkembangan empiris 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perkembangan pengeluaran 

pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu wilayah. 

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, pengeluaran pemerintah negara 

yang besar digunakan untuk investasi pemerintah, utamanya untuk 

menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan. Pada 

tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk 

pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah 

mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran 

pemerintah tetap diperlukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan sarana 

dan prasarana kesehatan, dan untuk jaminan sosial.  

3. Teori Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia 

selama enam bulan lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam 

bulan tetapi bertujuan menetap.  Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 

tiga komponen utama yaitu: Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi. 

 Fertilitas (Kelahiran) 

Fertilitas merupakan performan reproduksi aktual dari seorang atau 

sekelompok individu, yang pada umumnya dikenakan pada seorang 

wanita atau sekelompok wanita, sedangkan paritas berarti jumlah 

anak yang telah dipunyai oleh wanita. Studi-studi demografi 
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mengenai fertilitas memusatkan perhatian pada fenomena yang 

berhubungan dengan reproduksi manusia (Rusli, 2012). 

 Mortalitas (Kematian) 

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu diantara tiga 

komponen dari demografi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk. Mati adalah keadaan menghilangkan semua tanda – tanda 

kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah 

kelahiran hidup (Rusli, 2012). 

 Migrasi 

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk 

menetap dari suatu tempat ke tempat lainnya melampaui batas 

politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu 

negara. Jadi migrasi seiring diartikan sebagai perpindahan yang relatif 

permanen dari suatu daerah ke daerah lainnya (Rusli, 2012). 

Lembaga BPS (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau 

lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan 

untuk menetap.  Pertumbuhan penduduk ditentukan oleh empat faktor, 

kelahiran (B), kematian (D), imigran (I), dan emigran (E).    

P = B – D + IE   

Menurut Teori Malthus (dalam Rusli, 2012) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dari pertambahan pangan. Dengan 

bertambahnya penduduk yang sangat cepat maka akan memperhambat 

pembangunan ekonomi dan menyebabkan berbagai krisis di bidang 

kehidupan. Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidak seimbangan 
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penduduk dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan 

perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), dan Possitive 

checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert 

Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu: 

a) Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada 

pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan 

memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. 

b) Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju 

pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan 

dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur). 

Menurut Aliran Marxist (dalam Rusli, 2012), aliran ini tidak 

sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan 

makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah 

tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap 

kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat 

bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang 

dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. 

Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan 

penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja 

(misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin 

banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan 

demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa 

pendapat aliran Marxis :  

a) Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi 

kesempatan kerja. 
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b) Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, 

tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. 

c) Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi 

produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia 

sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. 

4. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

a. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Indeks 

Pembangunan Manusia 

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan 

modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. 

Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang 

berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan 

sasaran 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. 

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan cerminan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah 

setiap tahunnya.  

Menurut penelitian Pratowo (2008) Pengeluaran Pemerintah Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan 

adanya kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 1 persen, semua 

komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu indeks harapan 
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hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak akan ada 

peningkatan relatif yang akhirnya akan meningkatkan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia secara umum. 

b. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Penduduk merupakan pusat perhatian dari pembangunan manusia, 

penduduk juga bisa dikatakan sebagai pemacu pembangunan karena 

populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang 

menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang 

kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi 

sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan 

menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan 

menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam 

jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Kumalasari, 2011). 

Menurut penelitian Melliana & Zain, (2013)  dalam proses 

produksi perusahaan pasti akan memerlukan tenaga kerja untuk 

memproduksi sebuah output. Ketika perusahaan ingin meningkatkan 

output produksinya maka akan menambah tenaga kerja untuk 

produksinya sehingga akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Dengan 

demikian maka pertumbuhan penduduk akan dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusika jika itu dapat direalisasikan dengan baik 

oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan ketika jumlah penduduk 

meningkat maka kebutuhan masyarakat akan meningkat, konsumsi 

masyarakat akan meningkat dan lapangan kerja akan meningkat  pula. 

Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga 
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dikarenakan adanya migrasi dari suatu daerah ke daerah lainnya yang 

dimana seseorang tersebut telah berada pada angkatan kerja dan sudah 

matang untuk bekerja sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada pada daerah tersebut. 

C. Kerangka Pemikiran

 

 

D. Hipotesis:

H0 :  Diduga tidak ada pengaruh positif dan signifikkan antara Pengeluaran 

Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

H1 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikkan antara Pengeluaran 

Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Pengeluaran Pemerintah 

Daerah 

 (X1) 
Indeks Pembangunan 

Manusia 

(Y) 
Jumlah Penduduk 

(X2) 


