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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2013 Meylina Astri S, Pd. Melakukan penelitian mengenai 

indeks pembangunan manusia dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Di Indonesia” yang menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian didalamnya, 

antara lain pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, pengeluaran 

pemerintah daerah pada sektor pendapatan dan indeks pembangunan manusia. Alat 

analisis yang dilakukan berupa metode statistika induktif. Hasil yang diperoleh dari 

peneliian yang dilakukan oleh Meylina Astri S, Pd. adalah tingkat pengeluaran 

pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sri Fatmasari Syam pada tahun 2014 melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan” mengambil variabel 

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan indeks pembangunan manusia 

sebagai variabel terikat serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian Sri Fatmasari Syam adalah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, 

dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Penelitian yang dilakukan Nur Baeti pada tahun 2013 dengan judul 

“Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2007-2011” denagn menggunakan 3 (tiga) variabel, antara lain: pegangguran, 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah khususnya sekotor pendidikan 

dan kesehatan. Alat analisis yang dipakai adalah regresi data panel menggunakan 

pendekatan fixed effect. 

B.  Landasan Teori 

 1. Pembangunan Manusia 

  Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (human 

capital) yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar 

di masa mendatang. Sama halnya dengan investasi dilakukan juga di bidang 

sumber daya manusia yang dikorbankan adalah sejumlah dana yang 

dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi 

yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat penghasilan lebih tinggi 

untuk mampu mencapai kenaikan pada pengeluaran. Investasi yang demikian 

dinamakan human capital. Penerapannya dapat dilakukan dalam hal (1) 

pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan 

(Simanjuntak dalam Saputri, 2014:21).(Subdistrict, n.d.)  

  Keberhasilan pembangunan suatu daerah khususnya pembangunan manusia 

atau msyarakatnya dapat dinilai dengan melihat seberapa besar permasalahan 

yang paling mendasar dimayarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan 

tersebut diantaraya mengenai pengangguran, kemiskinan dan inflasi. Namuan 
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permasalahannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat 

bervariasi dimana beberap aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa 

aspek pembangunan lainnya gagal yang selanjutnya muncul pertanyaan 

mengenai penilaian keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan. 

 Sesuai yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks yang dibutuhkan untuk mengukur 

suatu pencapaian pembangunan manusia yang merupakan suatu komponen 

dasar kualitas hidup, IPM sendiri terdiri dari 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut 

menjelaskan beberapa data pengetahuan, kehidupan yang layak, umur panjang 

dan sehat. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena 

terdapat beberapa faktor. 

Sebelum dilakukan penghitungan indeks pembangunan manusia, setiap 

komponen dalam indeks pembangunan manusia harus dihitung terlebih dahulu 

dengan formula sebagai berikut : 

 

Indeks  𝑋( 𝑖,𝑗) = (𝑋( 𝑖,𝑗 )  −  𝑋( 𝑖−min)) / ( 𝑋( 𝑖−𝑚𝑎𝑘𝑠) −  𝑋( 𝑖−𝑚𝑖𝑛𝑠) 

Dimana : 

 

 𝑋( 𝑖,𝑗) : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, dari daerah j  

 

𝑋(𝑖 .𝑚𝑖𝑛𝑠): Nilai minimum 𝑋𝑖 
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𝑋(𝑖,𝑚𝑎𝑘𝑠 ) : Nilai Maksimum 𝑋𝑖 

 

 Pengukur indeks pembangunan manusia berdasarkan pada tiga indeks, 

antara lain: indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan serta 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.1  Indeks Harapan Hidup 

 Pada indeks harapan hidup terdapat komponen indeks pembangunan 

manusia yaitu angka harapan hidup. Pada tingkat mikro tingkat individual dan 

keluarga, kesdehatan merupakan dasar produktivitas kerja dan kapasitas untuk 

belajar di sekolah. Tenaga kerja yang berkualitas serta fisik yang baik dan mental 

kan kebih optimal. Sebaliknya di tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang 

baik adalah salah satu faktor untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya dalam jangka waktu panjang. 

 Angka harapan hidup adalah rata-rata dari perkiraan seberapa banyak tahun 

yang bisa ditempuh  oleh individu. Pendekatan tak langsung ( indirect estimation ) 

biasa digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup. Ada 2 (dua) data yang 

digunakan untuk menghitung angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) 

dan Anak Masih Hidup (AMH). Program moneypack digunakan untuk menghitung 

angka harapan hidup berdasarkan input data angka lahir hidup dan angka masih 

hidup. Selanjutnya dipilih metode Russel dengan model west, yang sesuai dengan 

histori kependudukan dan kondisi Indonesia serta beberapa negara ASEAN. 
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1.2. Indeks Pendidikan 

 Untuk mengukur dimeni pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, 

yaitu rata-rata lama sekolah (mean yers schooling) dan angka melek huruf. Rata-

rata lama sekolah mengambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk ui 

tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf 

adalah persentase penduduk usia 15 thun ke atas yang dapat membaca dan menulis 

huruf latin atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut 

digabungkan setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi 

bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. 

 Dalam perhitungannya indeks pendidikan, ada 2 (dua) batasan yang dipakai 

sesuai dengan kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek 

huruf adalah 100 sedangkan batas minimu adalah 0 (nol). Hal ini menggambarkan 

kondisi 100 persen atau semu masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai 

nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Semnetara batas maksimum bagi rata-rata 

lama sekolah dalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 (nol) tahun. Batas 

maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara dengan 

lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). 

1.2.1 Angka Melek Huruf 

 Pada umumnya, buta huruf atau buta aksara adalah ketidkmampuan 

seseorang dalam konteks membaca dan menulis. Ketidakmampuan seseorang 

dalam ketertinggalan dari individu atau lainnya. Karena, membaca dan menulis 

merupakan jendela untuk melihat dunia, dimn dengan kemmpun membaca dan 

menulislah seseorang bisa melihat dunia dengan segala perkembangannya. Angka 
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melek huruf merupakan salah satu parlementer yang paling mempengaruhi 

perkembangan kehidupan manusia. Human development index atau indeks 

pembangunan manusia dapat menentukan tingkat kesejahteraan sekaligus juga 

dapat menentukan tingkat umur harapan hidup (life expectancy). 

Jadi, apabila penduduk makin pendek huruf, dapat dikatakan makin maju 

masyarakat itu dalam ke depannya. 

1.2.2 Rata-rata Lama Sekolah 

 Pendidikan merupakan salah satu indikator salah satu faktor utama untuk 

dapat mencapai kemakmuran uatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam 

pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa 

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk 

mempriroritaskan nggaran pendidikan sekurang-kureangnya 20 persen dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) serta dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

nasional. 

1.3 Indeks Pendapatan 

 Komponen indeks pembangunan manusia dalam indeks pendapatan adalah 

pengeluaran per kapita rill. Menurut BPS (2013: 28). Pengeluaran per kapita rill 
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merupakan penggambaran dari kemapuan daya beli. Kemampuan daya beli 

merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang 

ataupun jasa. Kemampuan daya beli ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga rill 

antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan 

nilai daya beli. Dengan demikian, kemampuan daya beli masyarakat satu wilayah 

dengan wilayah lainnya memiliki perbedaan. 

  

 2.  Teori Pengeluaran Pemerintah 

     2.1 Teori W. W Rostow dan Musgrave 

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling 

banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan 

artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian 

dikembangkan nya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of 

Economic Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini 

dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (linear stages mode/). 

    Rostow pula yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor 

kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi ‘less developed’, 

untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, 

dan terminologi ’more developed’ untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah 

mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. 

   Dalam hal pre-kondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, 

penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang 

dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk 
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mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat 

kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan 

baru yang berkualitas. Teori Rostow ini secara mendasar bersifat unilinear dan 

universal, serta dianggap bersifat permanen.  

Pembangunan jika sudut pandang nya dalam arti proses, diartikan sebagai 

modernisasi yakni pergerakan dari masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke 

arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Untuk menekankan 

sifat alami ‘pembangunan’ sebagai sebuah proses, Rostow menggunakan analogi 

dari sebuah pesawat terbang yang bergerak sepanjang lintasan terbang hingga 

pesawat itu dapat lepas landas dan kemudian melayang di angkasa. Pembangunan, 

dalam arti tujuan, dianggap sebagai kondisi suatu negara yang ditandai dengan 

adanya. Kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar 

masyarakat.Sebagian besar non-pertanian. Sangat berbasis perkotaan sebagai 

bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai 

modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar 

ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh 

terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai ‘teori modernisasi’. 

 

2.2 Teori Wagner 

    Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase 

pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu 

perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The 
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Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah 

pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner 

menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama 

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam 

masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak 

didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner 

hanya mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis 

mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah 

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain. 

 

2.3 Teori Peacock and Wiseman 

    Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada 

suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar 

pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin 

besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa 

masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari 

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah 

sehingga mereka mempunyai tingkat kesdiaan untuk membayar pajak. Tingkat 
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toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan 

pajak secara semena-mena. 

3.  Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satu alat untuk mengetahui 

struktur ekonomi suatu wilayah, merupakan indicator penting dalam menentukan 

arah pembangunan. Dengan memperhatikan besarnya peranan masing-masing 

sector dalam PDRB. Angka PDRB diperlukan untuk menyajikan atau 

menggambarkan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan 

pembangunan juga merupakan ukuran untuk hasil-hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan. 

Pertumbuhan PDRB riil merupakan cerminan tingkat keberhasilan 

pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan pendapatan per kapita tiap tahunya 

merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator-indikator ekonomi tersebut 

merupakan acuan dalam evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang 

telah dan akan dilaksanakan. Karena itu perhitungan PDRB diharapkan mampu 

memberikan gambaran perekonomian suatu wilayah yang sesungguhnya, ada dua 

macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu: 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (PDRB 

Nominal) jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang 

dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (PDRB 

riil) jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas 

dasar harga tetap suatu tahun tertentu. 

 

4.  Kemiskinan 

 Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya 

tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefiniskan 

sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal 

untuk hidup layak (BPS, 2012) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan 

sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minuman, baik 

untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) 

atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold). 

 Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kemiskinan merupakan slah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan 

menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan 

kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah 

yang dihadapi banyak negara. 

 Menurut (World Bank), 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena 

kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi 

kebutuhan dsar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan 

pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Disamping itu kemiskinan juga 

berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang 
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dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta 

tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.(Sri, 

Suliswanto, Magister, Ekonomi, & Brawijaya, 2010) 

 Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan 

tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat lesehatan, pendidikan 

dan perlakuan adil dimuka hukun dan sebagainya \ (Adiasmita, 2005) 

1. Hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks 

pembangunan  manusia  

 Pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah seesuatu yang 

mendasari produktivitas kerja dan kapasitas belajar sekolah. Tenaga kerja yang 

sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam 

menjalankan pekerjaanya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara 

sedang berkembang., dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih 

melakukan pekerjaanya secara manual. Di indonesia contohnya, tenaga kerja laki-

laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan 

dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang 

sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa 

dan lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung tidak 

terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat (Juanita dalam Wahid, 

2012). Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik 

merupakn salah satu input penting untuk menurunkan kemisikan, pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang (juanita dalam Wahid, 

2012).(Pengeluaran et al., 2015). 
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 Becker dalam Saputri (2014:25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

berivenstasi dalam human capital adalah dengan  meningkatkan kesehatan 

emosional dan fisik. Di negara-negara Barat pendapatan lebih dipengaruhi oleh 

pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada  masa lampau dan sampai 

sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam 

menentukan pendapatan di seluruh dunia. 

 Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, 

maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks 

pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat 

angka harapan hidup, diaman orang yang memiliki kesehatan yang baik akan 

memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas 

hidupnya. 

2. Hubungan PDRB terhadap indeks pembangunan Manusia 

 Perekonomian suatu daerah memiliki suatu indikator yang digunakan untuk 

meniali perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam 

menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total 

pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas 

dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah PDRB. PDRB terdapat 

beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di 

luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, PDRB 

merupakan alat terbaik yang dapat memberitahukan standar hidup dari warga 

negaranya.(Momongan, 2012).(Pendidikan, Pdb, & Indeks, 2014). 
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 Suatu daerah yang memiliki PDRB yang tinggi umummnya memiliki 

standard of living yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan 

perbedaan kualitas hidup: negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan yang tinggi) 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik ( dicerminkan oleh, antara lain, angka 

harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan 

negara miskin (Oktavia, 2008). Selain itu, kenaikan dalam pendapatan merupakan 

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat 

(Purba,2011).(Akuntansi, Ekonomika, Bisnis, & Diponegoro, 2014) 

 Pendapatan juga menggambarkan tingkat kemakmuran (wealth), daya beli 

(purchasing power parity), dan kemajuan pembangunan suatu negara (Barro, 

2003). Angka pendapatan didapatkan melalui pembagian pendapatan suatu negara 

dengan jumlah penduduk negara tersebut ( Barro, 2003). Semakin besr PDRB suatu 

negara, semakin makmur masyarakatnya. Oleh karena itu, PDRB juga serigkali 

digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antarnegara. 

 Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB ( pratiwi dan 

sutrisna, 2014). Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB 

tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi, Secara ekonomi makro, PDRB dapat mempengaruhi 

human development index. Peningkatan PDRB akan meningkatkan standar hidup 

layak masyarakat sehingga daya beli mengalami peningkatan. Peningkatan daya 

beli berdampak pada peningkatan human development index. 

3.  Hubungan kemiskinan dengan Indeks pembangunan Manusia  
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 Menurut world bank (2006), kemiskinan didefinisikan sebagai hilangnya 

kwsejahteraan masyarakat, sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan adalah 

batsan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Jika definisi kemiskinan 

dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat diartikan sebagai 

kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi dalam memenuhi kesejahteraan atau 

kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. 

Kekurangan akses disini diartikan sebagai kurangnya pendapatan seseorang. 

.  Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan bersifat multidimensional yang artinya 

kebutuhan manusia yang bermacam-macam sehingga kemiskinan memiliki  

berbagai macam aspek. Pada umunya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki 

definisi tersendiri seseorang atau suatu masyarkat yang dikategorikan miskin. Hal 

ini dikarenakan suatu kondisi yang disebut miskin tersebut bersifat relatif untuk 

setiap negara mislanya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi 

sosial. 

  Badan Perencanaan dan Pembnagunan Nasional (Bappena) (2010) 

menfinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseoraang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak 

dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka 

untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam 

peraturan perundang-undangan. 



21 
 

 

 Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang dapat 

mempengaruhi Human Development Index. Kemiskinan juga dapat menjadikan 

efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan 

merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari 

kemampuan daya beli yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok 

sehingga kebutuhn yng lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terbaikan (Mirza, 

2012). Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun 

menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh 

pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Indeks Pembangunan manuisa memberikan kontribusi yang besar terhadap 

pembentukan PDRB di Provinsi Jawa Timur. . 

Badan Pusat Statistik (BPS), menghitung Indeks Pembangunan Manusia 

dengan menggunakan 3 alat dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, 

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki 

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi 

kesehatan, digunakan angka hrapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur 

dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan 

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok 

yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 

pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. 
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Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mampu menyerap tenaga kerja 

yang banyak. Penyerapan tenaga kerja di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu:Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, PDRB dan Tingkat Kemiskinan. 

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ini dikarenakan,tingkat pendidikan dan 

kesehatan mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat. Sedangkan PDRB adalah 

tolak ukur atau indikator pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan meningkatnya 

PDRB dan pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat 

dan Indeks Pembanguan Manusia juga meningkta. Berdasarkan ulasan sebelumnya, 

maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan Variabel-

variabel yang juga telah diulas sebelumnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan 

Gambar: 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

Pengeluaran 

Pemerintah Sektor 

Kesehatan X1 

PDRB Rill X2 

Tingkat Kemiskinan 

X3 

Indeks Pembangunan 

Manusia (Y) 
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D. Hipotesis  

 Hipotesis merupakan dugaan sementara pada suatu penelitian yang masih 

perlu diuji kebenarannya. Adanya hipotesis dalam penelitian ini memiliki fungsi, 

pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang penelitian. 

Kedua,hipotesis memberikan suatu peryataan hubungan yang dapat diuji dalam 

penelitian. Ketiga, hipotesis memberikan arah dalam penelitian. Keempat, hipotesis 

memberikan kerangka untuk kesimpulan penelitian. 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dalam 

penelitian ini dapat disusun hipotesis atau dugaan sementara sebagai befrikut: 

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur 

Tahun 2013-2017. 

2.  PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. 

3. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks 

pembagunan manusia di provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. 

 

 



 
 

 
 

 


