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BAB II 

KAJIAN TEORITIS  

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Maryani (2009), meneliti tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Jawa Tengah dengan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah disektor 

pendidikan, pengeluaran pemerintah disektor kesehatan, dan jumlah penduduk 

miskin. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear 

berganda, dari estimasi regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bisa 

dilihat dari besarnya nilai koefisien yang diperoleh dari variabel pengeluaran 

pemerintah disektor pendidikan dengan nilai sebesar 0,0042 yang berarti bahwa 

setiap kenaikan 1% pemengeluaran pemerintah disektor pendidikan maka akan 

meningkatkan IPM sebesar 0,0042.  

Dari pengolahan data tersebut pengaruh varibel pengeluaran pemerintah 

disektor pendidikan masih sangat kecil meskipun sudah terdapat beberapa 

kabupaten/kota yang telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari 

APBD tetapi tidak bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap IPM. Dari 

variabel pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien 

sebesar 0,004389 yang memberikan indikasi, apabila pengeluaran pemerintah 

disektor kesehatan naik 1 % maka IPM juga akan meningkat sebesar 0,004389. 

Sedangkan dari variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan 



12 
 

 
 

terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien dari variabel tersebut 

sebesar -0,001571 yang memberikan dampak negatif bagi Provinsi Jawa Tengah 

apabila variabel jumlah penduduk miskin turun 1% maka IPM akan meningkat 

sebesar 0,001571. (Maryani, 2009) 

Merang (2016) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kutai 

Timur Tahun 2009-2014. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 

2009-2014, dari hasil estimasi diperoleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 

dengan hasil thitung sebesar 11,226 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan berpenagruh postif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar 0,002 dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Sedangkan pengeluaran pemerintah 

sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai thitung sebesar -

2,667. Hasil negatif menunjukkan bahwa setiap pengeluaran variabel pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan akan menurunkan indeks pembangunan manusia 

sebesar 0,076 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.  

Astri Meylina, dkk (2013) melakukan penelitian di Indonesia dengan 

kesimpulan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap IPM, dimana semakin tinggi pengeluaran 

pemerintah disektor pendidikan maka akan semakin tinggi juga tingkat IPM di 

Indonesia. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah disektor kesehatan mereka 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan hanya 1% dari PDB 

sedangkan untuk pengeluaran swasta kurang dari 2%. Sedangkan World Health 
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Organitition memberikan batasan untuk setiap negara memberikan anggaran untuk 

kesehatan minimal sebesar 5% dari PDB, maka dari itu pengeluaran pemerintah 

disektor kesehatan tidak mencapai 5% menyebabkan pengeluaran pemerintah 

disektor kesehatan berpangaruh tidak signifikan. (Astri, Nikensari and W., 2013) 

Widodo Ari, dkk (2011) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah 

menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidkan, kesehatan, 

kemiskinan, dan IPM cenderung menagalami peningkatan. Variabel yang 

digunakan dalam penelitiannya adalah penegeluaran pemerintah disektor 

pendidikan, kesehatan, dan IPM sedangkan variabel independennya adalah 

kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dan alat hitung 

regresi berganda. Pada uji MRA diketahui bahwa pengeluaran pemerintah disektor 

pendidikan dan kesehatan (PUB) tidak mempengaruhi kemiskinan (POV). Dalam 

uji tersebut dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah disektor 

pendidikan dan kesehatan (PUB) dan variabel interaksi antara pengeluaran 

pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan (PUB) dengan variabel IPM sebesar 

40,6% sampai 46,4%. Namun pengaruh variabel interaksi terhadap pengurangan 

kemiskinan sangat kecil. Apabila dilihat dari uji selisih nilai mutlak, independen 

PUB dan POV tidak signifikan. Uji residual menunjukkan bahwa kemiskinan 

negatif tapi tidak signifikan. Hasil analisi terhadap hipotesis terdapat pengaruh 

pengeluaran sektor publik berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan 

melalui indikator IPM. (Adi Widodo, Waridin, 2011) 

Rif’at (2018), melakukan penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan empat varibel yaitu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, 
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pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, kemiskinan, dan belanja modal. Dalam 

penelitiannya variabel yang berpengaruh signifikan adalah penegeluaran 

pemerintah disektor pendidikan, pengeluaran pemerintah disektor kesehatan dan 

belanja modal sedangkan variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam 

penelitannya adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan program 

eviews 9.  

Dari hasil fixed effect model dengan taraf signifikan 5%, variabel 

pengeluaran pemerintah disektor pendidikan mempunyai nilai probalilitas sebesar 

0,0000 dengan t-hitung sebesar -5,551820 artinya menolak H0 dan menerima H1. 

Bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dari variabel 

pengeluaran pemerintah disektor kesehatan mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0,0000 dengan t-hitung sebesar 6,177309 artinya menolak H0 dan menrima H1. Bisa 

disimpulkan bahwa variable pengeluaran pemerintah disektor kesehatan 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dari variabel 

kemiskinan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,6279 dengan t-hitung sebesar 

0,486204 artinya menolak H1 dan menerima H0. Dengan ini bisa disimpulkan 

bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Variabel belanja modal pemerintah mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0,0000 dengan nilai t-hitung sebesar 7,479023 artinya menolak 

H0 dan menerima H1. Dengan ini bisa dikatakan bahwa variabel belanja modal 
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pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

(Rohman, 2018) 

Mirza (2012) meneliti tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode data panel didapatkan hasil estimasi 

variabel kemiskinan bepernagruh negatif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar -0,208192 

yang artinya jika kemiskinan turun 1% maka akan meningkatkan indeks 

pembangunan mansusia sebesar 0,208192. 

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan 

nilai koefisien sebesar 0,153434 terhdap indeks pembangunan manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila pertubuhan ekonomi naik 1% maka akan 

meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,153434. 

Variabel belanja modal berpenagruh postif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar 0,274209. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila belanja modal naik 1% maka akan meningkatkan 

indeks pembangunan manusia sebesar 0,274209. 

2.2.Kajian Teori 

2.2.1. Teori Kesejahteraan 

UU No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, kesejahteraan merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bisa 

mengembangkan dirinya untuk melakukan fungsi sosialnya. Pemerintah berperan 

penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya sehingga pemerintah 
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memberikan pelayanan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial.  

Teori Negara Kesejahteraan (walfare state) pernah diperkenalkan oleh 

Spicker (Suharto, 2005) yang menyatakan bahwa negara yang sejahtera sebagai 

sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran penting kepada 

pemerintahan untuk mengalokasiakan sebagian besar dana publik untuk menjamin 

dan memnuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Negara kesejahteraan melayani dan 

menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh masyarakaynya, sebaik dan 

sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berusaha untuk mengintegrasikan sistem 

sumber dan menyelenggarakan pelayanan yang dapat memilihara dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan. Artinya 

bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang bertanggung jawab dan menjamin 

standar kehidupan masyarakatnya.  

Konsep negara kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan kebijakan 

publik yang mencakup segala strategi dan upaya-upaya pemerintah untuk 

meningkatkan dan menyejahterakan masyarakatnya, terutama dalam perlindungan 

sosial yang mencakup dari jaminan sosial, maupun jaringan pengamanan sosial. 

Menurut kamus W.J.S Poerwadaminta (1990), sejahtera diartikan sebagai keadaan 

“aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti dari kesejahteraan meliputi keamanan, 

keselamatan, dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit 

yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok 

yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi menjadi 
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orang miskin). Dalam hal ini kebijakan pembangunan secara umum menyangkut 

program-program pemerintah atau pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan 

pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, 

ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna susila, dan kenakalan remaja. 

Sebagai konsekuensinya, pengertian dari kebjakan kesejahteraan rakyat seringkali 

dihubungkan dengan kegiatan sosial atau bantuan publik yang dilakukan 

pemerintah bagi keluarga yang kurang mampu yang dimana para pakar ilmu sosial 

menghubungkan dengan kondisi “Indeks Pembangunan Manusia/Human 

Development Index”, yaitu tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat yang dilihat 

dari tiga indikator utama, tingkat harapan hidup (expectation of life), tingkat 

pendidikan (literacy education), dan tingkat pendapatan (income). (Suryono, 2014) 

2.2.2. Human Devolopment Theory 

Human development atau pembangunan manusia adalah suatu proses untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990). UNDP mengeluarkan 

teori ini untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia yang sebelumnya 

berlandaskan pada produk domestik broto atau rata-rata perkapita. Menurut UNDP 

(1990), pendapatan rata-rata tidak sesuai dengan kondisi sumber daya manusia 

disuatu wilayah. Hal ini dikarenakan kesenjangan antarpenduduk yang kaya dan 

yang miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya kaya akan 

terdata memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi.  

Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki 

pengukuran tersebut sejumlah premis dasar dalam konsep ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian dalam proses pembangunan. 

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh 

karena itu pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan bukan pada aspek ekonomi saja. 

c. Pembangunan manusia tidak hanya meningkatkan kemampuan manusia 

saja tetapi meningkatkan upaya-upaya dan memanfaatkan kemampuan 

manusia tersebut secara optimal. 

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat faktor penting yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 

e. Pembangunan manusia adalah kunci untuk menentukan pembangunan 

tersebut apakah akan lebih baik atau lebih buruk. 

Pembangunan manusia mempunyai empat faktor penting dalam mencapai 

tujuannya yaitu: 

a. Produktifitas 

Produktifitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki 

dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya. 

b. Pemerataan 

Penduduk mwmiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan 

mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, semua 

hambatan yang memperkecil kesempatan tersebut harus dihapuskan. 
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c. Kesinambungan 

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan 

saat ini saja tetapi untuk masa depan. 

d. Pemberdayaan 

Penduduk harus ikut berpatisipasi penuh dalam keputusan dan proses 

yang akan ditentukan untuk kehidupan mereka. 

Konsep pengukuran terhadap pembangunan manusia menggunakan konsep 

Human Development Index (HDI) (UNDP, 1990). Komponen dalam pengukuran 

HDI tersebut ada tiga, yaitu: 

a. Indeks Harapan Hidup 

Indeks Harapan Hidup menujukkan jumlah tahun hidup yang 

diharapkan dapat menikmati penduduk suatu wilayah. 

b. Indeks Hidup Layak 

Standart hidup layak diukur dengan menggunakan PDRB per kapita 

yang dianggap dengan melihat standar kesejahteraan ekonomi 

masyarkat. 

c. Indeks Pendidikan 

Perhitungan Indeks Pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka 

melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan yaitu 

penduduk yang berusia 15 tahun keatas karena pada kenyataan 

penduduk usia tersebut sudah berhenti sekolah. (Afid, 2011) 

Arif Budiman (2000:14) dalam pembangunan manusia meliputi dua unsur 

pokok. Pertama materi yang dihasilkan dan dibagi,. Kedua, masalah manusia 
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menjadi pembangunan. Menurut para ahli ekonomi sumber daya manusia adalah 

hal yang terpenting dalam pembangunan ekonomi, tetapi pembicaraan manusia 

disini lebih menekankan pada aspek keterampilan. Dengan demikian manusia 

dianggap sebagai masalah teknis untuk meningkatkan produksi. Pembangunan 

tidak hanya dilihat dari produksi atau distribusi barang-barang saja melainkan 

dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam pembangunan harus 

menciptakan suasana yang membuat bisa mengembangkan kreativitasnya, maka 

dari itu pembangunan harus ditujukkan pada pembangunan manusia, manusia yang 

dibangun adalah manusia yang kreatif dan trampil. Untuk bisa kreatif manusia perlu 

merasakan bahagia, merasa aman, dan bebas dari rasa takut, apabila semua bisa 

terwujud maka manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan 

dan memecahkan masalah yang akan dijumpainya. 

2.2.3. Teori Belanja Modal 

Menurut Peraturan Perundang-undangan No. 45 tahun 2013 bahwa belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai 

aset lainnya.  

Menurut peraturan mentri keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang 

klasifikasi anggaran menyatakan bahwa anggaran dalam belanja modal hanya bisa 

digunakan untuk beberapa hal saja antara lain: 

a. Belanja Modal Tanah 

Hal yang bersifat administratif yang berhubungan dengan perolehan 

hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti 

rugi tanah siap digunakan/dipakai seperti pengeluaran untuk 
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pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama, pengosongan lahan, 

penimbunan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan 

pengeluaran lain-lain. 

b. Belanja Modal Peralatan Mesin 

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan 

kegiatan yang antara lain adalah biaya pembelian, biaya pengankutan, 

biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan meliputi biaya pembelian atau 

biaya kostruksi termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, 

notaris, dan pajak. Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan 

bnagunan harus secara kontraktual sampai dengan gedung dan 

bangunan sipa digunakan.  

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Dalam belanja ini bertujuan untuk menambah dan mengganti jalan, 

irigasi, dan jaringang untuk meningkatkan masa manfaatnya, 

menambah nilai aset, dan diatas batas minimal kapitalisasi jalan, 

irigasi, dan jaringan.  

e. Belanja Modal Lainnya 

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal 

untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang dapat 

diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, 
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peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, 

dan lain-lain). 

f. Belanja Modal Badan Layana Umum (BLU) 

Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/perolehan aset yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.(Menteri 

Keuangan Republik Indonesia, 2011) 

2.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan, Kesehatan, 

dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

2.3.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Wahid (2012)  pemerintah membutuhkan pendidikan yang baik dan 

bermutu maka dari itu pemerintah melakukannya dalam investasi untuk 

membangun sarana prasarana dan sistem yang baik bagi pendidikan. Dengan 

melakukan investasi terhadap pendidikan pemerintah telah mendapatkan hasil yang 

baik untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada 

sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan 

dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia  

secara merata. Anggaran pemerintah sebesar 20% dari APBN merupakan wujud 

dari realisasi pemerintah untuk dialokasikan pada pendidikan. 

Meier, dalam Winarti (2014:41), pengeluran pemerintah pada sektor 

pendidikan berpengaruh terhdap indeks pembangunan manusia yang bisa dilihat 

dari jumlah partisipasi murid yang mampu menyelesaikan pendidikannya sampai 

ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan individu 
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maka akan semakin tinggi juga keterampilan yang dimiliki oleh individu. Oleh 

sebab itu apabila tingkat pengetahuan individu tinggi maka akan semakin mudah 

individu dalam mencari pekerjaan untuk mengerti, menerapkan, dan mendaptkan 

hasil dari kemajuan teknologi dan yang akhirnya bisa meningkatkan standar 

ekonomi. Suatu negara harus meningkatkan pendidikan dan kesehatan untuk 

mencapai suatu pembangunan. 

Dalam penelitian Rifa’at Arifatur Rochman (2018), hasil estiamsi yang 

mengguanakan fixed effect model pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

menghasilakan pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembagunan manusia. 

Dilihat dari niali koefosien yaitu sebesar -1,213667 yang artintya apabila 

pengeluaran pemerintah disektor pendidikan mengalami kenaikan 1% maka akan 

menurunkan hasil niali indeks pembangunan manusia sebesar 1,213667. Hasilnya 

tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam kenyataannya 

masyrakat NTT belum mendapatkan pendidikan yang optimal dilihat dari BPS NTT 

untuk presentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berumur 10 tahun ke 

atas menurut kemampuan membaca dan menulis. Perbandingan anatara laki-laki 

dan perempuan tahun 2015 dan 2016, untuk laki-laki rata-rata setiap kabupaten 

mengalami kenaikan yang signifikan salah satunya adalah Kabupaten Malaka 

sebesar 83,73 ditahun 2015 dan ditahun 2016 menjadi 88,13. Untuk perempuan 

mengalamai kenaikan pada Kabupaten Sumba Barat ditahun 2015 sebesar 82,92 

menjadi 86,90 ditahun 2016. Dari angka partsipasi sekolah antara umur 7-12 tahun 

mengalami penurunan minat masyarakat untuk berpendidikan, baik itu tidak/belum 
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bersekolah yang mengalami peningkatan yang signifikan, yang masih sekolah 

maupun yang tidak bersekolah mengalami fluktuatif ditahun 2015 ke tahun 2016. 

Hal ini menujukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah disektor pendidikan 

Provinsi NTT meningkat belum tentu bisa meningkatkan indeks pembangunan 

masnusia, dan juga anggran yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan tidak 

sedikit maka perlu adanya pengawasan dana untuk menjaga dana yang telah 

dialoksikan supaya dana yang dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran dan efisien 

untuk masyarakat NTT.  

2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Disektor Kesehatan Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Kuncoro (2013), sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H 

ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, 

pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan salah satu hak untuk 

memenuhi hak dasar rakyat yaitu dengan memperoleh peleyanan kesehatan yang 

baik.  

Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) menyatakan bahwa kesehatan 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sumber daya manusia, 

artinya aspek kesehatan sangat mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan gizi, 

kalori, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan 

kualitas manusia yang rendah dan tingkat mental yang terbelakang. 

Tadaro dan Smith (2003), pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan 

anggran yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh 
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pelayanan kesehatan berupa fasilitas dalan pelayanan kesehatan merupakan 

persyaratan bagi peningktan produktivitas masyrakat.  

Dalam penelitian Rifa’at Arifatur Rochman yang meneliti Di Provinsi NTT 

dari hasil estimasi menggunakan fixed effect model pengeluran pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indek pembangunan manusia. Dilihat 

dari nilai koefisiennya sebesar 1,844770 yang artinya sesuia dengan hipotesis, 

apabila pengeluaran pemerintah disektor kesehatan naik sebesar 1% maka akan 

meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,844770.  

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia, Istiqomah, et 

all (2012) dengan alasan adanya alokasi khusus untuk kesehatan yang berasal dari 

anggran APBD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyrakat karena 

tujuan utama dalam pembangunan manusia untuk meningkatkan kesehatan yang 

berkaitan langsung dengan produktivitas. Penelitian oleh Jodi (2016) dengan alasan 

bahwa pendidikan dan kesehatan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap 

dan mengelolah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitaannya 

dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. 

2.3.3. Hubungan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Peraturan Perundang-undangan (UU 32/2004) menyatakan bahwa 

belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur 

kinerja, dan standar pelayanan. (Dasar, 2004) 
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Menurut peraturan pemerintah No. 25 Tahum 2005 belanja modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  

Dalam penelitian Mirza (2012) yang menelti tentang pengaruh kemiskinan, 

pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 dengan hasil estimasi fixed effect model 

menyatakan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan 

dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap indeks pembangunan manusia 

di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukan bahwa apabila rasio belanja 

modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 1% , maka akan 

meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,274209. 

Hasil ini sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa belanja modal berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah selama tahun 

2006-2009.(Kemiskinan et al., 2012) 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan untuk skripsi 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.5. Hipotesis 

1. Diduga pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh signifikan 

terhdap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT Tahun 2012-2017. 

2. Diduga pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT Tahun 2012-2017. 

3. Diduga belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi NTT Tahun 2012-2017. 
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