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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk 

melakukan pemerataan ekonomi untuk mensejahterakan segenap warga negara 

yang melibatkan semua komponen bangsa dalam mewujudkan masyarakat 

dengan ekonomi yang lebih mapan.  Begitupun pemerataan pembangunan ini 

diharapkan masyarakat dapat merasakan hasilnya secara adil dan merata.  

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu ukuran 

yaitu adanya dampak langsung kepada masyarakat baik itu kebijakan maupun 

dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila kebutuhan akan barang dan jasa 

masyarakat meningkat. Hal tersebut dipertegas oleh Djojohadikusumo (1994), 

menyatakan bahwa sarana dan prasarana produksi menjadi bagian yang sangat 

penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi 

diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh 

semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi 

tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu 

perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang 

sejauhmana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu 

telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam 

sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya 

produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 
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Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan PDB potensial suatu 

negara, meskipun hal ini berbeda tergantung pada bagaimana mengukur produk 

nasional. Pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan untuk perkembangan 

ekonomi dan memutus lingkaran kemiskinan. Negara biasanya mengejar 

kebijakan fiskal untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi.  

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

terus menghasilkan serangkaian kontroversi di kalangan ahli ekonomi. Beberapa 

penelitian sebelumnya meyakini bahwa dampak pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif atau tidak signifikan (Akpan, 

2005, Laudau, 1983), sedangkan beberapa peneliti yang lainnya menyatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah berdampak posotif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Koman dan Brahmasrene, 2007; Donald dan Shuanglin, 

1993).  

Barro (1990) menyatakan bahwa pengeluaran untuk investasi dan 

kegiatan produktif diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah 

diperkirakan menjadi penghambat pertumbuhan. Pemerintah mengendalikan 

ekonomi melalui penggunaan belanja publik. Ini alat kontrol pemerintah 

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam arti bahwa investasi publik 

berkontribusi terhadap akumulasi modal.  

Hal penting lainnya dari pengeluaran pemerintah meliputi penyediaan 

fasilitas yang tidak tercakup oleh ekonomi pasar seperti kesehatan. Artinya, 

modal manusia mempunyai peran yang besar terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi, tetapi sumber keuangan untuk pengeluaran publik untuk perpajakan 

mengurangi manfaat dari pembayar pajak dan dengan demikian mengurangi 

manfaat yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.  
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Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan 

alokasi belanja. Dalam literatur empiris, beberapa peneliti menyatakan bahwa 

tidak ada dampak dari pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Gupta et al., 2002). Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ada dampak 

negatif dan signifikan antara alokasi belanja pemerintah dengan pertumbuhan 

ekonomi (Folster dan Henrekson, 1999). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting bagi pembangunan 

berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi membawa standar hidup yang lebih baik 

dari masyarakat dan ini disebabkan oleh peningkatan di bidang infrastruktur, 

kesehatan, perumahan, pendidikan dan peningkatan produktivitas pertanian. 

Pembangunan berkelanjutan ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi, dan 

pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan perluasan infrastruktur, peningkatan 

pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, dan ketahanan 

pangan. Sektor-sektor ini sangat penting dalam merangsang perekonomian 

dengan mengatasi kebutuhan utama bangsa, dan dengan demikian membawa 

pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini melihat dampak dari pengeluaran 

pemerintah pada beberapa sektor tertentu dari ekonomi seperti pendidikan, 

kesehatan, transportasi dan komunikasi, dan efek ini pada pertumbuhan 

ekonomi. 

Penelitian ini berfokus pada tiga sektor yang terkait dengan pengeluaran 

pemerintah. Ada beberapa komponen pengeluaran pemerintah yang sifatnya 

produktif, namun ada pula beberapa yang tidak produktif. Pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output nasional. Pendidikan adalah 

salah satu faktor penting yang menentukan kualitas tenaga kerja, dan dianggap 

sebagai faktor independen produksi yang sangat diperlukan untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (Hartshorne, 1985). 
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Pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan juga dapat menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi, dalam arti bahwa modal manusia sangat penting untuk 

pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah. Penduduk yang sehat adalah 

kekayaan bangsa yang mampu bekerja keras dan mempunyai produktivitas yang 

tinggi. 

Disamping pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, 

juga yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

adalah pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur seperti transportasi dan 

komunikasi. Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dapat 

mengakibatkan  efisiensi biaya bagi sektor swasta, sehingga dapat merangsang  

meningkatkan investasi swasta dan profitabilitas perusahaan, yang pada 

akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Alexiou (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam studinya, Alexiou 

menggunakan beberapa variabel yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi, 

bantuan pembangunan, investasi swasta, proxy keterbukaan perdagangan, dan 

pertumbuhan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk investasi, bantuan pembangunan, investasi swasta, proxy 

keterbukaan perdagangan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya satu, pertumbuhan penduduk, yang 

ditemukan secara statistik tidak signifikan.  

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan, 

menurut Kuncoro (1997) bahwa pemerintah harus mengupayakan usaha-usaha 

untuk merangsang arus modal swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 

terutama karena semakin ketatnya dana pembangunan yang disediakan 

pemerintah. Dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Neo 

Klasik yang merekomendasikan swastanisasi BUMN, peningkatan peran dan 
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perencanaan serta penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif 

bagi pihak swasta. Sehubungan dengan hal itu pemerintah harus menciptakan 

iklim yang memberi peluang dan menguntungkan bagi swasta dalam berusaha. 

Hussain, Mohammad, Akram dan Lal (2009) dalam penelitiannya 

mengenai Efektivitas Pengeluaran Pemerintah berdampak crowding-In atau 

crowding-out terhadap investasi, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran 

seperti pertahanan dan pembayaran utang penyebab crowding-out investasi 

swasta, sementara belanja pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan dan 

pendidikan, menyebabkan crowding-in investasi swasta.  

Terkait pengeluaran pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat, 

Donald dan Shuanglin (1993) melakukan penelitian mengenai perbedaan efek 

pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesejahteraan dan pertahanan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pengeluaran pendidikan dan pengeluaran pertahanan mempunyai pengaruh 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran 

pemerintah atas kesejahteraan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian Koman dan Brahmasrene (2007) tentang sebab-akibat antara 

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi. Sebuah kausalitas satu arah dari pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ada. Namun, kausalitas dari 

pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah tidak diamati. Selanjutnya, 

estimasi hasil menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) 

mengkonfirmasi dampak positif yang kuat dari pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. 
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Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan 

kesejahteraan, Angelopoulos (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

tidak monotonik. Pola antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi  

sejalan dengan kesejahteraan. Peningkatan jumlah pengeluaran publik dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun persentase 

kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan tingkat 

kesejahteraan. 

Loto (2011) mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah  

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek, pengeluaran untuk pendidikan dan pertanian yang ditemukan 

berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara dampak 

pendidikan tidak signifikan, namun pertanian ditemukan menjadi signifikan. 

Pengeluaran untuk kesehatan, keamanan nasional, dan transportasi dan 

komunikasi yang ditemukan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil menunjukkan bahwa kesehatan adalah signifikan sedangkan keamanan 

nasional dan transportasi dan komunikasi yang ditemukan tidak signifikan.  

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah 

dalam pembangunan ekonomi masih sangat diperlukan, bukan hanya sebagai 

regulator tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kebijakan fiskal untuk 

mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran penting dan strategis bagi 

perkembangan wilayah Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Sulawesi 

Selatan secara geografis terletak pada titik tengah wilayah Indonesia dengan 

luas wilayah 45.764,53 km persegi. Posisi tersebut menempatkannya sebagai 

pintu gerbang bagi daerah Sulawesi lainnya bahkan Kawasan Timur Indonesia 



 

7 
 

melalui perhubungan laut (pelabuhan Soekarno-Hatta), perhubungan darat (titik 

awal trans-Sulawesi) dan perhubungan udara (bandar udara Sultan Hasanuddin).  

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang 

fluktuatif namun terus meningkat dengan pencapaian di atas rata-rata 

pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam kurun waktu 

2009-2013, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-

rata pertumbuhan ekonomi nasional, dengan laju yang lebih tinggi. Pesatnya 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam tahun-tahun terakhir ini 

menjadikan perekonomian wilayah ini akan memburu ketertinggalannya dengan 

provinsi lain. Disamping itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, 

Sulawesi Selatan diharapkan mampu menghela perekonomian wilayah Pulau 

Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Adapun data mengenai pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2009-2013 adalah: 

Tabel 1.1 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional  

Tahun 2009-2013 

Tahun Sulawesi Selatan Indonesia 

2009 6.23 4.77 

2010 8.18 6.14 

2011 7.61 6.35 

2012 8.39 6.26 

2013 7.65 5.90 

Jumlah 38.06 29.42 

Rata-rata 7.61 5.88 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia,   
Analisis Keuangan Publik  Provinsi Sulawesi Selatan 2012. 

 
Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional  

Tahun 2009-2013 

 

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata 

berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun PDRB per kapita masih 

berada jauh di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2009, pendapatan per 

kapita Provinsi Sulawesi Selatan mencatat angka Rp 12.070 juta, dan kemudian 

meningkat menjadi Rp 21.635 juta pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan 

rata-rata 15.85 persen per tahun. Angka ini di atas angka nasional. Laju 

pertumbuhan  pendapatan per kapita nasional bergerak dengan rata-rata 10,57 

persen per tahun, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 15.85 persen per tahun. 

Kondisi ini secara implisit mengesankan bahwa: (i) secara rata-rata, provinsi 

lainnya mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang relatif lebih lambat 

dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan; (ii) pendapatan per kapita 

Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mendekati angka nasional dengan jarak 

(gap) yang semakin kecil; dan (iii) di masa depan, kontribusi pendapatan per 

kapita Provinsi Sulawesi Selatan terhadap perbaikan posisi relatif IPM, punya 

6,23 

8,18 
7,61 

8,39 

7,65 

4,77 

6,14 6,35 6,26 
5,90 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2009 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (Persen)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen)



 

9 
 

harapan yang lebih baik. Adapun data mengenai PDRB perkapita Sulawesi 

Selatan dan Nasional adalah: 

Tabel 1.2 
PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional  

Tahun 2009-2013 (Rp. Juta). 

Tahun Sulawesi Selatan Indonesia 

2009 12.070 23.881 
2010 14.099 27.029 
2011 16.410 30.659 
2012 19.282 33.531 
2013 21.635 36.508 

Jumlah 83.496 151.608 

Rata-rata 16.699 30.322 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia,   
Analisis Keuangan Publik  Provinsi Sulawesi Selatan 2012. 

 
Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara pendapatan perkapita 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1.2 
PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 

Tahun 2009-2013 

Sumber: Data Penelitian, diolah 
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Pembangunan yang dilaksanakan pada dasar bukan hanya untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kesejehteraan belum mempu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ukuran yang umum digunakan untuk 

melihat tingkat kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Kemiskinan. 

 Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara rata-rata lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan 

peningkatan kesejahteraan jika dilihat dari aspek IPM-nya yang terdiri dari 

komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Walaupun 

IPM Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan, namun IPM Sulawesi Selatan 

masih relatif rendah dibandingkan dengan IPM secara nasional, bahkan berada 

pada urutan ke 20 secara nasional, komponen IPM yang paling rendah adalah 

indeks daya beli masyarakat.  Adapun data mengenai IPM Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Indonesia  adalah: 

Tabel 1.3 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan  

dan Nasional Tahun 2009-2013 

Tahun Sulawesi Selatan Indonesia 

2009 70.94 71.76 

2010 71.62 72.27 

2011 72.14 72.22 

2012 72.70 73.29 

2013 73.28 73.81 

Jumlah 360.68 363.35 

Rata-rata 72.14 72.67 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. 
 
Adapun gambaran lebih jelasnya mengenai perbandingan antara indeks 

pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan indeks pembangunan 

manusia secara nasional dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.3 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan  

dan Nasional Tahun 2009-2013 

 
 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

Gambaran mengenai kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah dan 

persentase penduduk miskin menurun secara konsisten selama periode 2009-

2013. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar 

794 ribu orang atau sekitar 9.54 persen dari total penduduk. Angka tersebut jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2009, dimana jumlah penduduk miskin 

sebesar 964 ribu orang atau sekitar 12.31 persen dari total penduduk. Dengan 

demikian, saat ini, setiap sepuluh penduduk di Sulawesi Selatan, satu 

diantaranya tergolong miskin.  

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan selalu berada di bawah 

angka rata-rata Nasional selama periode 2009-2013. Dan penurunan persentase 
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penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung lebih cepat 

dibandingkan dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. 

Penurunan penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata 5.81 persen per 

tahun, sedangkan penurunan penduduk miskin secara nasional hanya rata-rata 

4.67 persen per tahun. Implikasinya, dalam beberapa tahun ke depan, 

persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan akan semakin jauh dengan 

angka rata-rata Nasional. Secara implisit, fakta ini juga menunjukkan bahwa 

secara rata-rata provinsi lainnya mengalami penurunan angka kemiskinan yang 

relatif lebih lambat dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. 

Secara relatif, posisi Sulawesi Selatan secara Nasional dan Regional 

tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Secara Nasional, 

Sulawesi Selatan menempati urutan 16 dari 33 provinsi. Sedangkan secara 

regional, dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan menempati 

posisi kedua terendah, sesudah Sulawesi Utara. Adapun data mengenai 

persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2009-2013 

adalah: 

 
Tabel 1.4 

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan  
dan Nasional Tahun 2009-2013 

Tahun Sulawesi Selatan Indonesia 

2009 12.31 14.15 
2010 11.60 13.33 
2011 10.29 12.36 
2012 10.11 11.66 
2013 9.54 11.47 

Jumlah 53.85 62.97 

Rata-rata 10.77 12.59 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. 
 
Gambaran lebih jelasnya mengenai perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan tingkat kemiskinan secara nasional dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 1.4 
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Nasional Tahun 2009-2013 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 
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Dalam upaya lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB 

perkapita serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya 

upaya peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah, serta upaya meningkatkan 
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Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan meningkat setiap tahun selama periode 2009-2012. Pada tahun 2009, 

belanja pemerintah provinsi adalah Rp 2.1 triliun meningkat menjadi Rp 4.6 triliun 

pada tahun 2012. Selama periode 2009-2012, rata-rata porsi belanja pemerintah 

provinsi terhadap total belanja di Sulawesi Selatan tidak termasuk dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar 83 persen per tahun dan rata-rata 

pertumbuhan belanja pemerintah provinsi selama periode tersebut sebesar Rp 

129.76 persen per tahun. 

Pengeluaran pemerintah menurut sektor menunjukkan bahwa  belanja 

sektor pendidikan terbesar kedua dalam periode 2009-2012.  Secara riil, proporsi 

belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulawesi Selatan 

sudah di atas 20 persen dengan kecenderungan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2012, proporsi belanja pendidikan terhadap total 

belanja daerah sudah mencapai 31 persen, padahal tahun 2009 baru mencapai 

21 persen. Belanja sektor pendidikan yang meningkat lebih cepat dibandingkan 

dengan total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja sektor pendidikan 

terhadap total belanja daerah terus membesar. Peninngkatan jumlah belanja 

pendidikan sebagai komitmen pemerintah daerah  dalam memberantas buta 

huruf di Indonesia.  

Sektor kesehatan, proporsi belanja terhadap total belanja daerah di 

Sulawesi Selatan terus meningkat, meskipun cenderung fluktuatif. Pada tahun 

2009, proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah sebesar 8,2 

persen, dan meningkat menjadi 10,4 persen pada tahun 2012. Meskipun 

mengalami penurunan proporsi pada tahun 2011, namun pertumbuhan belanja 

kesehatan tertinggi justru terjadi pada tahun 2012. Pertumbuhan total belanja 

daerah yang sangat signifikan pada tahun 2012, menyebabkan proporsi belanja 

kesehatan mengalami penurunan. Pada tahun 2012, proporsi belanja kesehatan 
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terhadap total belanja daerah sebesar 10,0 persen, menurun dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

Belanja sektor infrastruktur di Sulawesi Selatan meningkat hampir dua 

kali lipat selama periode 2009-2012. Peningkatan ini paralel dengan peningkatan 

total belanja daerah yang juga meningkat lebih dari dua kali lipat. Secara riil, 

belanja infrastruktur di Sulawesi Selatan meningkat dari Rp 253 milyar tahun 

2009 menjadi Rp 467 milyar tahun 2012.  

 Berdasarkan gambaran di atas, peran pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi sangat penting, sehingga alokasi pengeluaran pemerintah provinsi 

Sulawesi Selatan perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Daya serap 

anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tergolong rendah. Rendahnya 

daya serap ditandai oleh besarnya Sisa Lebih Perhitungan Angggaran (SiLPA) 

tahun anggaran, dimana SiLPA tahun sebelumnya mendominasi sumber 

penerimaan pembiayaan tahun berjalan, baik pada pemerintah provinsi maupun 

kabupaten/kota. Pada pemerintah kabupaten/kota, proporsi SiLPA tahun 

sebelumnya terhadap penerimaan pembiayaan tahun berjalan mencapai 87 

persen (2009), meskipun cenderung menurun menjadi 50 persen pada tahun 

2012. Sedangkan pada pemerintah provinsi, seluruh penerimaan pembiayaan 

bersumber dari SiLPA (2012).  

Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. 

Hampir separuh belanja pemerintah di Sulawesi Selatan (49 persen) digunakan 

untuk belanja pegawai, sementara belanja modal menghabiskan 26 persen dari 

total anggaran. Belanja terbesar pemerintah provinsi adalah transfer ke daerah 

bawahan (37 persen), belanja ini sebagian besar digunakan untuk Program 

Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis. Belanja pendidikan mendominasi 

belanja pemerintah kabupaten kota, sebesar 33 persen dari total belanja.  
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Alokasi pengeluaran pemerintah khususnya di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan sektor strategis untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian, sehingga 

alokasi pengeluaran pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu kajian mengenai pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyakat menarik untuk dilaksanakan. 

Data-data empiris tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari 

aspek pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang dicerminkan oleh IPM dan persentase penduduk miskin 

menunjukkan suatu kondisi yang kontra-produktif. Pertumbuhan ekonomi selama 

5 (lima) tahun terakhir (tahun 2009-2013) mencapai rata-rata 7.61 persen jauh di 

atas pertambuhan ekonomi secara nasional yang hanya mencapai rata-rata 5,88 

persen pada periode yang sama, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini 

tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat yang dilihat dari IPM hanya mencapai rata-rata 72.14 persen masih 

berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,67 persen, bahkan berada 

pada urutan ke 20 secara nasional. Demikian pula PDRB per kapita yang hanya 

mencapai rata-rata Rp. 16.699 juta masih sangat jauh dari target  rata-rata PDRB 

per kapita nasional yang mencapai Rp. 30.322 juta. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

memberikan gambaran bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terutama 

dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat memperoleh hasil yang berbeda. Demikian data-

data empiris tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan gambaran 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi 

Selatan apalagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan sektor 
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pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur sebagai sektor strategis 

yang menjadi dasar pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain terletak 

pada kajian variabel dan ruang lingkup penelitian yang digunakan. Beberapa 

penelitian hanya memasukkan variabel pengeluaran pemerintah dan implikasinya 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara total dan ruang 

lingkup provinsi. Sedangkan penelitian ini pengeluaran pemerintah dilihat dari 

aspek sektor dan jenis belanjanya dengan ruang lingkup kabupaten/kota.  

Dengan pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten/kota lah yang bersentuhan 

langsung dengan aspek pelayanan masyarakat yang tentu mengetahui betul 

keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka upaya 

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

penelitian di atas, tentang pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

kabupaten/kota  di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

kabupaten/kota di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan 

memberikan sumbangan teoritis mengenai pengeluaran pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menganalisa 

pengeluaran pemerintah, petumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Dapat memberi ruang dan akses sebagai bahan perbandingan dan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini. 



 
 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam melakukan suatu penelitian harus ada teori yang mendasari 

dilakukannya penelitian dan teori tersebut disajikan dalam tinjauan pustaka. 

Tinjauan pustaka suatu penelitian akan memberikan gambaran mengenai dasar 

teori yang digunakan. Penelitian ini akan diuraikan mengenai: pengeluaran 

pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur; investasi; pertumbuhan ekonomi; dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.1. Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 

Menurut Mangkoesoebroto (1994), bahwa kebijakan anggaran dalam 

kebijaksanaan fiskal dikenal adanya anggaran berimbang, anggaran surplus dan 

anggaran defisit. Anggaran berimbang adalah kondisi di mana penerimaan sama 

dengan pengeluaran, anggaran surplus adalah pengeluaran lebih kecil dari 

penerimaan,  sedangkan anggaran defisit adalah anggaran pengeluaran lebih 

besar dari penerimaan. Anggaran surplus menjadi salah satu indikator 

pemerintah tidak mampu menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan. 

Jika terjadi inflasi, maka pemerintah bisa menggunakan dana surplus tersebut 

untuk menutupi inflasi tersebut. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi 

surplus. Ukuran defisit anggaran menjadi salah satu indikator  pemerintah  

berhasil dalam membelanjakan anggaran untuk kepentingan publik.  

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang digunakan untuk 

pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai,   

belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. 



 

20 

 

Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka 

menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan   

pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak 

ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta 

menjaga  stabilitas perekonomian, (Mangkoesoebroto, 1994) 

Pengeluaran rutin memegang peranan 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. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai 

langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan 

keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan 

aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan 

subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya 

dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikan gaji pegawai dan 

pensiunan.  

Menurut Dumairy (1997), bahwa penghematan dan efisiensi pengeluaran 

rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang 

diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan 

efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran 

rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa 

kebutuhan departemen atau lembaga negara non departemen dan pengurangan 

berbagai macam subsidi secara bertahap. 

Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang  

digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum 

dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan 

baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. 

Pengeluaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan 
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dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai 

bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Pengeluaran  

pembangunan  lebih  ditekankan  pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan 

kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap 

memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan 

pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber 

pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus 

dilakukan seoptimal mungkin. 

Sehubungan dengan hal tersebut  formulasi distribusi dan alokasi dari 

penentuan besarnya pengeluaran pemerintah memegang peranan penting 

dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan 

anggaran permbangunan  juga  harus tetap  di tempatkan  sebagai  bagian 

yang  utuh  dari  upaya  menciptakan  anggaran  pendapatan  dan  belanja 

negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran 

pembiayaan  yang  bersumber dari luar negeri tanpa  mengurangi  upaya 

menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.  

Menurut Basri (2005), bahwa pengeluaran pembangunan dibedakan atas 

pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan 

proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan 

dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan 

dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah 

non departemen di tingkat pusat termasuk departemen hankam dan pemerintah 

daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi 

pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah. 

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan 

dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap 

dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk 
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pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia 

di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka 

mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan 

prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan 

pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung 

Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan, (Basri, 2005). 

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa sistem penganggaran 

mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut 

Government Financial Statistics (GFS) Manual 2001, bahwa sistem 

penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified 

budget, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan 

pembangunan, sehingga klasifikasi  menurut ekonomi akan berbeda dari  

klasifikasi  sebelumnya.  Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran 

antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian 

anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan 

fungsi. 

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur 

belanja negara  yang  baru,  maka  belanja  negara  menurut  klasifikasi  

ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) 

belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) 

bantuan sosial, dan (viii)  belanja  lain-lain.  Sedangkan  belanja  untuk  daerah,  

sebagaimana  yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) 

dana otonomi khusus dan penyesuaian. Menurut Suminto (2004), bahwa 

dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut  jenis  

belanja  maka  secara  otomatis  tidak  ada lagi pemisahan antara belanja rutin 

dan belanja pembangunan (unified budget). 

Pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja 
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tersebut antara lain : (Sumitro, 2004) 

1. Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan 

untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi 

haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja 

pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi 

sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek 

yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. 

Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara 

belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di 

sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih. 

2. Demikian juga dengan belanja barang yang seharusnya digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang 

dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya 

sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. 

3. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan 

untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset 

tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal 

asset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam 

prakteknya selama ini belanja lainnya nonfisik secara mayoritas terdiri 

dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung 

dengan investasi untuk pembangunan. 

4. Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk 

membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang 

menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  dalam rangka  menjaga  stabilitas 

harga agar dapat  terjangkau oleh sebagian  besar golongan masyarakat. 

Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan 

swasta. 
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5. Sementara itu, selama ini ada jenis subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur 

subsidinya, maka belanja tersebut akan dikelompokkan sebagai bantuan 

sosial. Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang 

dialokasikan   sebagai   transfer   uang/barang   yang   diberikan   kepada 

penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko  sosial, 

misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial. 

6. Sementara itu, belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran 

pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya 

diserahkan sepenuhnya kepada daerah. 

Menurut Mangkoesoebroto (1994), bahwa pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut.  

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari 

identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang 

merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi 

campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas 

dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan 

menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang 

mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur 

pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap 

kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 

antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran 

dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau 

memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus 

diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. 
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Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam  

perekonomian  tidak  melemahkan  kegiatan pihak swasta., (Dumairy, 1997). 

Terkait dengan upaya pemerintah daerah yang selalu berusaha untuk 

mencapai tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, maka melalui pendekatan 

pembangunan yang terdesentralisasi membuat pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan lebih luas untuk mengatur pengalokasian pengeluarannya dalam 

rangka pencapaian tujuan tersebut. 

Menurut Martinez-Vazquez and McNab (2006) dan Khusaini (2006) 

menyatakan bahwa secara teoritis pendekatan desentralisasi fiskal dan 

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sedang berkembang 

pesat melalui sejumlah penelitian yang dilakukan pada beberapa negara. Dalam 

perspektif teoritis, ada keseragaman pendapat yang menyatakan bahwa dengan 

implementasi desentralisasi yang tepat akan menciptakan peningkatan efisiensi 

ekonomi sektor publik, sehingga mempunyai dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

Desentralisasi fiskal secara langsung dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi, hal ini disebabkan karena adanya keyakinan bahwa pengeluaran 

pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana dan 

prasarana akan efektif secara langsung menciptakan lapangan kerja sehingga 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah dalam 

bentuk belanja modal juga dapat mendorong pihak swasta untuk berinvestasi, 

dengan adanya investasi swasta juga dapat menciptakan lapangan kerja, 

sehingga output dan pendapatan meningkat yang pada akhirnya berakibat pada 

pertumbuhan ekonomi.  

Alokasi pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui sejumlah program pembangunan, karena dengan adanya 
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keterbukaan informasi yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah tentang 

kemampuan dan potensi sumberdaya yang dimilikinya, dan informasi tersebut 

dapat dioptimalkan dalam program pembangunan dan pelayanan masyarakat 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan konsep desentralisasi, diyakini bahwa pemerintah daerah mampu 

mengalokasikan anggarannya pada sektor-sektor pembangunan yang strategis 

secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan 

pemerintah pusat. Menurut Martinez-Vazquez (2006) bahwa, pengaruh langsung 

alokasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi 

apabila desentralisasi fiskal berjalan dengan efektif. 

Namun Khusaini (2006) mengidentifikasi adanya hubungan tidak 

langsung antara alokasi belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi. 

Hubungan tdak langsung tersebut melalui mekanisme: 1) pengaruh positif bila 

desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi pada aspek pengeluaran 

pemerintah dan secara dinamis mendorong pertumbuhan ekonomi. 2) pengaruh 

negatif bila desentralisasi fiskal menyebabkan tidak stabilnya perekonomian 

secara makro, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi. 3) sebagai akibat 

dari kelembagaan dan potensi sumberdaya yang berbeda, sehingga juga terjadi 

perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi antar 

negara maupun antar daerah. Lemahnya aspek kelembagaan, minimnya potensi 

sumberdaya ekonomi, dan kualitas skill tenaga kerja yang rendah bagi negara 

sedang berkembang atau daerah yang terkebelakang dapat menyebabkan 

desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Efek desentralisasi terhadap perekonomian terutama terkait dengan 

alokasi belanja daerah juga diharapkan mempunyai dampak positif terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif ini diperoleh dengan 

adanya efisiensi ekonomi dan sasaran layanan yang lebih baik. Dengan 
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desentralisasi fiskal, maka diharapkan masyarakat mempunyai akses yang lebih 

mudah dan lebih baik terhadap jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur, 

sehingga derajat kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Namun tujuan yang paling penting 

dari suatu pembangunan adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih 

baik. Ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari pengurangan tingkat kemiskinan, 

yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi 

pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori trickle-down 

effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan 

diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). 

Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh   

oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga 

menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya 

akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil 

pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa   

pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke 

penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi 

akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap 

selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya  

mulai  membelanjakan hasil dari pertumbuhaan ekonomi yang telah diterimanya. 

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penuruan 

angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari 

penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan 

berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima 

sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan 
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ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan  kemiskinan  

sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan 

oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding 

penduduk miskin. 

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi berpihak  pada  penduduk  miskin.  Siregar  (2006)  juga  

menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan 

(necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat 

kecukupannya (sufficient condition) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus  

efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Artinya,  pertumbuhan  hendaklah 

menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk 

miskin (growth with equity). Secara  langsung,  hal  ini  berarti  pertumbuhan  itu  

perlu  dipastikan  terjadi  di  sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja 

(pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal 

itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat 

pertumbuhan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan 

merupakan kondisi  utama bagi  kelangsungan  pembangunan  ekonomi  

(Tambunan,  2001).  Pertumbuhan ekonomi  menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan   masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari 

pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian 

ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik 

Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional. 

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan 
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perkembangan kegiatan dalam   perekonomian   yang   menyebabkan   barang   

dan   jasa   yang   diproduksikan   dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB rill. Sejak lama ahli-ahli ekonomi 

telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai 

negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam  dan 

tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, 

tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. 

Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara faktor 

produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas 

sebagai berikut: 

1. Teori Klasik: Menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam 

menaikkan pendapatan   nasional   dan   mewujudkan   pertumbuhan.   

Akan   tetapi   yang   terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. 

Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Teori Schumpeter: Menekankan tentang peranan usahawan yang akan 

melakukan inovasi dan investasi untuk mewujidkan pertumbuhan ekonomi. 

3. Teori Harrod-Domar: Mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang 

menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya 

menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. 

4. Teori Neo-Klasik: Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi  dan  peningkatan  kemahiran  masyarakat  

merupakan  faktor  yang  terpenting yang mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi. 
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Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan 

pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah 

mampu melaksanankan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang 

masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh 

lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat 

meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. 

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan 

masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang 

mengatakan bahwa ada trade off antara ketidakmeratan dan pertumbuhan. 

Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara sedang berkembang 

dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, 

sehingga di banyak negara sedang berkembang tersebut tidak ada trade off 

antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Kuncoro, 2006). 

Kuznets (1955), mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, 

distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi 

pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi 

peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara 

pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun 

dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, 

terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan 

kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu 

bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang 

berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan 
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keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, 

sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut 

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, 

perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. 

Selain itu, dimensi dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah 

satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan 

aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik 

secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. 

Dermoredjo, 2003).  

Menurut Djojohadikusumo (1994) bahwa pola kemiskinan ada empat 

yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau 

turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang 

mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal 

poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan 

petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu 

kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan 

tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat.  

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber 

daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 

kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari 

tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem 

politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam 

menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, 

kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang 

mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. 
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2.2. Pengeluaran Pemerintah 

Peran pemerintah tidak dapat dilihat dari manapun dengan lebih baik 

daripada di dalam bidang pembelanjaan (pengeluaran) pemerintah. Pengeluaran 

pemerintah menunjukkan pembagian output nasional yang mengalir ke 

pembelanjaan pemerintah, yang meliputi pembelian barang-barang, gaji pegawai 

pemerintahan, jaminan sosial dan transfer-transfer lain, dan bunga atas utang 

pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 2003).  

Secara mikro pengeluaran pemerintah diperuntukkan untuk menyediakan 

barang dan jasa publik, dan untuk menjaga stabilitas harga pasar (Nicholson, 

2002; Mangkoesoebroto, 2010). Penentuan alokasi anggaran belanja 

berdasarkan kebutuhan akan barang dan jasa yang disesuaikan dengan 

permintaaan dan penawaran. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik 

akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Secara mikro 

pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan: 

Ui = f(G, X)  ……………(2.1) 

Dimana: 

G = Vektor dari barang publik 

X = Vektor barang swasta 

i = Individu; i = 1, ….., m 

U = Fungsi utilitas. 

Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi beberapa faktor di 

bawah ini: (Mangkoesoebroto, 2010). 

1. Perubahan permintaan akan barang publik. 

2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, 

dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam 

proses produksi. 
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3. Perubahan kualitas barang publik. 

4. Perubahan harga faktor-faktor produksi. 

2.2.1. Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah 

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan (Mangkoesoebroto, 2010), yaitu: a) 

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. b) 

Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. c) Teori 

Peacock dan Wiseman. 

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran 
Pemerintah 

 
Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2010) 

mengembangkan model pembangunan yang menghubungkan antara  

pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh 

Rostow dan Musgrave adalah suatu pandangan yang muncul dari 

pengamatan berdasarkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan 

tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, 

tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

mereka berpendapat bahwa persentase investasi pemerintah terhadap total 

investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan 

prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan 

sebagainya.   

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 

tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat 

tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah 

semakin membesar. Pada tahap menengah peranan pemerintah tetap besar, 

karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan 
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kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan 

barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang 

lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan 

hubungan antarsektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, mengakibatkan semakin 

tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun 

tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap 

masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam 

posisi lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Dalam suatu proses pembangunan, Musgrave berpendapat bahwa 

persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar dan persentase 

investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, pada 

tingkat pembangunan ekonomi lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti, program 

kesejahteraan hari tua, program pembangunan ekonomi yang dialami oleh 

banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, 

tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi 

tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan 

(Mangkoesoebroto, 2010). 

b. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Hukum 
Wagner 
 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai persentase 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP, 

teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S. dan 

Jepang pada abad ke-19. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu 

perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif 
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pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 

hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Teori Wagner didasarkan 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 lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: 

nPPK

nPPkP
...

2PPK

2PPkP

1PPK

1PPkP
<<<

 

……………(2.2) 

dimana: 

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1, 2, … n : Jangka waktu (tahun). 

 Hukum Wagner yang menyatakan bahwa kenaikan pengeluaran 

pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dapat digambarkan kurvanya 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1.  
Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner 

 

              
PPK

PPkP
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Sumber: Mangkoesoebroto, 2010 

 

c. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah menurut Peacock dan 
Wiseman 
 

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang 

dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman dianggap sebagai teori 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 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 suatu tingkat kesediaan masyarakat 

Waktu 
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untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi 

pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. 

Dalam teorinya Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa 

perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 

meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan 

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 

karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan 

penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 

pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 2010). 

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena perang, 

maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai 

perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan 

pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan 

tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi 

berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu 

adanya gangguan sosial yang menyebabkan akvitas swasta dialihkan ke 

aktivitas pemerintah. Selain itu, banyak aktivitas pemerintah yang baru 

kelihatan setelah terjadinya perang, dan ini disebut dengan efek inspeksi 

(inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan 

terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan 

ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta, ini dinamakan efek 

konsentrasi (concentration effect). 

2.2.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah 

Penilaian terhadap pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari 

berbagai aspek sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 2000) 
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1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. 

2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan 

bagi masyarakat. 

3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 

4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli 

yang lebih luas. 

Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-

macam pengeluaran negara seperti: 

1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya 

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari 

masyarakat yang menerima jasa-jasa barang-barang yang 

bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan 

neaara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor. 

2. Pengeluaran yang reproduktif artinya mewujudkan keuntungan-

keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat 

penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan 

penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang 

pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (public 

health). 

3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reproduktif yaitu 

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan 

kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, 

pendirian monumen, obyek-obyek tourisme dan sebagainya. Dan hal ini 

dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-

jasa tadi. 

4. Pengeluaran yang secara langsung t idak produkt if  dan 
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merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan 

pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi 

penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik. 

5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan 

datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal 

ini tidak dilaksanakan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi 

mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan 

lebih besar. 

Menurut Dumairy (2001), pengeluaran pemerintah dapat 

dik lasif ikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Penge luaran ru t in ,  penge luaran in i  d igunakan un tuk  

pemel iharaan a tau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, 

meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi 

(subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang 

pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Pengeluaran rutin memegang 

peranan penting dalam menunjang kelancaran mekanisme sistem 

pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang 

pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan 

set iap tahap pembangunan. Penghematan dan ef is iensi 

pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya 

tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan 

pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain 

diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, 

pengendalian dan koordinasi pelaksaanan pembelian barang dan 

jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen dan 

pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap. 
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2. Pengeluaran pembangunan, pengeluaran ini merupakan pengeluaran 

yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan 

baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran 

pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. 

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk 

membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya 

selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini 

kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas 

yang telah direncanakan. 

Sementara itu Budiono (1999) menyatakan bahwa ada tiga pos utama 

pada sisi pengeluaran yaitu: 

1. Pengeluaran pemerintah untuk untuk pembelian barang dan jasa 

2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya. 

3. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payments) 

Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaran pemerintah 

kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa 

sebagai imbalannya (Samuelson dan Nordhaus. 1994). Pengeluaran 

pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada 

berbagai golongan masyarakat. 

Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan 

menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang 

dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. 

Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan 

pendapatan( Y) dan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari 

Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, 
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pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan 

ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. (Dombusch dan Fischer, 1999). 

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa 

kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika 

perekonomian berada dalam resesi„ pajak harus dikurangi atau 

pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam 

masa makmur (booming} pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran 

pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh. 

2.2.3. Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan 

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 

kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut 

juga investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan 

masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan 

pembangunan disuatu wilayah. 

Teori human capital (Schultz 1961), menganggap bahwa manusia 

merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital 

lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai 

human capital   tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, 

keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital lain yang 

hanya diperlakukan sebagai tools, human capital ini dapat menginvestasikan 

dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi sumberdaya manusia, 

diantaranya pendidikan. 

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa 

pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan 

masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan 
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dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya 

sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini 

percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam 

meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah 

harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. 

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan 

wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk 

penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran 

pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk 

meningkatkan pendidikan. 

Implikasi dari tujuan pembangunan dalam pendidikan adalah 

menggapai kehidupan manusia yang memuaskan dan berharga. Pendidikan 

mempunyai peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

untuk menyerap teknlogi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar 

tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam 

kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi 

kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan 

kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi 

sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Todaro dan Smith, 2006). 

2.2.4. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan 

Seperti halnya dengan pendidikan, kesehatan merupakan inti dari 

kesejahteraan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 
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produktivitas. Tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu 

produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika 

ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori 

human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih 

penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi 

(Todaro dan Smith, 2006). 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 

perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih 

banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas 

ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang 

sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemeritah. 

Haryanto (2005) menyatakan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan 

yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk 

kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. 

Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran 

pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan 

kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya 

secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada 

sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk 

meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan 

implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber 

pembiayaan. 

2.2.5. Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur 

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, 

infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan 
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ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa 

subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan 

ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan 

seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan 

pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan 

pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruh 

bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan 

pembangunan infrastruktur.  

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting 

dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersedian infrastruktur yang baik 

merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The 

World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah 

dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya 

dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur 

merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di 

Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, 

ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas 

perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak 

dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan 

investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, 

perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi 

kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga 

mempercepat integrasi perekonomian Asia (Friawan 2008). 

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah 

sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat 

menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah 

diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan 
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mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat 

bersamaan , mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan 

waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan 

investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah 

satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. 

Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak 

swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah 

dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan 

jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur 

juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. 

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang 

dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang, 

dan pembangunan. 

2.3. Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi 

2.3.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-

barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 

kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukan. Pernyataan ini mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu: (1) 

pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya secara terus menerus 

persediaan barang; (2) teknologi maju menentukan derajat pertumbuhan 

kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; (3) 

penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya 

penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang 

dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat (Kuznets dalam Jhingan 2012). 
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Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam 

kehidupan perekonomian. Kuznets dalam Jhingan (2012), menunjukkan enam 

ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan 

pada produk nasional dan komponennya. Keenam ciri pertumbuhan ekonomi 

tersebut, dua di antaranya berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional 

dan pertumbuhan penduduk, yang dua berhubungan dengan peralihan 

struktural, dan dua lagi dengan penyebaran internasional. Keenam ciri itu 

adalah: (1) laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, (2) peningkatan 

produktivitas, (3) laju perubahan struktural yang tinggi, (4) urbanisasi, (5) 

ekspansi negara maju, dan (6) arus barang, modal, dan orang antar bangsa. 

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, 

faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi misalnya sumber alamnya, 

sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, sedangkan faktor non ekonomi 

adalah lembaga sosial, sikap, budaya, nilai moral, kondisi politik dan 

kelembagaan. 

Faktor Ekonomi 

 Faktor produksi merupakan kekuatan utama yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Jatuh atau bangunnya laju pertumbuhan ekonomi 

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi 

tersebut. 

1. Sumber Alam 

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian 

adalah sumber alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya 

sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara 

yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Lewis dalam Jhingan (2012), bahwa dengan hal-
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hal lain yang sama, orang dapat menggunakan dengan baik kekayaan alamnya 

dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya. 

Namun tersedianya sumber alam yang melimpah saja belumlah cukup 

bagi pertumbuhan ekonomi. Yang diperlukan adalah pemanfaatan secara 

tepat. Jika sumber alam tidak dipergunakan secara tepat, negara itu tidak 

mungkin mengalami kemajuan. Fisher dalam Jhingan (2012) dengan tepat 

mengatakan bahwa tidak cukup beralasan untuk mengharapkan 

pengembangan sumber alam jika orang acuh tak acuh pada produk dan jasa 

yang dapat disumbangkan oleh sumber-sumber tersebut. 

2. Akumulasi Modal 

Makna pembentukan modal adalah, masyarakat tidak melakukan 

keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian 

daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, 

mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. (Nurkse dalam 

Jhingan, 2012). Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk 

barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan 

pendapatan nasional. 

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri 

sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan: (1) keberadaan 

tabungan nyata dan kenaikannya, (2) keberadaan lembaga keuangan dan 

kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang 

dikehendaki, (3) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal. 

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu 

pihak mencerminkan permintaan efektif, dan di pihak lain menciptakan efisiensi 

produktif bagi produksi di masa depan. 
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3. Organisasi 

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam 

kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh 

dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi, para 

wiraswasta tampil sebagai organisator dan pengambil risiko diantara 

ketidakpastian. Wiraswastawan memiliki kemampuan khusus untuk bekerja 

dibandingkan orang lain. Seorang wiraswastawan fungsi utamanya adalah 

melakukan pembaharuan (inovasi). Organisasi mencakup perusahaan swasta, 

pemerintah, bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat di 

dalam memajukan ekonomi suatu negara. 

4. Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode 

produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian 

baru. Perubahan teknologi dapat menaikkan produktivitas buruh, modal dan 

faktor produksi lainnya. 

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2012) bahwa ada lima pola penting 

pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: penemuan ilmiah 

atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, 

dan penyebarluasan penemuan. Inovasi dianggap sebagai faktor teknologi 

paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.  

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan 

produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang 

selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonom. 
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Faktor Nonekonomi 

 Faktor nonekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling 

mempengaruhi kemajuan perekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan 

dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar 

belakang historis. Di dalam pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik 

dan psikologis, sama pentingnya dengan faktor ekonomi. 

1. Faktor Sosial 

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Pendidikan dan kebudayaan yang menanamkan semangat membara yang 

menghasilkan penemuan baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan 

pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan 

menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. 

Di negara terkebelakang ada tradisi sosial dan budaya yang tidak 

menunjang perkembangan ekonomi, kurang menunjang sikap hidup hemat dan 

kerja keras. Orang menyerah pada takdir, mereka kebanyakan dipengaruhi 

oleh adat kebiasaan dan lebih menghargai waktu senggang, kesenangan, dan 

keikutsertaan pada pesta-pesta dan upacara adat.   

2. Faktor Manusia 

Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah 

sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisiensi mereka. 

Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi 

dapat dilakukan dengan cara berikut: (1) harus ada pengendalian atas 

perkembangan penduduk. Sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan dengan 

baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan. (2) harus ada perubahan 

dalam pandangan tenaga buruh terkait dengan peningkatan produktivitas 

melalui pendidikan dan pelatihan. 
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3. Faktor Politik dan Administratif 

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat 

besar bagi pembangunan ekonomi. Administrasi yang kuat, efisien sangat 

penting bagi pembangunan ekonomi. Tindakan pemerintah mempunyai 

peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi. 

Ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum akan mendorong 

kewiraswastaan.  

2.3.2. Model Pertumbuhan Ekonomi 

Harrod dan Domar dalam Jhingan (2012) memberikan peranan kunci 

kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya watak 

ganda yang dimiliki investasi. Investasi menciptakan pendapatan, dan investasi 

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan 

stok modal. Penciptaan pendapatan dapat disebut sebagai “dampak 

permintaan”, dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara 

meningkatkan stok modal merupakan “dampak penawaran” dari investasi. 

Model pertumbuhan ekonomi Harrod didasarkan pada 3 (tiga) macam 

laju pertumbuhan, (Jhingan 2012): 

1. Laju pertumbuhan aktual, dinyatakan dengan G, yang ditentukan oleh rasio 

tabungan dengan rasio modal-output. Laju ini menunjukkan variasi siklis 

jangka pendek dalam laju pertumbuhan ekonomi. 

2. Laju pertumbuhan terjamin, yang dinyatakan dengan Gw, yang merupakan 

laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. 

3. Laju pertumbuhan alamiah, dinyatakan dengan Gn, dan dianggap sebagai 

“optimum kesejahteraan”, juga dapat disebut sebagai laju pertumbuhan 

potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh. 
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Laju pertumbuhan aktual persamaan dasarnya adalah: 

GC = S ……………(2.3) 

dimana G merupakan laju pertumbuhan output periode waktu tertentu dan 

dapat dinyatakan ∆Y/Y; C adalah tambahan netto terhadap modal yang 

didefinikan sebagai rasio investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu I/∆Y; 

dan S adalah kecenderungan menabung rata-rata yaitu S/Y.  

Laju pertumbuhan terjamin adalah laju pertumbuhan dimana para 

produsen merasa puas atas apa yang dikerjakan. Laju pertumbuhan ini 

berkaitan dengan tingkah laku para pengusaha. Pada laju pertumbuhan ini, 

permintaan dianggap cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa 

yang ia produksi dan mereka akan terus memproduksi dengan persentase laju 

pertumbuhan yang sama. Dengan demikian ia merupakan lintasan di mana 

penawaran dan permintaan barang dan jasa akan tetap berada dalam 

ekuilibrium, berdasarkan kecenderungan menabung tertentu.  Persamaan laju 

pertumbuhan terjamin adalah: 

Gw Cr = s ……………(2.4) 

dimana Gw merupakan laju pertumbuhan terjamin atau laju pertumbuhan 

pendapatan dalam kapasitas penuh yang akan sepenuhnya memanfaatkan 

stok modal yang sedang membengkak sehingga memuaskan para pengusaha 

atas jumlah investasi yang mereka tanam. Jadi, Gw dalam hal ini adalah nilai 

∆Y/Y. Cr, atau modal yang dibutuhkan, menunjukkan jumlah modal yang 

diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan terjamin tersebut yaitu 

rasio modal-output yang diperlukan. Cr adalah nilai dari I/∆Y, atau C; s adalah 

sama dengan s dalam persamaan (2.3) yaitu S/Y 

 Persamaan (2.4) menunjukkan bahwa apabila perekonomian 

dimaksudkan untuk maju dengan laju pertumbuhan mantap Gw yang akan 
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menggunakan kapasitasnya secara penuh, maka pendapatan harus tumbuh 

dengan laju sebesar s/Cr pertahun, sehingga Gw = S/Cr 

Jika pendapatan tumbuh dengan laju yang terjamin, stok kapital dalam 

perekonomian akan sepenuhnya terpakai oleh para pengusaha yang 

berkeinginan untuk terus  menginvestasikan tabungan yang tercipta dalam 

pendapatan potensial penuh. Oleh karena itu Gw merupakan laju pertumbuhan 

swadaya (self sustaining) dan jika perekonomian itu terus tumbuh pada laju ini, 

maka pertumbuhan tersebut akan mengikuti lintasan ekuilibrium yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.2 sebagai berikut: 

Gambar 2.2.  
Kurva Laju Pertumbuhan Terjamin 
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lintasan pertumbuhan. Titik silang antara garis investasi (I) dan garis yang 

sejajar dengan sumbu Y menunjukkan investasi yang diperlukan pada masa 

berikutnya. Semakin besar proporsi tabungan, harus semakin besar juga 

tingkat kenaikan output, sehingga mengundang investasi yang memadai untuk 

mempertahankan keseimbangan. 

 Laju pertumbuhan alamiah adalah laju kemajuan di mana pertambahan 

penduduk dan perbaikan teknologi berjalan lamban. Laju ini tergantung pada 

variabel-variabel makro seperti penduduk, teknologi, sumber alam dan 

peralatan modal. Persamaan laju pertumbuhan alamiah adalah sebagai berikut: 

Gn Cr = atau ≠ S ……………(2.5) 

di mana Gn adalah laju pertumbuhan alamiah. 

Pertumbuhan ekuilibrium pekerjaan penuh Gn = Gw = G, keseimbangan 

ini merupakan keseimbangan sempurna. Karena itu, apabila timbul perbedaan 

antara laju pertumbuhan alamiah, terjamin dan aktual, akan tercipta kondisi 

stagnasi atau inflasi jangka panjang. Jika G > Gw, investasi meningkat lebih 

cepat dari tabungan, dan pendapatan naik lebih cepat daripada Gw. Apabila G 

< Gw, tabungan naik lebih cepat dari investasi, dan kenaikan pendapatan lebih 

kecil dari Gw. Jadi jika Gw > Gn stagnasi sekuler akan terjadi. Dalam situasi 

seperti itu Gw juga lebih besar daripada G sebab batas-batas laju aktual 

ditentukan oleh laju alamiah (gambar 2.3 (A)). Jika Gw > Gn, C > Cr dan 

barang-barang modal menjadi berlebihan karena buruh langka. Kelangkaan 

buruh menyebabkan laju kenaikan output tetap ada pada tingkat yang lebih 

rendah daripada Gw. Mesin-mesin menganggur dan terjadi ekses kapasitas. 

Hal ini dapat menghambat investasi, output, pekerjaan dan pendapatan. 

Sehingga, perekonomian akan tercengkeram depresi kronis. Keadaan seperti 

ini tabungan merupakan sesuatu hal yang buruk.     
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Apabila Gw < Gn, dan Gw < G (gambar 2.3 (B)), ada kecenderungan 

terjadi inflasi jangka panjang. Jika Gw < Gn, C < Cr, maka barang modal 

menjadi langka sedangkan buruh melimpah. Keuntungan begitu tinggi karena 

investasi yang terealisir lebih kecil daripada investasi yang direncanakan dan 

para pengusaha cenderung meningkatkan stok modal. Ini akan membawa ke 

arah inflasi jangka panjang. Hal seperti ini tabungan merupakan hal yang baik 

karena memungkinkan laju pertumbuhan terjamin naik. 

Gambar 2.3.  
Kurva Laju Pertumbuhan G, Gw dan Gn 

 

 

 

 

  

 

 

 

Solow dalam Jhingan (2012), membangun model pertumbuhan 

ekonominya sebagai alternatif terhadap jalan pemikiran Harrod Domar dengan 

menghilangkan asumsi yang meragukan pada model yang terakhir. Menurut 

Solow, keseimbangan yang peka antara Gw dan Gn tersebut timbul dari 

asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan 

yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi ini 

dilepaskan, keseimbangan tajam antara Gw dan Gn juga lenyap bersamanya. 

Oleh karena itu Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa 

asumsi proporsi produksi yang tetap. 
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Solow membangun model pertumbuhan ekonomi dengan asumsi: (1) 

ada satu komoditi gabungan yang diproduksi; (2) yang dimaksud output ialah 

output netto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal; (3) return to 

scale bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produksi adalah homogen pada 

derajat pertama; (4) dua faktor produksi buruh dan modal, dibayar sesuai 

dengan produktivitas fisik marginal mereka; (5) harga dan upah fleksibel; (6) 

buruh dipekerjakan secara penuh; (7) stok modal yang ada juga terpekerjakan 

secara penuh; (8) buruh dan modal dapat disubtitusikan satu sama lain; (9) 

kemajuan teknik bersifat netral (Jhingan 2012). 

Dengan asumsi tersebut di atas, Solow menunjukkan dalam modelnya 

bahwa dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal-buruh akan 

cenderung menyesuaikan dirinya, dalam perjalanan waktu, ke arah rasio 

keseimbangan. Jika rasio sebelumnya antara modal terhadap buruh lebih 

besar, modal dan output akan tumbuh lebih lamban daripada tenaga buruh, 

dan sebaliknya. Analisa Solow berakhir pada jalur keseimbangan (keadaan 

mantap) yang berangkat dari sembarang rasio modal-buruh. 

Solow menganggap output di dalam perekonomian sebagai satu 

keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi. Laju pertumbuhan tahunannya 

dinyatakan Y(t) yang menggambarkan pendapatan nyata masyarakat, sebagian 

dikonsumsi dan sisanya di tabung dan diinvestasikan. Bagian yang ditabung s, 

adalah konstan, dan laju tabungan adalah sY(t). K(t) adalah stok modal. Jadi 

investasi netto adalah laju kenaikan stok modal ini yaitu dk/dt atau K. Dengan 

demikian persamaan pokoknya ialah: 

K = sY ……………(2.6) 

Karena output diproduksi dengan menggunakan modal dan buruh, 

maka kemungkinan teknologi dinyatakan dengan fungsi produksi: 

y = F(K,L) ……………(2.7) 
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yang menunjukkan return to scale yang konstan. 

 Dengan memasukkan persamaan (2.7) pada persamaan (2.6) kita 

peroleh: 

 K = sF (K,L) ……………(2.8) 

Di dalam persamaan (2.8), L menggambarkan keseluruhan pekerjaan (total 

employment). 

 Karena penduduk berkembang secara eksogen, tenaga buruh 

meningkat dalam laju n yang relatif konstan. Jadi: 

 L (t) = Loe
nt ……………(2.9) 

n seperti laju pertumbuhan alamiahnya Harrod dalam ketiadaan perubahan 

teknologi; dan L(t) sebagai penawaran buruh yang tersedia dalam waktu t.   

Loe
nt menunjukkan laju gabungan pertumbuhan tenaga kerja buruh dari periode 

o ke t. 

 Dengan memasukkan persamaan (2.9) ke dalam (2.8), Solow 

memberikan persamaan dasar: 

 K = sF (K, Loe
nt) ……………(2.10) 

Persamaan dasar ini sebagai menentukan jalur waktu dari akumulasi modal, K, 

yang harus diikuti kalau semua buruh yang tersedia hendak sepenuhnya 

terpakai. 

 Untuk dapat menemukan apakah selalu ada lintasan akumulasi modal 

yang konsisten dengan laju pertumbuhan tenaga kerja, maka Solow 

memberikan pola pertumbuhan yang mungkin terjadi dengan persamaan yang 

fundamental: 

r =  sF (4,r) – nr ……………(2.11) 

r adalah rasio modal terhadap buruh (K/L), n adalah laju relatif perubahan 

tenaga kerja (L/L). Fungsi sF (r,1) menggambarkan output per buruh sebagai 

fungsi modal perburuh. 
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Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan 

berkelanjutan itu harus berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi dari mana 

kemajuan teknologi berasal? Dalam model pertumbuhan Solow, hal itu hanya 

diasumsikan. Untuk memahami sepenuhnya proses pertumbuhan ekonomi, 

maka perlu dikembangkan model-model yang menjelaskan kemajuan teknologi 

yang berasal dari luar. Model-model ini disebut teori pertumbuhan endogen 

(endogenous growth theory), (Mankiw, 2006). 

Romer dalam Saldanha (1998) menawarkan paradigma pertumbuhan 

endogen yang memiliki tiga elemen dasar. Pertama, perubahan teknologi yang 

bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan. Dengan kata lain, peru-

bahan teknologi ditentukan dari dalam model itu sendiri. Di sini pengetahuan 

dilihat sebagai bentuk baru modal yang berbeda dengan modal fisik (physical 

capital). Kedua, penciptaan ide baru oleh sebuah perusahaan, misalnya 

mempunyai ciri ekstemalitas yang positif. Artinya, ide baru tidak bisa dipatenkan 

secara ketat dan karena itu ide atau pengetahuan baru tersebut secara 

potensial akan menyebar ke perusahaan lain sehingga akan ikut mendorong 

juga kemampuan produksi perusahaan lain tersebut. Ketiga, produksi barang-

barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan (stock of 

knowledge) dan input-input lain mempunyai ciri increasing returns di mana 

proporsi peningkatan output melebihi proporsi peningkatan pengetahuan dan 

input- input lain. Artinya, pengetahuan atau ide-ide mempunyai ciri increasing 

marginal product karena pertumbuhan ide atau pengetahuan tidak mempunyai 

batas.  

Ketiga elemen ini eksternalitas, increasing returns produksi output dan 

decreasing returns dalam produksi pengetahuan baru menjadi titik sentral dari 

teori pertumbuhan ekonomi endogen. 
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Model dasar untuk menggambarkan teori pertumbuhan endogen, 

dimulai dengan fungsi produksi sederhana, (Mankiw, 2006): 

Y = AK ……………(2.12) 

Dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta 

yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Fungsi 

produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang semakin 

menurun. Satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan 

sebesar A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. 

 Keterkaitan antara fungsi produksi di atas dengan pertumbuhan 

ekonomi diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan 

diinvestasikan. Karena itu akumulasi modal dari persamaan (2.12) adalah: 

∆K = sY – δK  ……………(2.13) 

Persamaan (2.13) menyatakan bahwa perubahan persediaan modal (∆K) sama 

dengan investasi (sY) dikurangi depresiasi (δK). Penggabungan persamaan 

(2.13) dengan persamaan (2.12) akan diperoleh: 

∆Y/Y = ∆K/K = sA – δ ……………(2.14) 

Persamaan (2.14) menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan 

output ∆Y/Y. Selama sA > δ, maka perekonomian tumbuh selamanya, 

meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi. 

Perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara 

dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, 

tabungan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pengembalian modal 

yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai 

kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan 

tekonologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, 
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tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang 

berkesinambungan. 

Apakah beralasan untuk menolak asumsi pengembalian modal yang 

kian menurun? Tentunya bergantung pada bagaimana mengintepretasikan 

variabel K dalam fungsi produksi. Jika K hanya mencakup persediaan pabrik 

dan peralatan perekonomian, maka wajar untuk mengasumsikan pengembalian 

yang kian menurun. 

Penganut teori pertumbuhan endogen (Romer dalam Mankiw, 2006) 

berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan lebih bermanfaat jika 

K diasumsikan secara lebih luas. Kasus terbaik untuk model pertumbuhan 

endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu 

pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian, baik produksi 

barang dan jasa, maupun produksi ilmu pengetahuan baru.  

Namun demikian, dibandingkan dengan bentuk modal lain, kurang wajar 

untuk mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan 

pengembalian yang kian menurun. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian 

ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat. Jika 

pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah sejenis modal dapat diterima, 

maka model pertumbuhan endogen dengan asumsi pengembalian modal 

konstan menjadi deskripsi yang lebih mengesankan tentang pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan ekonomi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan 

ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu daerah berhubungan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi  daerah tersebut yang dicerminkan oleh tingkat 
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pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi 

secara umum dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini 

sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara sudah 

dikelola dengan benar. 

PDB dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, pertama, bahwa PDB adalah 

keseluruhan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian 

untuk jangka waktu tertentu. Kedua, bahwa PDB adalah keseluruhan 

pengeluaran atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu 

perekonomian dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan kedua pandangan 

ini, PDB dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

2.3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah 

Pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi 

permintaan dan sisi penawaran. Mankiw (2007), menyatakan bahwa sisi 

permintaan merupakan aliran Keynes yang melihat besarnya permintaan 

agregat yang tidak lain adalah penjumlahan dari seluruh permintaan untuk 

konsumsi rumah tangga, permintaan untuk investasi swasta, permintaan untuk 

pengeluaran pemerintah dan permintaan untuk perdagangan luar negeri  yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi. 

Dari sisi penawaran teori pertumbuhan endogen (endogenous growth 

theory) seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan dasar teori yang 

paling aktual. Teori ini sebenarnya menolak asumsi model Solow yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berasal dari 

kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi berasal dari luar (eksogen). 

Menurut Romer (2001) dan Todaro and Smith (2003) bahwa ketimpangan 

pertumbuhan ekonomi antar bangsa dapat berkurang dan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia dapat tercipta jika ada kemajuan 
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teknologi yang endogen melalui pengembangan sumberdaya manusia. Negara 

yang tingkat kemajuan teknologinya cepat, juga mempunyai laju pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara yang tingkat 

kemajuan teknologinya lamban.  

Barro (1990) dalam Minea (2008), memperkenalkan model 

pertumbuhan baru dengan memasukkan kebijakan fiskal dalam pertumbuhan 

ekonomi dilihat dari sisi penawaran. Output perkapita dipengaruhi oleh modal 

per pekerja dan input investasi pemerintah. Pemerintah tidak berproduksi dan 

tidak memiliki modal, maka pemerintah hanya membeli output dari sektor 

swasta. 

Model Barro (1990) yang dikembangkan oleh Barro and Salai-i-Martin 

(2004) dengan memasukkan kebijakan fiskal yaitu pajak dan belanja 

pemerintah ke dalam pertumbuhan endogen. Diasumsikan bahwa pajak 

tersebut adalah pajak yang dapat mengurangi output (pajak yang bersifat 

distorsi) dan pajak yang tidak mengurangi output (pajak yang tidak bersifat 

distorsi). 

Todaro and Smith (2003) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

terutama untuk untuk overhead sosial dan ekonomi seperti di bidang 

pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, rel kereta api, pengangkutan, 

pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Penyediaan yang dilakukan oleh 

pemerintah seperti ini akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 

memperluas kesempatan kerja, peningkatan produksi dan mendorong usaha 

perdagangan, meningkatkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan 

kapasitas perekonomian. 

Pengeluaran pemerintah pada dasarnya mempunyai dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa berdampak langsung dan juga 

berdampak tidak langsung. Dampak langsung melalui peningkatan kualitas 
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faktor produksi yang bisa menyebabkan peningkatan dalam jumlah output, 

sedangkan dampak tidak langsung adalah akan mendorong investasi swasta 

dalam peningkatan tambahan produktivitas faktor-faktor produksi (Cziraky 

2004). Jenis pengeluaran pemerintah seperti ini mendukung teori pertumbuhan 

endogen yang menurut Baron and Sala-i-Martin (2004) secara spesifik disebut 

sebagai pengeluaran produktif pemerintah, dimana mempunyai korelasi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap sektor swasta. 

2.4. Kesejahteraan Masyarakat 

Tujuan utama dalam pembangunan adalah mencapai tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik. Perkembangan ekonomi dilihat dari sisi 

kesejahteraan. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses 

dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi dengan penurunan 

kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara 

keseluruhan. Okun dan Richardson dalam Jhingan (2012) menyatakan bahwa 

perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan yang terus 

menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi 

barang dan jasa.  

Ekonomi kesejahteraan (welfare economics) adalah suatu studi 

sistematis dalam mengevaluasi situasi ekonomi dalam alternatif alokasi 

sumberdaya agar supaya sesuai dengan pilihan sosial (social choice). 

Koutsoyiannis dalam Semaoen (2011) menyatakan bahwa ekonomi 

kesejahteraan berkenaan dengan evaluasi alternatif dari pandangan sosial. Jika 

total kesejahteraan dari suatu negara W, dengan sumberdaya dan teknologi 

tertentu, dapat ditingkatkan menjadi W*, maka tugas dari ekonomi 

kesejahteraan adalah mampu menunjukkan bahwa W*>W, kemudian 

memberikan rekomendasi cara-cara untuk mencapai W* 



 

63 

 

Pigou dalam Sasana (2009) menyatakan bahwa teori ekonomi 

kesejahteraan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat 

dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran  uang. 

Sedangkan menurut Whithaker dan Federico bahwa kesejahteraan sosial 

merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu 

masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang 

yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang 

rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai 

fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.   

Tujuan analisis kesejahteraan adalah untuk menjawab pertanyaan 

apakah alokasi sumberdaya efisien dipandang dari masyarakat secara 

keseluruhan, siapakah yang menerima dan berapa besar manfaat (gain) atau 

kerugian (loses) atas berbagai alternatif situasi ekonomi (economic states). 

Kesejahteraan merupakan inti dari tujuan pembangunan. Akan tetapi 

kehadiran kesejahteraan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Sering terlihat bahwa kesejahteraan hanya menjadi milik 

masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, sedangkan masyarakat 

golongan menengah ke bawah jumlahnya jauh lebih banyak. 

Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat antara masyarakat 

golongan sejahtera dengan masyarakat golongan tidak sejahtera perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan untuk mencapai 

pemerataan hasil pembangunan dengan menghadirkan kesejahteraan di 

tengah-tengah masyarakat. Pemerataan hasil pembangunan dimasyarakat 

dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita.  
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Kondisi Pareto dapat digunakan sebagai cerminan dari kesejahteraan. 

Untuk mendukung keberhasilan kesejahteraan, maka pemerintah perlu 

memperhatikan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan laju 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, maka seharusnya kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. 

 Todaro dan Smith (2006) mengasumsikan bahwa kesejateraan sosial 

berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif 

dengan kemiskinan dan ketimpangan. Secara lebih spesifik mereka 

mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (walfare) dengan persamaan 

sebagai berikut: 

W = W (Y, I, P) …………………………………………………………(2.15) 

Dimana Y adalah pendapatan perkapital, I adalah ketimpangan dan P adalah 

kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikansi yang berbeda, 

dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam jangka panjang tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat 

ditingkatkan sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi yang 

digunakan oleh masyarakat tersebut. Penekanannya adalah bagaimana 

pentingnya penggunaan teknologi dalam mengelolah sumber daya alam yang 

terbatas serta pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai (Schumpeter dalam 

Budiono, 2009). Yang berperan sebagai motor penggerak perekonomian oleh 

Schumpeter dalam Jhingan (2012) adalah pemrakarsa penemuan baru atau 

inovator atau pengusaha (enterpreneur), pengusaha adalah tokoh dari setiap 

usaha bisnis, karena tanpa dia roda perindustrian dalama perekonomian tidak 

dapat bergerak. Brozen menyatakan bahwa dalam jangka panjang pengusaha 

swasta adalah unsur yang amat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. 
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Peran serta pengusaha yang dapat menciptakan kemajuan ekonomi 

dalam masyarakat yang dapat diartikan sebagai peningkatan output total 

masyarakat. Dengan pergerakan dari kemajuan ekonomi ini akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan dapat menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

2.4.1. Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat: Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 
 
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan dua 

indikator, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan rasio penduduk miskin. 

Pada awalnya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan 

indikator GNP (gross national product) dan indikator lain yang selaras seperti 

tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat pembelanjaan pemerintah, tingkat 

konsumsi dan posisi neraca perdagangan. Teori ini dipresentasikan oleh Keynes 

dan diterima PBB sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat 

sebuah negara. Namun beberapa tahun belakang indikator tersebut mulai 

ditinggalkan. 

Gambaran mudahnya, dengan masuknya beberapa konglomerat kaya ke 

suatu negara secara otomatis mendongkrak angka GNP padahal dibalik itu 

banyak rakyat yang dalam keadaan kekurangan. Sehingga Amartya sen, ekonom 

kelahiran India, penerima Nobel ekonomi pernah mengatakan kemiskinan tidak 

selalu identik dengan kekurangan pangan namun dapat saja karena kurang 

adanya pemerataan, disinilah beliau menekankan pentingnya distribusi. 

UNDP mulai menggunakan indikator lain dalam menilai tingkat 

kesejahteraan rakyat sebuah negara, seorang pakar ekonomi Pakistan, Mahbub 

ul haq mulai mengembangkan konsep baru. Beliau mengoreksi cara mengukur 

tingkat kesejahteraan dengan GNP. Tingginya angka GNP tingginya tingkat 

kesejahteraan rakyat tidak dapat diterima begitu saja. Sebab angka GNP adalah 
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angka rata-rata. Sementara rata-rata bermakna bahwa masyarakat dapat 

mengakses kehidupan dengan rata dan mempunyai pendapatan yang rata juga, 

padahal tidak demikian. 

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, banyak teori untuk menilai 

kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Indeks pembangunan masyarakat 

(IPM), atau indeks kesejahteraan masyarakat (human development indeks). 

Berkaitan dengan IPM ini UNDP di bawah bendera PBB mencantumkan tiga 

indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Artinya tinggi 

rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga hal ini, bila 

sebagian besar sudah terpenuhi ketiganya berarti tingkat kesejahteraan 

masyarakat tersebut cukup tinggi. Indikator IPM terkait dengan tingkat pendidikan 

digunakan ukuran rata-rata lama sekolah dan angka melek hurup, derajat 

kesehatan digunakan ukuran masa hidup yang diukur dengan usia harapan 

hidup, sedangkan daya beli masyarakat diukur dengan pendapatan riil perkapita. 

Word Bank (2002) dan UNDP dalam Todaro dan Smith (2006) 

menyebutkan bahwa ada 2 aspek kesejahteraan yang utama, yaitu: Pertama, 

indeks mutu hidup (IMH), indeks ini merupakan indeks gabungan dari beberapa 

indikator yaitu tingkat kematian bayi (IMR), harapan hidup saat usia satu tahun, 

dan angka melek huruf. Untuk mendapatkan IMH, masing-masing indikator diberi 

skor 1 sampai 100, dimana skor 1 merupakan kinerja paling jelek, dan skor 100 

merupakan kinerja paling bagus. Kedua,  indeks pembangunan manusia (IPM) 

atau human development indeks (HDI), indeks ini mencoba untuk memeringkat 

semua negara dari skala 0 sampai 1. Skor 0 adalah tingkat pembengunan 

manusia paling rendah, sedangkan skor 1 merupakan tingkat pembangunan 

manusia paling tinggi yang didasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir 

pembangunan, yaitu masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup, 

pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara 
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tertimbang (bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (bobot sepertiga), 

serta standar kehidupan dengan ukuran pendapatan riil per kapita yang 

disesuaikan dengan paritas daya beli dari mata uang setiap negara untuk 

mencerminkan biaya dan asumsi utilitas marjinal dari pendapatan yang semakin 

menurun.  

Berpijak dari sanalah dikembangkan indikator kesejahteraan lain, yaitu 

indeks pembangunan masyarakat. Sementara itu hal selaras yang saat ini masih 

menjadi perbincangan hangat yaitu adanya keinginan sebagian masyarakat yang 

ingin memasukkan variabel moral, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

politik ke dalam indikator IPM. Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat 

hanya mengukur kesejahteraan fisik saja sementara non fisiknya belum terukur 

maka perlu memasukkan variabel tersebut, bahkan akhir akhir ini, indeks 

demokrasi, perlakuan jender masuk dalam pengukuran IPM. Bila dilihat dengan 

tiga indikator yang sudah fixed tersebut, bagaimanakah kondisi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia saat ini. 

Indikator Kesejahteraan Rakyat  merupakan publikasi tahunan BPS yang 

menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu 

dan perbandingannya antar provinsi serta daerah tempat tinggal. Data yang 

digunakan bersumber dari BPS dan instansi lain di luar BPS. Sebagian besar 

data indikator kesejahteraan rakyat merujuk pada data Susenas , khusus untuk 

data kesejahteraan bersumber dari Sakernas. 

2.4.2. Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat: Tingkat Kemiskinan 

Selain indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kesejahteraan juga 

dapat diukur dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Untuk mengukur tingkat 

kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 
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dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Digunakan Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk 

yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Metode yang digunakan adalah 

menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). 

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah 

perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas masalah kemiskinan, maka 

kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai permasalahan dari aspek 

ekonomi, tetapi telah meluas sampai pada aspek sosial, aspek pendidikan, aspek 

kesehatan, bahkan sampai pada aspek politik.  

Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi adalah dua hal yang identik. 

Suatu negara dikatakan miskin karena mengalami keterbelakangan, negara 

terbelakang adalah negara yang tercekam oleh kemiskinan seperti tercermin oleh 

pendapatan perkapita yang rendah, lebih jauh mencerminkan pula standar 

kehidupan masyarakatnya yang rendah. Negara terbelakang dicirikan secara 

khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang 

rendah, faktor produksi yang tidak mobil, terbatasnya spesialisasi, kebodohan 

yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. 

Sebab utama ketebelakangan adalah efisiensi atau produktivitas 

sumberdaya manusia yang rendah. Efisiensi sumberdaya manusia yang rendah 

umumnya disebabkan karena kemiskinan yang terlihat dari standar gizi yang 

tidak mencapai kuantum, kesehatan yang buruk, buta huruf, dan tidak adanya 

mobilitas pekerjaan dan pendidikan. Di kebanyakan negara terbelakang, 
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sebagian besar penduduknya masih buta huruf, bodoh, konservatif dan pasrah 

pada nasib. 

Negara terbelakang umumnya terjerat ke dalam lingkaran setan 

kemiskinan. Nurkse dalam Jhingan (2012) menjelaskan bahwa lingkaran setan 

mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain 

beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara 

miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Karena miskin, selalu kurang 

makan; karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya 

lemah, kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerjanya rendah, 

penghasilannya pun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya tidak akan 

mempunyai cukup makan; dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan 

dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas ke dalam dalil kuno: suatu 

negara miskin karena ia miskin. 

Lingkaran setan kemiskinan pada dasarnya berasal dari fakta bahwa: 

pertama, produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat 

kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan 

perekonomian. Lingkaran setan kemiskinan tersebut dapat dilihat dari sudut 

permintaan, dimana rendahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan tingkat 

permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun 

rendah. Tingkat investasi yang rendah menyebabkan modal kurang dan 

produktivitas rendah. Lingkaran setan kemiskinan dari sudut permintaan ini dapat 

ditunjukkan dalam gambar 2.4 berikut ini: 
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Gambar 2.4 
Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sudut Permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkaran setan kemiskinan tersebut dapat dilihat dari sudut penawaran, dimana 

produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan riil yang rendah. 

Pendapatan riil rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan 

yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. 

Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah. 

Lingkaran setan kemiskinan dari sudut penawaran ini dapat ditunjukkan dalam 

gambar 2.5 berikut ini: 

Gambar 2.5 
Lingkaran Setan Kemiskinan dari Sudut Penawaran 
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alam. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada 

kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta 

huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas 

kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang 

atau bahkan salah guna. Keterbelakangan sumber alam, karena itu, merupakan 

sebab dan sekaligus akibat keterbelakangan manusia. 

 Menurut Jhingan (2012), bahwa kurangnya sarana dan prasarana 

kesehatan dan pendidikan yang memadai, metode produksi yang telah usang  

adalah penyebab utama kemiskinan. Pada dasarnya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan dibutuhkan suatu investasi yang cukup besar, terutama dari 

pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur. Melalui sisi pengeluaran, investasi pemerintah diharapkan 

mampu menyediakan sarana dan prasa yang memadai, terutama di sektor 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  

Pandangan ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Rostow 

dan Musgrave bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi besar 

pada tahapan pembangunan yang bagaimanapun tetap dibutuhkan. Misalnya 

pada tahap awal pembangunan ekonomi, dimana pada tahap ini pemerintah 

harus menyediakan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan 

sebagainya. Sedangkan pada tahap pembangunan ekonomi lebih lanjut, 

investasi yang besar dari pemerintah tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya 

kegagalan pasar, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam 

jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pemerintah harus turun 

tangan mengatur dan mengurangi polusi dan akibat negatif yang ditimbulkan oleh 

perkembangan sektor industri terhadap masyarakat. Pemerintah juga hrus 

melindungi buruh yang berada dalam posisi lemah agar dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa 
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terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan. 

Dengan adanya pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi untuk 

membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana terutama di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan dapat mendorong produktivitas 

sumberdaya manusia, yang pada gilirannya kesejahteraan mereka akan 

meningkat, yang berarti kemiskinan akan berkurang. 

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat 

kemiskinan suatu negara tergantung dari dua faktor utama, yaitu: pertama, 

tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan kedua, lebar sempitnya kesenjangan 

distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita 

suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat 

kemiskinan negara tersebut akan tetap parah. Demikian pula semerata apapun 

distribusi pendapatan suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-

ratanya rendah, maka kemelaratan juga semakin meluas.  

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui kadar kemiskinan suatu 

negara adalah dengan menggunakan konsep kemiskinan absolut untuk 

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat dapat 

menjamin kelangsungan hidupnya.  

Cakupan kemiskinan absolut adalah jumlah penduduk yang tidak mampu 

mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah 

garis kemiskinan internasional yang tidak mengenal tapal batas antar negara, 

tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, dan juga memperhitungkan 

perbedaaan tingkat harga antara negara. Konsep kemiskinan absolut ini 

mengukur penduduk miskin sebagai orang sebagai orang yang hidup kurang dari 

US$1 atau US$2 per hari dalam dolar paritas daya beli. 
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Selain konsep kemiskinan absolut yang didasarkan dengan ukuran 

kemiskinan pendapatan, satu lagi ukuran kemiskinan yang diperkenalkan oleh 

UNDP yaitu ukuran kemiskinan manusia yang dinamakan indeks kemiskinan 

manusia (Human Poverty Index – HPI), yang dalam berbagai hal dapat 

dianalogikan dengan indeks pembangunan manusia (Human Development 

Index-HDI).  

UNDP menyatakan bahwa kemiskinan manusia harus diukur dalam 

satuan hilangnya tiga hal utama, yaitu kehidupan, pendidikan dasar, dan 

ketetapan ekonomi. Oleh karena nilai HPI menunjukkan proporsi penduduk yang 

secara luas dipengaruhi oleh hilangnya tiga hal utama yaitu daya hidup, ilmu 

pengetahuan dan ketetapan ekonomi, maka angka HPI yang rendah berarti 

menunjukkan hal yang bagus. Sementara angka HPI yang tinggi berarti 

menunjukkan kehilangan yang lebih besar.  

2.5. Penelitian Terdahulu 

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa 

hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas 

arahnya. Penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan secara tematik, 

meskipun tidak terkait langsung dengan persoalan penelitian, tetapi mempunyai 

kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan 

permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain: 

Raharjo (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah 

(rutin) dan investasi swasta berpengaruh postif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah 

(pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh postif namun tidak signifikan. 
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Nurudeen, Abu dan  Usman,  Abdullahi (2010) meneliti tentang pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa total belanja modal pemerintah, total pengeluaran rutin, dan 

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meningkatnya pengeluaran pemerintah pada 

transportasi dan komunikasi, dan kesehatan menghasilkan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian Silalahi (2002) dengan mengenai pengaruh investasi PMA dan 

PMDN terhadap penciptaan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, namun mempunyai pengaruh yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Alexiou (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan 

beberapa variabel yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi, bantuan 

pembangunan, investasi swasta, proxy keterbukaan perdagangan, dan 

pertumbuhan penduduk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk investasi, bantuan pembangunan, investasi swasta, proxy 

keterbukaan perdagangan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya satu, pertumbuhan penduduk, yang 

ditemukan secara statistik tidak signifikan. 

Penelitian Komain J., dan Brahmasrene (2007) tentang sebab-akibat 

antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kointegrasi antara pengeluaran 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah kausalitas satu arah dari 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ada. Namun, kausalitas 

dari pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah tidak diamati. Selanjutnya, 
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estimasi hasil dari kuadrat terkecil biasa mengkonfirmasi dampak positif yang 

kuat dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi selama 

periode penelitian. 

Loto (2011) mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah  

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek, pengeluaran untuk pendidikan dan pertanian yang ditemukan 

berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara dampak 

pendidikan tidak signifikan, namun pertanian ditemukan menjadi signifikan. 

Pengeluaran untuk kesehatan, keamanan nasional, dan transportasi dan 

komunikasi yang ditemukan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil itu kesehatan adalah signifikan sedangkan keamanan nasional dan 

transportasi dan komunikasi yang ditemukan tidak signifikan. 

Levy dan Clements (1996) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

negara-negara yang memberikan porsi besar terhadap pengeluaran di sektor 

pendidikan, akan memperoleh keuntungan dari investasi yang besar tersebut. 

Terkait pengeluaran pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat, 

Donald dan Shuanglin (1993) melakukan penelitian mengenai perbedaan efek 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, 

kesejahteraan dan pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengeluaran pendidikan dan pengeluaran pertahanan mempunyai pengaruh 

signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran 

pemerintah atas kesejahteraan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan 

kesejahteraan, Angelopoulos (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

tidak monotonik. Pola antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi  
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sejalan dengan kesejahteraan. Peningkatan jumlah pengeluaran publik dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun persentase 

kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan tingkat 

kesejahteraan. 

Penelitian Ghartey (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dengan GDP dan 

pajak, serta memberikan bukti empiris tentang esksistensi hukum Wagner yaitu 

pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. 

Ventelou dan Bry (2005) dalam penelitiannya untuk mengetahui aturan 

pengelolaan pengeluaran anggaran publik yang dihubungkan dengan 

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip efisiensi. Hasilnya, bahwa 

apabila pertumbuhan ekonomi ingin dicapai, maka hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengelolaan pengeluaran anggaran adalah efisiensi.  

Penelitian yang dilakukan Herrera (2007) untuk mengetahui dampak 

belanja publik pada pertumbuhan dan kesejahteraan, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa belanja publik merupakan alat yang bisa mencegah 

pertumbuhan yang macet atau mencegah kegagalan pasar. Hasil lain 

menyatakan bahwa ketika sumber daya publik dialokasikan sesuai dengan 

pendapatan dan prioritas yang dibutuhkan, maka belanja publik berpengaruh 

positif terhadap GDP. 

Sasana (2008) mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyeraparapan 

tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam penelitian ini digunakan data panel, untuk melihat korelasi  dan pengaruh 

antar variabel diguna metode analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 

menujukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, penyerapan tenaga kerja, dan 
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kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 

yang makin besar pada masing-masing daerah akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh 

terhadap menurunnya kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2008) tentang pengaruh 

perubahan ekonomi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini menggunakan data panel. Metode analisis yang digunakan adalah 

model analisis partial least square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perubahan ekonomi sektoral tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, perubahan ekonomi sektoral berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agussalim (2006) untuk menganalisis 

keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan, ketimpangan dan 

kemiskinan di Indonesia selama periode 1976-2003. Penelitian ini menggunakan 

metode persamaan struktural model simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: pertumbuhan dan penurunan ketimpangan merupakan hal yang baik buat 

kemiskinan, kemiskinan lebih responsiv terhadap pertumbuhan daripada 

ketimpangan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan merupakan kebijaksanaan 

yang berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan, pengeluaran kesehatan 

yang paling besar pengaruhnya terhadap kemiskinan, semua variabel makro 

ekonomi, kecuali investasi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. 

 



 
 BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, kajian teori dan empirik yang telah diuraikan pada bagian awal, 

dapat digunakan sebagai dasar dalam membuatan kerangka fikir, model 

konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini. 

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2010) 

mengembangkan model pembangunan yang menghubungkan antara 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan 

ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap 

lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, mereka berpendapat bahwa 

persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada 

tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, 

kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.   

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 

tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat 

tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah 

semakin membesar. Pada tahap menengah peranan pemerintah tetap besar, 

karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan 

kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan 

barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang 

lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan 

hubungan antarsektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, mengakibatkan semakin 

tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun 
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tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap 

masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam 

posisi lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Dalam suatu proses pembangunan, Musgrave berpendapat bahwa 

persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar dan persentase 

investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, pada 

tingkat pembangunan ekonomi lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti, program 

kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan 

sebagainya. 

Dalam teorinya Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa 

perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 

meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan 

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 

karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan 

penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan 

pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 2010). 

Implikasi dari tujuan pembangunan dalam pendidikan adalah 

menggapai kehidupan manusia yang memuaskan dan berharga. Pendidikan 

mempunyai peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

untuk menyerap teknlogi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar 

tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam 

kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi 

kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan 

kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi 
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sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Todaro dan Smith, 2006). 

Seperti halnya dengan pendidikan, kesehatan merupakan inti dari 

kesejahteraan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 

produktivitas. Tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu 

produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika 

ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori 

human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih 

penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi 

(Todaro dan Smith, 2006). 

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, 

infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan 

ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan 

seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan 

pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan 

pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruh 

bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan 

pembangunan infrastruktur.  

Tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah 

integrasi ekonomi. Pertama, ketersedian infrastruktur yang baik merupakan 

mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank 

(2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam 

beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi 

rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan 

salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. 

Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan 
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jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan 

dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat 

menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi 

tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian 

terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan 

pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga 

mempercepat integrasi perekonomian Asia (Friawan 2008). 

Pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan 

standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Investasi adalah variabel ekonomi 

yang mengkaitkan antara masa kini dan masa depan, dan juga mengkaitkan 

antara pasar barang dengan pasar uang. Dalam kaitan antara pasar barang 

dengan pasar uang, suku bunga sangat penting peranannya.  

Mankiw dalam Nurmawan (2006) menyatakan bahwa investasi 

mempunyai peranan penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang 

namun juga pada siklus jangka pendek, ini disebabkan karena investasi 

merupakan unsur PDB yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas 

barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu 

berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. 

Harrod-Domar dalam Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan 

tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Jika 

diasumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok 

modal, atau K dengan PDB total, atau Y, maka hal itu berarti bahwa setiap 

tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan 

menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GDP. 
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Menurut Jhingan (2012) bahwa pembentukan modal merupakan faktor 

paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. 

Pembentukan modal bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan 

ekonomi. Proses pembentukan modal berjalan melewati tiga tingkatan: (1) 

kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan 

kemampuan untuk menabung; (2) keberadaan lembaga kredit dan keuangan 

untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi 

dana yang dapat diinvestasikan, dan (3) penggunaan tabungan untuk tujuan 

investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. 

Harrod dan Domar dalam Jhingan (2012) memberikan peranan kunci 

kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya watak 

ganda yang dimiliki investasi. Investasi menciptakan pendapatan, dan investasi 

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan 

stok modal. Penciptaan pendapatan dapat disebut sebagai “dampak 

permintaan”, dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara 

meningkatkan stok modal merupakan “dampak penawaran” dari investasi. 

Model pertumbuhan ekonomi Harrod didasarkan pada 3 (tiga) macam 

laju pertumbuhan, (Jhingan 2012): 

1. Laju pertumbuhan aktual, dinyatakan dengan G, yang ditentukan oleh rasio 

tabungan dengan rasio modal-output. Laju ini menunjukkan variasi siklis 

jangka pendek dalam laju pertumbuhan ekonomi. 

2. Laju pertumbuhan terjamin, yang dinyatakan dengan Gw, yang merupakan 

laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. 

3. Laju pertumbuhan alamiah, dinyatakan dengan Gn, dan dianggap sebagai 

“optimum kesejahteraan”, juga dapat disebut sebagai laju pertumbuhan 

potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh. 
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Solow dalam Jhingan (2012), membangun model pertumbuhan 

ekonominya sebagai alternatif terhadap jalan pemikiran Harrod Domar dengan 

menghilangkan asumsi yang meragukan pada model yang terakhir. Menurut 

Solow, keseimbangan yang peka antara Gw dan Gn tersebut timbul dari 

asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan 

yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi ini 

dilepaskan, keseimbangan tajam antara Gw dan Gn juga lenyap bersamanya. 

Oleh karena itu Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa 

asumsi proporsi produksi yang tetap. 

Perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara 

dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, 

tabungan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pengembalian modal 

yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai 

kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan 

teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan 

dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. 

Penganut teori pertumbuhan endogen (Romer dalam Mankiw, 2006) 

berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan lebih bermanfaat jika 

K diasumsikan secara lebih luas. Kasus terbaik untuk model pertumbuhan 

endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu 

pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian, baik produksi 

barang dan jasa, maupun produksi ilmu pengetahuan baru. 

Tujuan utama dalam pembangunan adalah mencapai tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik.Perkembangan ekonomi dilihat dari sisi 

kesejahteraan. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses 

dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi dengan penurunan 
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kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara 

keseluruhan. Okun dan Richardson dalam Jhingan (2012) menyatakan bahwa 

perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan yang terus 

menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi 

barang dan jasa.  

Ekonomi kesejahteraan (welfare economics) adalah suatu studi 

sistematis dalam mengevaluasi situasi ekonomi dalam alternatif alokasi 

sumberdaya agar supaya sesuai dengan pilihan sosial (social choice). 

Koutsoyiannis dalam Semaoen (2011) menyatakan bahwa ekonomi 

kesejahteraan berkenaan dengan evaluasi alternatif dari pandangan sosial. Jika 

total kesejahteraan dari suatu negara W, dengan sumberdaya dan teknologi 

tertentu, dapat ditingkatkan menjadi W*, maka tugas dari ekonomi 

kesejahteraan adalah mampu menunjukkan bahwa W*>W. 

Sementara itu dari beberapa penelitian empiris menyebutkan bahwa 

pengeluaran pemerintah dan investasi swasta mempunyai peranan penting 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, diharapkan berimplikasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Raharjo (2006) bahwa efek 

pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, 

demikian pula yang dikemukakan oleh Alexiou (2009) yang mengemukakan 

bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki efek positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pengeluaran pemerintah dan 

apabila dikelola dengan baik, bukan hanya diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, namun juga diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.    
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Variabel penjelas yang dapat diidentifikasi sebagai variabel yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah: 

Pertama, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PPP) yang diukur dari 

rasio belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah di 

bidang pendidikan, variabel ini diharapkan mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nurudeen dan Usman 

2010; Loto 2011; Levy dan Clements 1996; Donald dan Shuanglin 1993; 

Angelopoulos 2007). Kedua, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (PPK) 

yang diukur dari rasio belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh 

pemerintah di bidang kesehatan, variabel ini diharapkan mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nurudeen dan 

Usman 2010; Donald dan Shuanglin 1993; Angelopoulos 2007). Ketiga, 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur (PPI) yang diukur dari rasio 

belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang 

infrastruktur, variabel ini diharapkan mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nurudeen dan Usman 

2010; Loto 2011; Donald dan Shuanglin 1993), 

Untuk lebih memahami arah penelitian ini, maka penulis melakukan 

penyederhaan dengan menyajikan dalam bentuk kerangka fikir penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1.  
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka fikir penelitian tersebut di atas, maka dapatlah 

dibangun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:  

Gambar 3.2 
Kerangka Konsep Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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Gambar 3.3 
Kerangka Konsep Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  

dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Gambar 3.2 dan 3.3 
PPP = Pengeluaran pendidikan 
PPK = Pengeluaran kesehatan 
PPI = Pengeluaran infrastruktur 
PER = Pertumbuhan ekonomi 

Penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa terdapat pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Dari konsep penelitian ini selanjutnya disusun hipotesis penelitian. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, tujuan, manfaat, kajian teori dan kerangka 

konsep penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian: 

1. Bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Pendekatan positivist 

adalah suatu metode yang mengkombinasikan antara logika deduksi dengan 

pengamatan empiris yang tepat dari perilaku individu atau kelompok untuk 

menemukan dan mengkonfirmasi hukum sebab akibat yang dapat digunakan 

untuk memprediksi pola-pola umum dari aktifitas manusia (Neuman 2006).  

Pendekatan positivist, selain menganalisis hubungan yang bersifat 

korelasi intendependensi, koeksitensi dan sebab akibat (causality), juga mampu 

menjelaskan kondisi yang terjadi dalam masyarakat (explanatory) dan 

melakukan prediksi tentang hal-hal yang dapat terjadi (predictive) tentang 

keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

4.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup terkait dengan variabel dalam penelitian ini adalah 

membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah yang terdiri dari 

pengeluaran di bidang pendidikan, pengeluaran di bidang kesehatan dan 

pengeluaran di bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Penelitian ini dilakukan pada 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota yang 

ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rincian kabupaten/kota tersebut 

dapat disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

No. Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota 

1 Kep. Selayar 13 Wajo 
2 Bulukumba 14 Sidrap 
3 Bantaeng 15 Pinrang 
4 Jeneponto 16 Enrekang 
5 Takalar 17 Luwu 
6 Gowa 18 Tanatoraja 
7 Sinjai 19 Luwu Utara 
8 Maros 20 Luwu Timur 
9 Pangkep 21 Toraja Utara 
10 Barru 22 Makassar 
11 Bone 23 Parepare 
12 Soppeng 24 Palopo 

 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau 

data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah (pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur), data pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2013.  

Sumber data sekunder tersebut umumnya diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanann Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Institusi lain di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang relevan dengan data yang ada dalam penelitian ini, serta situs 

internet. 

4.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel dimaksudkan untuk menjelaskan 

variabel yang sedang diteliti. Dengan kata lain definisi variabel merupakan 

petunjuk pelaksanaan cara mengukur suatu variabel. Adapun definisi dan 

pengkuran variabel dalam penelitian ini: 
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1. Variabel pengeluaran pemerintah yang terdiri atas: 

a. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PPP) adalah rasio antara 

belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di bidang pendidikan. 

b. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (PPK) adalah rasio antara 

belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di bidang kesehatan. 

c. Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur (PPI) adalah rasio antara 

belanja modal dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota di bidang infrastruktur. 

2. Pertumbuhan Ekonomi (PER) adalah persentase pertumbuhan PDRB 

kabupaten/kota berdasarkan harga konstan dari tahun ke tahun. 

3. Kesejahteraan Masyarakat  yang terdiri atas:  

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pembangunan 

Manusia kabupaten/kota yang dicapai setiap tahun. 

b. Kemiskinan (KMS) adalah tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang di 

ukur dari persentase penduduk miskin. 

Definisi dan pengukuran variabel tersebut di atas, secara rinci dapat 

disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Definisi dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Sumber Satuan 

1 Pengeluaran 
Pemerintah: 
a. Pengeluaran 

pendidikan 
(PPP) 
 
 
 

b. Pengeluaran 
kesehatan 
(PPK) 

 
 
 
c. Pengeluaran 

infrastruktur 
(PPI) 

 
 
Rasio antara belanja modal 
dengan total belanja yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota di bidang 
pendidikan. 
 
Rasio antara belanja modal 
dengan total belanja yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota di bidang 
kesehatan. 
 
Rasio antara belanja modal 
dengan total belanja yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota di bidang 
infrastruktur. 

 
 
Badan 
Pengelola
an 
Keuangan 
Daerah 
(BPKD) 
Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

 
 

Persen 
(%) 

2 Pertumbuhan 
Ekonomi  
(PER) 

persentase pertumbuhan 
PDRB kabupaten/kota 
berdasarkan harga konstan 
dari tahun ke tahun. 

Badan 
Pusat 
Statistik 
(BPS) 
Provinsi 
Sul-Sel 

Persen 
(%) 

3 Kesejahteraan 
Masyarakat: 
a. Indeks 

Pembangun
an Manusia 
(IPM) 
 

b. Kemiskinan 
(KMS)  

 
 
Indeks Pembangunan 
Manusia kabupaten/kota yang 
dicapai setiap tahun. 
 
 
Tingkat kemiskinan 
kabupaten/kota yang di ukur 
dari persentase penduduk 
miskin. 

 
 
Badan 
Pusat 
Statistik 
(BPS) 
Provinsi 
Sul-Sel 

 
 

Persen 
(%) 

 
 
 
 

 

4.5. Metode Analisis Data 

4.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui karakteristik variabel yang diukur dari sejumlah 

indikator, maka digunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif yang merupakan 

teknik analisa yang digunakan akan menghasilkan nilai frekuensi, nilai rata-rata 



 

92 
 

 

(mean), nilai tengah (median), nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-

masing indikator. 

4.5.2. Analisis Statistik Inferensial 

Berdasarkan permasalahan, hipotesis dan kerangka pikir penelitian, maka 

data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan statistik inferensial, yaitu metode analisis data panel. Data panel 

(Panel pooled data) merupakan gabungan antara data cross section dan time 

series. Dengan menggabungkan informasi, baik yang terkait dengan variabel-

variabel data cross section maupun time series, maka secara substansial data 

panel diharapkan mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Selain itu, dapat mengatasi 

masalah ommited-variabel yaitu masalah yang timbul ketika ada masalah 

penghilangan variabel (Widarjono, 2007). 

Dengan menggunakan data panel akan diperoleh informasi yang lebih 

baik, variabilitas yang lebih besar, kolinearitas yang lebih rendah antar variabel, 

derajat bebas yang lebih besar (degree of freedom), serta lebih efisien 

(Hariyanto, 2005). Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dampak yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan data cross section maupun data time series. 

Dimana data panel yang merupakan penggabungan antara cross section dan 

time series, maka data panel mempunyai kecenderungan mengikuti sifat dari 

data cross section ataukah data time series yaitu terjadinya pelanggaran asumsi 

klasik.  

Karena data panel memiliki kolinearitas yang lebih sedikit antar variabel, 

maka kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2012). Sehingga 

dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan hanya uji autokorelasi dan 

uji heteroskedastisitas. 
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Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Lagrange 

Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Godfrey. Hipotesis nol dalam 

uji LM menyatakan tidak adanya autokorelasi, sehingga apabila uji LM tidak 

signifikan maka tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan uji heteroskedastisitas 

digunakan uji White. Dalam uji White tidak memerlukan asumsi tentang adanya 

normalitas pada variabel gangguan. Hipotesis nol dalam uji White menyatakan 

tidak adanya heteroskedastisitas, sehingga apabila uji LM tidak signifikan maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas, selanjutnya dilakukan estimasi model ekonometrika.  

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan estimasi model 

ekonometrika. Pertama, Common Effect atau Pool Least Square (PLS), yaitu 

suatu pendekatan dengan mengkombinasikan data cross section dan time series 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Mengestimasi model data 

panel dengan pendekatan ini digunakan teknik estimasi dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS). Kedua, Fixed Effect Model (FEM), yaitu suatu pendekatan 

yang mengestimasi data panel dengan menggunakan dummy variable untuk 

melihat adanya perbedaan intercept cross section dan time series yang 

diakibatkan oleh ommited-variabel. Ketiga, Random Effect Model (REM), yaitu 

suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada perbaikan efisiensi 

parameter dengan menggunakan variabel gangguan (error term) dari cross 

section dan time series. Di dalam model ini akan diestimasi data panel dimana 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Generalized Least Square (GLS) merupakan model yang bisa digunakan  dalam 

mengestimasi Random Effect Model (REM). 

Hasil estimasi dari 3 (tiga) pendekatan tersebut di atas, selanjutnya akan 

dipilih model yang terbaik. Pemilihan model yang terbaik akan digunakan 2 (dua) 
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pengujian untuk menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi 

regresi data panel. Kedua alat uji tersebut adalah uji Chow dan uji Hausman. 

Uji Chow merupakan uji perbedaan dua regresi yang digunakan untuk 

mengetahui model terbaik antara Pool Least Square (PLS) dan Fixed Effect 

Model (FEM). Adapun uji Chow adalah sebagai berikut: 

k ))/ (nR(1
)/ (m )R(RF 2

ur

2
r

2
ur

−−

−
=  …………….(4.1) 

dimana: 
2
rR   = adalah 

2R dari PLS 

2
urR  = adalah 

2R dari FEM 

m = jumlah restricted variable 
n = jumlah sampel 
k = jumlah variabel independen 

Restriksi atau pembatasan di dalam model PLS (r) dan unrestriksi atau tanpa 

pembatasan di dalam model FEM (ur) dengan menggunakan hipotesis nol bahwa 

apabila uji Chow tidak signifikan maka model PLS lebih baik, namun jika uji Chow 

signifikan maka model FEM lebih baik. 

  Dalam menentukan model yang terbaik apakah model FEM atau model 

REM yang akan digunakan untuk analisis, maka dapat digunakan Housman 

Specification Test. Statistik uji Housman ini mengikuti distribusi statistik Chi 

Square.  Statistik uji Housman dengan hipotesis nol apabila uji Housman tidak 

signifikan maka model yang tepat adalah REM, dan hipotesis alternatif adalah 

apabila uji Housman signifikan, maka model yang tepat adalah model FEM. 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dapat menyajikan model 

analisis data sebagai berikut: 

1. Model persamaan regresi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi: 

PERit = α0 + α1 PPPit + α2 PPKit + α3 PPIit + εit ……………..(4.2) 
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2. Model persamaan regresi pengaruh pengeluaran pemerintah, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat: 

a. IPMit = β0 + β1 PPPit + β2 PPKit + β3 PPIit + β4 PERit + εit  ……..……..(4.3) 

b. KMSit = δ0 + δ1 PPPit + δ2 PPKit + δ3 PPIit + δ4 PERit + εit  ..…………..(4.4) 

dimana: 
PER =  Pertumbuhan ekonomi 
IPM =  Indeks pembangunan manusia 
KMS =  Kemiskinan 
PPP =  Pengeluaran pendidikan 
PPK =  Pengeluaran kesehatan 
PPI =  Pengeluaran infrastruktur 

εit =  error term 

α0 =  Intercept pertumbuhan ekonomi 

β0 =  Intercept indeks pembangunan manusia 

δ0 =  Intercept kemiskinan 

αi =  Koefisien parameter dari pertumbuhan ekonomi 

βi =  Koefisien parameter dari indeks pembangunan manusia 

δi =  Koefisien parameter dari kemiskinan 
i =  Kabupaten/kota dalam provinsi 
t =  Periode waktu 



 
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

5.1.1. Keadaan Geografis dan Demografis 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 

0o12' - 8o Lintang Selatan dan 116o48' - 122o36' Bujur Timur. Geografi wilayah 

mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran 

sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan,serta gunung 

Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit 

karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar 

musim pada pantai Barat dan Timur.  

Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di 

sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah 

Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan Selat  Makassar 

dan Laut Flores. 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 46,083.94 km. 

persegi, memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan, dan 

2.953 desa/kelurahan. Kabupaten terluas adalah Luwu Utara dengan luas 

7,365.51 km persegi, disusul Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bone 

dengan luas masing-masing 7,315.77 dan 4,593.38 km persegi. Sedangkan 

kabupaten terkecil selain kota adalah Kabupaten Bantaeng dengan luas hanya 

397.06 km persegi, disusul Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan dengan luas masing-masing 620.26 dan 814.95 km persegi. Adapun 

luas dan pembagian daerah administrasi menurut kabupaten/kota Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah: 
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Tabel 5.1 
Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota 
Luas Area 

(Km2) 
Jumlah 

Kecamatan 
Jumlah Desa/ 

Kelurahan 

1 Kepulauan Selayar 1,199.91 11 74 

2 Bulukumba 1,170.10 10 126 

3 Bantaeng 397.06 8 67 

4 Jeneponto 837.99 11 113 

5 Takalar 620.26 9 83 

6 Gowa 1,802.08 18 167 

7 Sinjai 924.15 9 80 

8 Maros 1,538.44 14  103 

9 Pangkajenne Kepulauan 814.95 13 102 

10 Barru 1,192.39 7 54 

11 Bone 4,593.38 27 372 

12 Soppeng 1,337.99 8 70 

13 Wajo 2,394.15 14 176 

14 Sidenreng Rappang 2,081.01 11 105 

15 Pinrang 1,892.42 12 104 

16 Enrekang 1,821.41 12 129 

17 Luwu 2,940.51 21 227 

18 Tana Toraja 2,149.67 19 159 

19 Luwu Utara 7,365.51 11 176 

20 Luwu Timur 7,315.77 11 102 

21 Toraja Utara 1,169.95 21 151 

22 Makassar 181.35 14 143 

23 Pare Pare 88.92 4  22 

24 Palopo 254.57 9  48 

Provinsi Sulawesi Selatan 46,083.94 304 2.953 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8,342,047 jiwa 

tahun 2013 dengan tingkat kepadatan 181 orang/km2. Berdasarkan data 

kepadatan penduduk secara rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran 

penduduk sangat tidak merata. Tiga daerah yang berstatus sebagai kota 

mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu Makassar, 

Pare-Pare, dan Palopo, dengan tingkat kepadatan masing-masing 7,764; 1,520; 

dan 632 orang/km2. Sedangkan dua daerah yang kepadatan penduduknya 

sangat rendah yaitu Luwu Timur dan Luwu Utara dengan kepadatan 

penduduknya hanya masing-masing 36 dan 40 orang/km2. Selain itu ada sekitar 
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54% daerah yang kepadatan penduduknya di atas rata-rata provinsi dan hanya 

46% yang berada di bawah rata-rata provinsi. Adapun luas dan jumlah penduduk 

menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

Tabel 5.2 
Luas dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota 
Luas Penduduk Kepadatan 

(orang/km
2
) Km

2
 % Jumlah % 

1 Kepulauan Selayar 1,199.91 2.60 127,220 1.52 106 

2 Bulukumba 1,170.10 2.54 404,896 4.85 346 

3 Bantaeng 397.06 0.86 181,006 2.17 456 

4 Jeneponto 837.99 1.82 351,111 4.21 419 

5 Takalar 620.26 1.35 280,590 3.36 452 

6 Gowa 1,802.08 3.91 696,096 8.34 386 

7 Sinjai 924.15 2.01 234,886 2.82 254 

8 Maros 1,538.44 3.34 331,796 3.98 216 

9 Pangkajenne Kepulauan 814.95 1.77 317,110 3.80 389 

10 Barru 1,192.39 2.59 169,302 2.03 142 

11 Bone 4,593.38 9.97 734,119 8.80 160 

12 Soppeng 1,337.99 2.90 225,512 2.70 169 

13 Wajo 2,394.15 5.20 390,603 4.68 163 

14 Sidenreng Rappang 2,081.01 4.52 283,307 3.40 136 

15 Pinrang 1,892.42 4.11 361,293 4.33 191 

16 Enrekang 1,821.41 3.95 196,394 2.35 108 

17 Luwu 2,940.51 6.38 343,793 4.12 117 

18 Tana Toraja 2,149.67 4.66 226,212 2.71 105 

19 Luwu Utara 7,365.51 15.98 297,313 3.56 40 

20 Luwu Timur 7,315.77 15.87 263,012 3.15 36 

21 Toraja Utara 1,169.95 2.54 222,393 2.67 190 

22 Makassar 181.35 0.39 1,408,072 16.88 7,764 

23 Pare-Pare 88.92 0.19 135,192 1.62 1,520 

24 Palopo 254.57 0.55 160,819 1.93 632 

Provinsi Sulawesi Selatan 46,083.94 100.00 8,342,047 100.00 181 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Kepadatan penduduk yang tinggi di tiga kota tersebut, terutama Makassar 

dan Pare-Pare karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat 

perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar sebagai ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan yang mempunyai perkembangan pembangunan begitu cepat 

hampir disemua sektor, tentu mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

sekitarnya untuk datang mencari pekerjaan ataukah melanjutkan pendidikan. 



 

183 

 

Sedangkan Pare-Pare merupakan daerah pusat perdagangan kedua setelah 

Makassar. 

 Pemerintah perlu mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata ini. 

Karena suatu daerah dengan jumlah penduduk yang padat sangat rawan dengan 

kejahatan dan penyakit masyarakat lainnya. Cara untuk mengurangi kepadatan 

penduduk di daerah perkotaan adalah dengan menciptakan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi, membangun sarana dan prasarana sosial, serta 

infrastruktur yang memadai di derah-daerah yang jumlah menduduknya sangat 

kecil, tetap memiliki lahan dan sumberdaya alam yang potensinya sangat tinggi. 

5.1.2. Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur 

Peningkatan aksesisibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan 

dan kesehatan merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. 

Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan pilar terpenting dalam 

meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. 

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur 

yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, terutama jalan dan 

jembatan yang merupakan sarana utama dalam meningkatnya kelancaran arus 

lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan 

daerah satu ke daerah lainnya.  

a. Pendidikan 

Masalah utama bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam 

mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib 

belajar dua belas tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, 

terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 
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Sekolah merupakan sarana utama untuk menuntut ilmu. Seiring dengan 

semakin ketatnya persaingan dan tantangan global, tantangan dunia pendidikan 

juga semakin besar. Tantangan ini mendorong pemerintah untuk menjadikan 

sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. 

Pendidikan memiliki banyak tantangan, baik dari aspek kuantitas maupun aspek 

kualitas. 

Aspek kuantitas terkait dengan masih kurangnya jumlah sekolah, ruangan 

kelas, sarana dan prasarana pendukung lainnya, serta jumlah guru yang masih 

kurang. Dari aspek kualitas, diantaranya kondisi sekolah dan ruang belajar yang 

kurang representatif, jumlah guru yg belum merata, mutu guru dinilai masih 

rendah, dan keterbatasan akses pendidikan. Terbatasnya akses pendidikan, 

terutama di daerah mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi untuk 

mendapakan akses pendidikan yg lebih baik di perkotaan. 

Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadikan pembangunan sektor 

pendidikan sebagai program unggulan, selalu berupaya meningkatkan kuantitas 

dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini tentunya sejalan 

program masing-masing kabupaten/kota. 

Pendidikan setingkat SD/MI mempunyai peserta didik sebanyak 

1,075,653 orang, jumlah sekolah 7005, dan guru sebanyak 73,678 orang pada 

tahun 2013. Dari data tersebut, secara rata-rata perkabupaten/kota rasio murid-

sekolah sebesar 154, artinya setiap sekolah mempunyai 154 orang peserta didik. 

Rasio ini sudah cukup merata, namun masih ada daerah yang jumlah peserta 

didiknya di bawah 100 orang, yaitu Soppeng dan Barru, demikian pula ada 

daerag yang jumlah peserta didiknya di atas 200 orang, yaitu Makassar, Palopo 

dan Luwu Timur.  

 Rasio guru-sekolah sebesar 11, artinya secara rata-rata setiap sekolah 

mempunyai 11 orang guru. Rasio guru juga penyebarannya sudah hampir 
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merata di setiap kabupaten/kota, namun masih ada daerah yang gurunya di 

bawah 10 orang, yaitu Gowa, Wajo, Sidenreng Rappang dan Tana Toraja. 

Sedangkan rasio murid-guru sebesar 14, artinya bahwa secara rata-rata setiap 

guru menghadapi 14 orang murid, rasio murid-guru ini juga sudah hampir merata 

di setiap kabupaten/kota. 

Adapun data mengenai rasio murid, rasio guru dan rasio murid-guru tingkat 

SD/MI menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3 
Rasio Murid, Rasio Guru dan Rasio Murid Guru Tingkat SD/MI Menurut 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid-

Sekolah 
Rasio Guru-

Sekolah 
Rasio 

Murid-Guru 

1 Kepulauan Selayar 152 17,962      1,847  118 12 10 

2 Bulukumba 384 54,316      3,999  141 10 14 

3 Bantaeng 157 21,985      2,194  140 14 10 

4 Jeneponto 325 52,099      3,116  160 10 17 

5 Takalar 249 36,237      2,558  146 10 14 

6 Gowa 486 84,722      4,596  174 9 18 

7 Sinjai 271 34,061      3,133  126 12 11 

8 Maros 284 43,719      3,001  154 11 15 

9 Pangkajene Kepulauan 305 40,946      3,215  134 11 13 

10 Barru 224 21,730      2,210  97 10 10 

11 Bone 755 94,565      7,457  125 10 13 

12 Soppeng 274 24,609      2,669  90 10 9 

13 Wajo 434 43,570      3,772  100 9 12 

14 Sidenreng Rappang 244 33,380      2,257  137 9 15 

15 Pinrang 350 48,359      3,768  138 11 13 

16 Enrekang 235 29,642      2,615  126 11 11 

17 Luwu 303 48,571      3,042  160 10 16 

18 Tana Toraja 229 36,240      2,085  158 9 17 

19 Luwu Utara 271 40,707      3,164  150 12 13 

20 Luwu Timur 172 34,907      2,026  203 12 17 

21 Toraja Utara 186 37,105      1,993  199 11 19 

22 Makassar 538 159,019      6,522  296 12 24 

23 Pare-Pare 97 17,442      1,317  180 14 13 

24 Palopo 80 19,760      1,122  247 14 18 

Total Kabupaten/Kota 7,005  1,075,653   73,678  3,701  261  340  

Rata-rata Kabupaten/Kota 292  44,819      3,070  154  11  14  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 
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Pendidikan setingkat SMP/MTs mempunyai peserta didik sebanyak 

453,072 orang, jumlah sekolah 2,332, dan guru sebanyak 42,280 orang. Dari 

data tersebut, secara rata-rata perkabupaten/kota rasio murid-sekolah sebesar 

197, artinya setiap sekolah mempunyai 197 orang peserta didik. Rasio ini sudah 

agak merata, namun masih ada daerah yang jumlah peserta didiknya hanya 100 

orang, yaitu Selayar, demikian pula ada daerah yang jumlah peserta didiknya di 

atas 300 orang, yaitu Palopo.  Adapun data mengenai rasio murid, rasio guru dan 

rasio murid-guru tingkat SMP/MTs menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4 
Rasio Murid, Rasio Guru dan Rasio Murid Guru Tingkat SMP/MTs Menurut 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid-

Sekolah 
Rasio Guru-

Sekolah 
Rasio 

Murid-Guru 

1 Kepulauan Selayar 62 6,185 968 100 16 6 

2 Bulukumba 111 21,627 2,114 195 19 10 

3 Bantaeng 59 8,600 1,066 146 18 8 

4 Jeneponto 129 20,424 1,909 158 15 11 

5 Takalar 74 15,732 1,673 213 23 9 

6 Gowa 162 35,994 2,656 222 16 14 

7 Sinjai 84 14,411 1,611 172 19 9 

8 Maros 108 17,000 2,123 157 20 8 

9 Pangkajene Kepulauan 106 17,031 1,848 161 17 9 

10 Barru 59 10,203 1,071 173 18 10 

11 Bone 209 37,858 3,621 181 17 10 

12 Soppeng 71 11,494 1,498 162 21 8 

13 Wajo 114 17,952 1,833 157 16 10 

14 Sidenreng Rappang 75 15,338 1,572 205 21 10 

15 Pinrang 82 19,407 1,752 237 21 11 

16 Enrekang 66 14,324 1,362 217 21 11 

17 Luwu 139 22,014 1,887 158 14 12 

18 Tana Toraja 90 15,227 1,380 169 15 11 

19 Luwu Utara 105 18,363 1,882 175 18 10 

20 Luwu Timur 61 16,147 1,166 265 19 14 

21 Toraja Utara 69 15,202 1,206 220 17 13 

22 Makassar 237 64,625 4,526 273 19 14 

23 Pare-Pare 32 8,035 785 251 25 10 

24 Palopo 28 9,879 771 353 28 13 

Total Kabupaten/Kota 2,332  453,072   42,280  4,719  453  250  

Rata-rata Kabupaten/Kota 97  18,878     1,762  197  19  10  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 
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 Rasio guru-sekolah sebesar 19, artinya secara rata-rata setiap sekolah 

mempunyai 19 orang guru. Rasio guru juga penyebarannya sudah hampir 

merata di setiap kabupaten/kota. Sedangkan rasio murid-guru sebesar 10, 

artinya bahwa secara rata-rata setiap guru menghadapi 10 orang murid, rasio 

murid-guru ini juga sudah hampir merata di setiap kabupaten/kota. 

Pendidikan setingkat SMA/SMK/MA mempunyai peserta didik sebanyak 

364,411 orang, jumlah sekolah 1,308, dan guru sebanyak 31,597 orang. Adapun 

data mengenai rasio murid, rasio guru dan rasio murid-guru tingkat 

SMA/SMK/MA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

Tabel 5.5 
Rasio Murid, Rasio Guru dan Rasio Murid Guru Tingkat SMA/SMK/MA 

Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid-

Sekolah 
Rasio Guru-

Sekolah 
Rasio 

Murid-Guru 

1 Kepulauan Selayar 16 4,628 438 289 27 11 

2 Bulukumba 54 15,653 1,415 290 26 11 

3 Bantaeng 32 8,316 878 260 27 9 

4 Jeneponto 76 14,382 1,428 189 19 10 

5 Takalar 47 12,439 1,386 265 29 9 

6 Gowa 87 28,446 2,156 327 25 13 

7 Sinjai 51 11,811 1,113 232 22 11 

8 Maros 71 12,732 759 179 11 17 

9 Pangkajene Kepulauan 52 13,294 1,424 256 27 9 

10 Barru 27 7,752 740 287 27 10 

11 Bone 93 27,602 2,034 297 22 14 

12 Soppeng 31 9,495 875 306 28 11 

13 Wajo 39 11,641 1,134 298 29 10 

14 Sidenreng Rappang 35 11,175 1,187 319 34 9 

15 Pinrang 37 15,690 1,136 424 31 14 

16 Enrekang 33 4,880 956 148 29 5 

17 Luwu 64 16,538 1,267 258 20 13 

18 Tana Toraja 48 11,908 548 248 11 22 

19 Luwu Utara 45 13,780 1,212 306 27 11 

20 Luwu Timur 33 12,320 794 373 24 16 

21 Toraja Utara 36 7,732 1,234 215 34 6 

22 Makassar 240 66,909 5,352 279 22 13 

23 Pare-Pare 29 8,371 1,134 289 39 7 

24 Palopo 32 16,917 997 529 31 17 

Total Kabupaten/Kota 1,308  364,411  31,597  6,863  623  278  

Rata-rata Kabupaten/Kota 55  15,184  1,317  286  26  12  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 
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Dari data tersebut, secara rata-rata perkabupaten/kota rasio murid-

sekolah sebesar 286, artinya setiap sekolah mempunyai 286 orang peserta didik. 

Rasio ini sudah agak merata, namun masih ada daerah yang jumlah peserta 

didiknya di bawah 200 orang, yaitu Jeneponto, Maros dan Enrekang, demikian 

pula ada daerah yang jumlah peserta didiknya di atas 400 orang, yaitu Pinrang 

dan Palopo.  

 Rasio guru-sekolah sebesar 26, artinya secara rata-rata setiap sekolah 

mempunyai 26 orang guru. Rasio guru juga penyebarannya sudah hampir 

merata di setiap kabupaten/kota. Sedangkan rasio murid-guru sebesar 12, 

artinya bahwa secara rata-rata setiap guru menghadapi 12 orang murid, rasio 

murid-guru ini juga sudah hampir merata di setiap kabupaten/kota. 

b. Kesehatan 

Masalah utama pada bidang kesehatan terkait dengan belum optimalnya 

penerapan pola hidup sehat dan rendahnya derajat kesehatan lingkungan dalam 

masyarakat, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan terutama pada 

masyarakat terpencil dan pulau-pulau serta belum baiknya manajemen 

pembangunan kesehatan dan daya tanggap terhadap penyakit tertentu. Pada 

saat ini, dalam penyelenggaraan kesehatan, masyarakat masih diposisikan 

sebagai obyek dan belum sebagai subyek. 

Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat 

dilaksanakan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan 

lingkungan sehat, pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, 

Informasi dan manajemen yang handal. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan pengadaan dan peningkatan prasarana 

dan sarana kesehatan terus dilanjutkan. Tenaga yang mempunyai sikap 

nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi, 
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disiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh 

etika profesi. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan 

kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan 

dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat. 

 Sarana kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sebanyak 

11,411 unit yang terdiri dari 94 unit rumah sakit, 431 puskesmas, 1,253 

puskesmas pembantu, 450 puskesmas keliling dan 9,183 posyandu. Adapun 

data mengenai sarana kesehatan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.6 
Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 

No Kabupaten/Kota Rumah Sakit Puskesmas 
Puskesmas 
Pembantu 

Jumlah 
Rasio/100.000 

pddk 

1 Kepulauan Selayar 1 14  66  81  10.49 

2 Bulukumba 1 19  59  79  4.44 

3 Bantaeng 1 12  20  33  5.50 

4 Jeneponto 1 18  56  75  6.99 

5 Takalar 1 14  45  60  4.77 

6 Gowa 2 25  119  146  3.47 

7 Sinjai 1 15  63  79  5.72 

8 Maros 3 14  33  50  2.94 

9 Pangkajene Kepulauan 2 23  60  85  6.45 

10 Barru 1 10  33  44  4.29 

11 Bone 3 38  76  117  4.10 

12 Soppeng 1 17  45  63  5.92 

13 Wajo 3 23  54  80  5.16 

14 Sidenreng Rappang 3 14  42  59  4.12 

15 Pinrang 3 15  44  62  3.16 

16 Enrekang 2 13  70  85  5.15 

17 Luwu 1 21  106  128  5.24 

18 Tana Toraja 2 20  33  55  7.32 

19 Luwu Utara 1 13  61  75  3.55 

20 Luwu Timur 2 15  60  77  5.31 

21 Toraja Utara 2 22  27  51  8.94 

22 Makassar 46 39  37  122  2.60 

23 Pare-Pare 5 6  19  30  3.03 

24 Palopo 6 11  25  42  6.25 

Total Kabupaten/Kota 94 431  1,253  1,778  - 

Rata-rata Kabupaten/Kota 4 18  52  74  - 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 
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Indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap 

puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Rasio puskesmas 

adalah 4.45 per 100.000 penduduk. 

c. Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana 

atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 

proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah 

satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan 

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan.  

Sarana dan prasarana fisik, atau infrastuktur berupa jalan dan jembatan, 

merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. 

Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai 

kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di 

masyarakat dan pemerintahan. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti 

lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.  

 Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai infrastruktur jalan dengan panjang 

32,320.50 km di tahun 2013. Infrastruktur jalan tersebut terdiri dari 1,556.00 jalan 

negara, 1,147.51 jalan provinsi, dan 29,616.99 jalan kabupaten. Jalan negara 

terpajang berada di Kabupaten Bone, Luwu Timur dan Wajo, jalan provinsi 

terpanjang berada di Kabupaten Gowa, Bone dan Luwu Utara, sedangkan jalan 

kabupaten terpanjang berada di Kabupaten Luwu Utara, Bone dan Gowa. 

Adapun data mengenai infrastruktur jalan menurut kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 
Infrastruktur Jalan Menurut Kabupaten/Kota  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 (Km) 

No Kabupaten/Kota Negara Provinsi Kabupaten Jumlah 

1 Kepulauan Selayar                 -                  -   689.49  689.49  

2 Bulukumba          37.00          67.88  1,343.50  1,448.38  

3 Bantaeng          36.00          18.76  556.00  610.76  

4 Jeneponto          53.00          40.85  1,447.00  1,540.85  

5 Takalar          30.00          30.60  856.00  916.60  

6 Gowa          17.00        208.18  2,469.00  2,694.18  

7 Sinjai          45.00          71.60  1,318.00  1,434.60  

8 Maros          86.00                 -   1,392.00  1,478.00  

9 Pangkajene Kepulauan          84.00                 -   790.00  874.00  

10 Barru          65.00          33.38  851.00  949.38  

11 Bone       208.00        167.76  2,504.00  2,879.76  

12 Soppeng                 -         120.79  819.00  939.79  

13 Wajo       138.00          74.90  1,380.00  1,592.90  

14 Sidenreng Rappang          65.00          40.34  1,395.00  1,500.34  

15 Pinrang          70.00          53.67  740.00  863.67  

16 Enrekang          83.00          32.55  1,033.00  1,148.55  

17 Luwu       118.00                 -   1,454.00  1,572.00  

18 Tana Toraja          90.00          26.98  1,424.00  1,540.98  

19 Luwu Utara       111.00        146.50  2,560.00  2,817.50  

20 Luwu Timur       146.00                 -   2,366.00  2,512.00  

21 Toraja Utara                 -                  -   -   -   

22 Makassar          49.00          12.77  1,593.00  1,654.77  

23 Pare-Pare          18.00                 -   311.00  329.00  

24 Palopo            7.00                 -   326.00  333.00  

Total Kabupaten/Kota    1,556.00    1,147.51  29,616.99  32,320.50  

Rata-rata Kabupaten/Kota          64.83          47.81  1,234.04  1,346.69  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

5.2. Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 

5.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui keadaan 

ekonomi dan kinerja pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun 

tertentu atau perode tertentu dan biasanya satu tahun. Penghitungan PDRB 

menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
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dengan menggunakan harga yang berlaku pada  tahun yang bersangkutan,  

sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun 

tertentu sebagai tahun dasar. 

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal 

dilakukan berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan tersebut, 

penghitungan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sumberdaya ekonomi dan 

perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Sedangkan PDRB atas dasar 

harga konstan penghitungannya berdasarkan harga pada tahun dasar dan 

bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun yang 

tidak dipengaruhi oleh harga.  

 Sumber daya ekonomi, volume produksi dan harga yang mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun menyebabkan perkembangan nilai tambah 

bruto yang dicapai suatu daerah. Hal ini menyebabkan perkembangan Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku.  

Tahun 2009 masih ada daerah yang nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

masih di bawah 1 trilyun yaitu Kabupaten Selayar, yang hanya mencapai Rp. 917 

milyar. Namun demikian nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya secara total 

mengalami perkembangan yang cukup tinggi.  

Nilai total PDRB atas dasar harga berlaku untuk kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan meningkat hampir dua kali dalam lima tahun. Pada 

tahun 2009 total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Rp 95,998 

milyar, sedangkan secara rata-rata kabupaten/kota Rp. 4,000 milyar. Di tahun 

2013 total PDRB menjadi Rp. 180,548 milyar, dan secara rata-rata 

kabupaten/kota mencapai Rp. 7,523 milyar.  

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota menunjukkan 

adanya variasi yang cukup besar, baik tahun 2009 maupun tahun 2013. Tahun 
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2009 nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota terkecil yaitu 

Kabupaten Selayar yang hanya mencapai Rp. 917 milyar, sedangkan nilai PDRB 

atas dasar harga berlaku kabupaten/kota terbesar yaitu Kota Makassar yang 

mencapai Rp. 31,264 milyar. Tahun 2013 nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

kabupaten/kota terkecil tetap Kabupaten Selayar yang mencapai Rp. 2,016 

milyar, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota terbesar 

juga tetap Kota Makassar yang mencapai Rp. 58,804 milyar. Adapun data 

mengenai PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.8 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 917,280  1,131,776  1,386,061  1,709,077  2,015,889  1,432,017  

2 Bulukumba 3,255,210  3,763,053  4,286,358  5,044,765  5,830,501  4,435,978  

3 Bantaeng 1,532,911  1,831,773  2,181,112  2,536,710  2,950,882  2,206,678  

4 Jeneponto 1,872,777  2,273,512  2,676,015  3,095,250  3,551,625  2,693,836  

5 Takalar 1,834,602  2,055,097  2,368,107  2,749,770  3,130,961  2,427,707  

6 Gowa 4,309,671  5,082,230  5,931,370  6,791,070  7,832,780  5,989,424  

7 Sinjai 2,395,567  2,813,763  3,235,336  3,716,150  4,284,746  3,289,112  

8 Maros 2,153,007  2,598,067  3,039,191  3,495,957  4,081,384  3,073,521  

9 Pangkajene Kepulauan 4,597,936  5,379,303  6,413,121  7,686,934  8,898,028  6,595,064  

10 Barru 1,440,924  1,665,902  1,904,307  2,189,893  2,503,114  1,940,828  

11 Bone 6,412,649  7,530,370  8,835,529  10,372,889  11,788,866  8,988,061  

12 Soppeng 2,316,917  2,728,360  3,209,370  3,690,684  4,254,983  3,240,063  

13 Wajo 4,664,694  5,409,458  6,655,974  7,753,724  8,941,541  6,685,078  

14 Sidenreng Rappang 2,944,141  3,366,702  4,215,957  4,932,510  5,642,353  4,220,332  

15 Pinrang 4,492,957  5,290,607  6,216,631  7,237,529  8,261,558  6,299,856  

16 Enrekang 1,614,215  1,921,393  2,291,756  2,680,809  3,316,599  2,364,954  

17 Luwu 3,195,646  3,717,633  4,351,150  5,030,496  5,784,726  4,415,930  

18 Tana Toraja 1,259,216  1,471,970  1,798,453  2,190,396  2,568,003  1,857,608  

19 Luwu Utara 2,678,044  3,068,339  3,570,913  4,155,915  4,851,431  3,664,929  

20 Luwu Timur 6,416,034  8,294,256  9,670,211  10,289,177  12,789,846  9,491,905  

21 Toraja Utara 1,263,745  1,499,237  1,821,422  2,200,394  2,611,378  1,879,235  

22 Makassar 31,263,652  37,007,452  43,428,150  50,702,401  58,803,553  44,241,041  

23 Pare-Pare 1,519,156  1,795,964  2,073,556  2,376,521  2,771,805  2,107,400  

24 Palopo 1,646,987  1,946,848  2,284,802  2,637,545  3,081,642  2,319,565  

Total Kabupaten/Kota 95,997,939  113,643,064  133,844,851  155,266,564  180,548,193  135,860,122  

Rata-rata Kabupaten/Kota 3,999,914  4,735,128  5,576,869  6,469,440  7,522,841  5,660,838  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Buku PDRB 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, dari berbagai seri, data diolah. 
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Dari aspek rata-rata, PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota, 

baik tahun 2009 dan 2013 maupun rata-rata selama lima tahun masing-masing 

Rp. 4,000 milyar, Rp. 7,523 milyar dan Rp. 5,661 milyar, variasinya juga 

konsisten. Baik tahun 2009 dan tahun 2013 maupun rata-rata selama lima tahun 

masih ada 17 atau 70,83%  kabupaten/kota yang berada di bawah rata-rata, 

sedangkan hanya 7 atau 29,17% yang berada di atas rata-rata. 

Adapun data mengenai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.9 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 428,669  463,014  502,477  548,616  600,584  508,672  

2 Bulukumba 1,639,312  1,742,033  1,853,159  2,019,445  2,181,286  1,887,047  

3 Bantaeng 692,237  746,909  809,863  878,590  956,124  816,745  

4 Jeneponto 830,780  891,013  956,278  1,025,837  1,097,349  960,251  

5 Takalar 852,209  910,627  977,444  1,049,805  1,126,764  983,370  

6 Gowa 1,782,159  1,890,033  2,007,277  2,153,399  2,320,973  2,030,768  

7 Sinjai 1,024,917  1,086,674  1,150,794  1,223,704  1,312,903  1,159,799  

8 Maros 1,077,478  1,153,182  1,240,495  1,339,750  1,445,933  1,251,368  

9 Pangkajene Kepulauan 2,369,773  2,519,982  2,751,143  3,015,460  3,254,587  2,782,189  

10 Barru 685,026  729,814  783,926  844,797  910,802  790,873  

11 Bone 2,985,222  3,213,085  3,412,323  3,685,697  3,910,249  3,441,315  

12 Soppeng 1,156,498  1,207,984  1,304,051  1,401,589  1,507,687  1,315,562  

13 Wajo 2,316,834  2,449,056  2,716,660  2,960,940  3,189,599  2,726,618  

14 Sidenreng Rappang 1,459,401  1,524,360  1,704,532  1,847,207  1,984,705  1,704,041  

15 Pinrang 2,384,283  2,532,603  2,713,028  2,937,276  3,137,429  2,740,924  

16 Enrekang 716,023  751,755  803,665  861,340  921,310  810,819  

17 Luwu 1,581,663  1,691,512  1,817,944  1,954,090  2,106,124     1,830,267  

18 Tana Toraja 623,230  662,577  714,819  772,845  830,588  720,812  

19 Luwu Utara 1,447,494  1,533,359  1,645,112  1,777,251  1,922,373  1,665,118  

20 Luwu Timur 4,250,551  4,904,888  4,625,230  4,761,377  5,270,483  4,762,506  

21 Toraja Utara 641,939  686,874  741,167  803,971  872,427  749,276  

22 Makassar 14,798,188  16,252,451  17,820,698  19,582,060  21,327,228  17,956,125  

23 Pare-Pare 708,235  766,694  826,486  891,923  967,508  832,169  

24 Palopo 862,192  925,082  1,000,569  1,087,420  1,185,210  1,012,095  

Total Kabupaten/Kota 47,314,313  51,235,561  54,879,141  59,424,390  64,340,225  55,438,726  

Rata-rata Kabupaten/Kota 1,971,430  2,134,815  2,286,631  2,476,016  2,680,843  2,309,947  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Buku PDRB  
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, dari berbagai seri, data diolah. 
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Kalau perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke 

tahun dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara nominal, 

maka perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun 

dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil suatu 

daerah. Seperti halnya dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, nilai PDRB 

atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga terus 

mengalami perkembangan, namun perkembangannya tidak setinggi dengan 

perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku.  

Tahun 2009, PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 47,314 milyar, 

dan tahun 2013 baru mencapai Rp. 64,340, peningkatannya hanya mencapai 

sekitar 26%. Rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan di tahun 2009 

sebesar Rp. 1,971 milyar, namun masih ada sepuluh kabupaten/kota yang 

mempunyai nilai PDRB di bawah Rp. 1 trilyun, PDRB terendah adalah 

Kabupaten Selayar yang hanya sebesar Rp. 429 milyar, sedangkan PDRB 

tertinggi Kota Makassar yang mencapai Rp. 14,798 milyar. 

Di tahun 2013, rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 

Rp. 2,681 milyar, dan tinggal tujuh kabupaten/kota yang mempunyai nilai PDRB 

di bawah Rp. 1 trilyun, karena Kabupaten Jeneponto, Takalar dan Kota Palopo 

telah berhasil meningkatkan nilai PDRBnya di atas Rp. 1 trilyun. Kabupaten 

Selayar masih berada pada posisi PDRB terendah yang hanya mencapai Rp. 

601 milyar, sedangkan PDRB tertinggi juga tetap Kota Makassar yang mencapai 

Rp. 21,327 milyar. 

Selama tahun 2009-2013, rata-rata nilai PDRB atas dasar harga konstan 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2,310 milyar. Nilai 

PDRB selama lima tahun tersebut masih sangat bervariasi, dimana ada sepuluh 

kabupaten/kota yang rata-rata nilai PDRBnya di bawah Rp. 1 trilyun. Kabupaten 

Selayar masih tetap merupakan kabupaten yang rata-rata nilai PDRBnya 
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terendah selama lima tahun yang hanya sebesar Rp. 509 milyar, dan Kota 

Makassar juga masih tetap merupakan kota yang rata-rata nilai PDRBnya 

tertinggi selama lima tahun yang mencapai Rp. 17,956 milyar. 

5.2.2. Pendapatan Perkapita 

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau wilayah tidak hanya 

dilihat dari besar kecilnya PDRB, karena PDRB tidak bisa menunjukkan berapa 

banyak penduduk yang harus dipenuhi kebutuhannya dari PDRB tersebut. PDRB 

tinggi yang dimiliki suatu daerah bukan ukuran bahwa daerah tersebut juga 

memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Karena bisa saja jumlah penduduk 

daerah tersebut yang harus dipenuhi kebutuhannya juga sangat besar. Sehingga 

ukuran yang lebih tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu 

daerah adalah dengan menghitung pendapatan perkapitanya. PDRB perkapita 

menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk yang 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi perkapita. 

Besarnya nilai PDRB perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2009 secara rata-rata sekitar Rp. 10.5 juta, namun nilai ini 

menunjukkan variasi yang cukup tinggi, dan ada empat belas kabupaten/kota 

nilai PDRB perkapitanya masih di bawah Rp. 10 juta. Nilai PDRB perkapita 

terendah adalah Kabupaten Jeneponto, disusul Kabupaten Tana Toraja dan 

Toraja Utara. Sedangkan nilai PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Luwu 

Timur, disusul Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

Tahun 2013, rata-rata nilai PDRB perkapita berkisar Rp. 19 juta. Di tahun 

ini nilai PDRB perkapita kabupaten/kota variasinya semakin tinggi dan semakin 

banyak kabupaten/kota yang nilai PDRB perkapitanya berada di bawah rata-rata 

yaitu enam belas kabupaten kota. Nilai PDRB perkapita terendah adalah 

Kabupaten Jeneponto, disusul Kabupaten Takalar dan Gowa. Sedangkan nilai 
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PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Luwu Timur, disusul Kota Makassar 

dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

Selama tahun 2009-2013, rata-rata nilai PDRB perkapita kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 14.5 juta. Nilai PDRB selama lima 

tahun tersebut juga sangat bervariasi, dimana ada enam belas kabupaten/kota 

yang rata-rata nilai PDRBnya di bawah Rp. 14.5 juta. Kabupaten Jeneponto 

masih tetap merupakan kabupaten yang rata-rata nilai PDRBnya terendah 

selama lima tahun yang hanya sebesar Rp. 7.7 juta, dan Kabupaten Luwu Timur 

juga masih tetap merupakan kabupaten yang rata-rata nilai PDRBnya tertinggi 

selama lima tahun yang mencapai Rp. 37.7 juta. 

Nilai PDRB perkapita yang tinggi di sejumlah daerah tidak bisa dijadikan 

dasar sebagai ukuran tingginya pendapatan riil bagi masyarakat daerah tersebut, 

karena kontribusi nilai PDRB perkapita tersebut bukan berasal dari sektor yang 

menjadi basis kegiatan ekonomi masyarakat daerah tersebut.  Pada beberapa 

daerah yang PDRB perkapitanya  tinggi, di daerah tersebut terdapat suatu 

industri atau perusahaan besar yang bersifat padat modal, jadi bukan berasal 

dari aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. 

Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai PDRB perkapita paling tinggi di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai Rp. 48.6 juta pada tahun 2013, 

dimana daerah tersebut terdapat perusahaan PMA yaitu pertambangan Nikel PT. 

INCO. Kota Makassar dengan PDRB perkapita tertinggi kedua yang mencapai 

Rp. 41.8 juta, merupakan pusat pertumbuhan industri penolahan dan sektor 

tersier terutama perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan dengan PDRB perkapita tertinggi ketiga yang mencapai Rp. 28.1 juta, 

dimana daerah tersebut terdapat perusahaan milik negara yaitu PT. Semen 

Tonasa. 
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Adapun data mengenai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.10 
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Menurut Kabupaten/Kota  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Rupiah) 
No  Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 7,600,677  9,248,275  11,168,543  13,606,972  15,845,696  11,494,033  

2 Bulukumba 8,304,680  9,507,702  10,742,753  12,552,383  14,399,997  11,101,503  

3 Bantaeng 8,728,416  10,331,548  12,210,288  14,108,509  16,302,677  12,336,288  

4 Jeneponto 5,498,174  6,612,737  7,727,270  8,877,051  10,115,390  7,766,124  

5 Takalar 6,890,922  7,597,653  8,646,164  9,919,160  11,158,493  8,842,478  

6 Gowa 6,723,419  7,759,379  8,867,681  9,948,872  11,244,462  8,908,763  

7 Sinjai 10,535,799  12,255,972  13,980,098  15,935,461  18,241,810  14,189,828  

8 Maros 6,822,748  8,116,348  9,377,411  10,658,471  12,111,007  9,417,197  

9 Pangkajene Kepulauan 15,187,789  17,538,326  20,668,286  24,469,375  28,059,752  21,184,706  

10 Barru 8,723,197  10,004,214  11,368,249  13,004,345  14,784,991  11,576,999  

11 Bone 8,985,077  10,458,861  12,188,231  14,218,864  16,058,522  12,381,911  

12 Soppeng 10,360,170  12,148,883  14,276,303  16,389,928  18,868,099  14,408,677  

13 Wajo 12,148,525  14,002,386  17,162,755  19,872,620  22,891,633  17,215,584  

14 Sidenreng Rappang 10,949,482  12,340,920  15,257,130  17,628,068  19,916,037  15,218,327  

15 Pinrang 12,891,200  15,022,239  17,496,261  20,198,957  22,866,642  17,695,060  

16 Enrekang 8,557,801  10,063,706  11,885,343  13,775,572  16,887,478  12,233,980  

17 Luwu 9,698,354  11,147,425  12,911,847  14,774,241  16,826,189  13,071,611  

18 Tana Toraja 5,728,578  6,635,995  8,036,821  9,742,022  11,352,196  8,299,122  

19 Luwu Utara 9,399,879  10,639,512  12,253,744  14,115,869  16,317,588  12,545,318  

20 Luwu Timur 27,013,744  34,019,481  38,646,370  40,082,652  48,628,373  37,678,124  

21 Toraja Utara 5,868,904  6,892,948  8,313,425  9,984,707  11,742,177  8,560,432  

22 Makassar 23,690,417  27,559,359  31,816,543  36,554,574  41,761,751  32,276,529  

23 Pare-Pare 11,900,669  13,848,983  15,766,807  17,817,607  20,502,729  15,967,359  

24 Palopo 11,409,601  13,119,362  14,975,139  16,842,241  19,162,176  15,101,704  

Total Kabupaten/Kota 253,618,222  296,872,214  345,743,462  395,078,521  456,045,865  349,471,657  

Rata-rata Kabupaten/Kota 10,567,426  12,369,676  14,405,978  16,461,605  19,001,911  14,561,319  

Provinsi Sulawesi Selatan 12,138,635 14,098,931 16,409,781 18,817,188 21,634,322 16,619,771  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Buku PDRB 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, dari berbagai seri, data diolah. 

 
5.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada lima variabel utama yang digunakan, yaitu 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan, pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan. Pada bagian ini akan dideskripsikan kelima variabel tersebut.  
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5.3.1. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan 

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah 

harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. 

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan 

wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan 

untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. 

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang dimaksudkan di sini 

adalah belanja modal pemerintah di bidang pendidikan pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi belanja modal pemerintah di bidang 

pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat 

berfluktuasi. Tahun 2009 realisasi belanja modal mencapai Rp. 827.17 milyar, 

tahun 2010, turun menjadi Rp. 276.44 milyar, tahun 2011 dan tahun 2012 naik 

lagi menjadi Rp. 654.54 milyar dan Rp. 908.55 milyar, namun tahun 2013 turun 

lagi menjadi Rp. 758,04 milyar. 

Rata-rata realisasi belanja modal pemerintah di bidang pendidikan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sebesar Rp. 34.47 

milyar, namun masih ada 18 atau 75% kabupaten/kota yang realisasi belanja 

modalnya kurang dari Rp. 34 milyar. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota 

yang realisasi belanja modalnya di bawah Rp. 10 milyar. Daerah tersebut 

adalah Kabupaten Toraja Utara, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan Kabupaten Luwu Utara. Realisasi belanja modal di bidang 

pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Gowa yang mencapai Rp. 215.70 

milyar, disusul Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bone masing-masing 

Rp. 64.48 milyar dan Rp. 44.05 milyar, sedangkan yang terendah adalah 

Kabupaten Toraja Utara yang hanya mencapai Rp. 500 juta, disusul Kota 
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Parepare dan Kabupaten Selayar, masing-masing Rp. 2.58 milyar dan Rp. 

5.38 milyar. Tahun 2013 rata-rata realisasi belanja modal pemerintah di bidang 

pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan turun menjadi 

Rp. 31.59 milyar. Walaupum masih ada 16 atau 67% kabupaten/kota yang 

realisasi belanja modalnya kurang dari Rp. 30 milyar, namun realisasi belanja 

modalnya relatif rata dan semuanya sudah diatas Rp. 10 milyar. Realisasi 

belanja modal di bidang pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Bone yang 

mencapai Rp. 69.43 milyar, disusul Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, 

masing-masing Rp. 61.85 milyar dan Rp. 50.01 milyar. sedangkan yang 

terendah adalah Kabupaten Bantaeng yang hanya mencapai Rp. 13.76 milyar, 

disusul Kota Palopo dan Kabupaten Barru, masing-masing Rp. 15.47 milyar 

dan Rp. 16.89 milyar.  

Realisasi belanja modal pemerintah di bidang pendidikan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun rata-ratanya 

sebesar Rp 28.54 milyar. Berdasarkan nilai rata-rata selama lima tahun ini, 

realisasi belanja modal di bidang pendidikan kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan variasinya tidak terlalu besar, walaupun masih ada 14 atau 

58% kabupaten/kota yang realisasi belanja modalnya di bawah rata-rata 

tersebut. Rata-rata realisasi belanja modal di bidang pendidikan selama lima 

tahun tertinggi adalah Kabupaten Gowa sebesar Rp. 73.10 milyar, disusul 

Kabupaten Bone dan Kota Makassar, masing-masing Rp. 57.89 milyar dan 

Rp. 41.91 milyar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bantaeng 

sebesar Rp 14.35 milyar, disusul Kota Palopo dan Kabupaten Selayar, 

masing-masing Rp. 15.54 milyar dan Rp. 15.61 milyar.  

Adapun data realisasi belanja modal pemerintah di bidang pendidikan 

berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.11 
Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang Pendidikan 

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009-2013 (Jutaan Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2009  2010  2011  2012   2013  Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 5,380  5,434  14,419  31,301  21,521       15,611  

2 Bulukumba 33,959  9,616  32,118  36,523  45,730      31,589  

3 Bantaeng 17,055  9,284  17,950  13,731  13,715       14,347  

4 Jeneponto 15,320  20,376  23,488  31,149  27,155       23,498  

5 Takalar 30,406  9,400  17,953  43,550  21,925       24,647  

6 Gowa 215,696  17,468  46,510  35,808  50,012       73,099  

7 Sinjai 24,051  12,264  21,519  26,278  24,959       21,814  

8 Maros 27,027  6,200  7,247  29,937  48,540       23,790  

9 Pangkajene Kepulauan 30,794  22,587  33,609  30,751  48,579       33,264  

10 Barru 37,434  8,271  18,654  34,245  16,888       23,098  

11 Bone 44,048  3,050  48,349  124,579  69,430       57,891  

12 Soppeng 30,870  16,019  26,041  9,869  28,187  22,197  

13 Wajo 39,172  14,011  37,176  61,424  38,310  38,019  

14 Sidenreng Rappang 35,004  12,038  5,671  21,802  17,067  18,316  

15 Pinrang 33,257  18,864  65,339  35,054  26,358  35,774  

16 Enrekang 22,339  5,999  14,533  15,776  24,412  16,612  

17 Luwu 33,738  11,455  66,923  19,243  29,108  32,094  

18 Tana Toraja 33,982  2,509  21,031  61,950  23,852  28,665  

19 Luwu Utara 8,721  5,586  40,276  46,142  30,594  26,264  

20 Luwu Timur 64,480  19,199  15,558  35,406  24,565  31,841  

21 Toraja Utara 500  5,622  4,113  51,739  26,094  17,613  

22 Makassar 22,172  24,488  31,636  69,417  61,853  41,913  

23 Pare-Pare    2,582  7,384  27,579  25,962  23,716  17,445  

24 Palopo 19,182  9,311  16,845  16,908  15,473  15,544  

Total Kabupaten/Kota 827,170  276,436  654,538  908,545  758,041  684,946  

Rata-rata Kabupaten/Kota 34,465  11,518  27,272  37,856  31,585  28,539  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

 

5.3.2. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Kesehatan juga merupakan inti dari kesejahteraan, kesehatan merupakan 

prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Tanpa kesehatan masyarakat tidak 

dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi 

suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap 

penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia 
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berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi 

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dapat berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan. Secara umum, menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup 

besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya 

pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan 

maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk 

meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya 

kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam 

sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya 

pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. 

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan adalah belanja modal 

pemerintah di bidang kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Realisasi belanja modal pemerintah di bidang kesehatan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat berfluktuasi dan 

cenderung mengalami penurunan. Tahun 2009 realisasi belanja modal di 

bidang kesehatan mencapai Rp. 245.35 milyar, tahun 2010 turun menjadi Rp. 

159.68 milyar, tahun 2011 dan tahun 2012 turun lagi menjadi Rp. 112.76 

milyar dan Rp. 92.78 milyar, namun tahun 2013 naik lagi menjadi Rp. 131.79 

milyar. 

Rata-rata realisasi belanja modal pemerintah di bidang kesehatan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sebesar Rp. 10.22 

milyar, namun masih ada 16 atau 67% kabupaten/kota yang realisasi belanja 

modalnya di bidang kesehatan kurang dari Rp. 10 milyar. Bahkan ada 

kabupaten/kota yang realisasi belanja modalnya di bawah Rp. 1 milyar. 

Daerah tersebut adalah Kabupaten Toraja Utara. Realisasi belanja modal di 
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bidang kesehatan tertinggi adalah Kota Palopo yang mencapai Rp. 21.36 

milyar, disusul Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Jeneponto masing-

masing Rp. 21.02 milyar dan Rp. 17.67 milyar, sedangkan yang terendah 

adalah Kabupaten Toraja Utara yang hanya mencapai Rp. 239 juta, disusul 

Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Selayar, masing-masing Rp. 5.02 

milyar dan Rp. 6.12 milyar. Tahun 2013 rata-rata realisasi belanja modal 

pemerintah di bidang kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan turun hampir separuh dibandingkan tahun 2009, menjadi Rp. 5.5 

milyar. Walaupun masih ada 14 atau 58% kabupaten/kota yang realisasi 

belanja modalnya kurang dari Rp. 5.5 milyar, namun realisasi belanja 

modalnya relatif rata dan semuanya sudah diatas Rp. 2.5 milyar. Realisasi 

belanja modal di bidang kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto 

yang mencapai Rp. 13.34 milyar, disusul Kabupaten Bone dan Kabupaten 

Bulukumba, masing-masing Rp. 10.00 milyar dan Rp. 8.25 milyar. sedangkan 

yang terendah adalah Kabupaten Barru yang hanya mencapai Rp. 2.65 milyar, 

disusul Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo, masing-masing Rp. 2.70 milyar 

dan Rp. 2.96 milyar.  

Realisasi belanja modal pemerintah di bidang kesehatan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun rata-ratanya 

sebesar Rp. 6.19 milyar. Berdasarkan nilai rata-rata selama lima tahun ini, 

realisasi belanja modal di bidang kesehatan kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan variasinya tidak terlalu besar, walaupun masih ada 14 atau 

58% kabupaten/kota yang realisasi belanja modalnya di bawah rata-rata 

tersebut. Rata-rata realisasi belanja modal di bidang kesehatan selama lima 

tahun tertinggi adalah Kabupaten Pangkep sebesar Rp. 10.92 milyar, disusul 

Kabupaten Luwuk Timur dan Kota Palopo, masing-masing Rp. 9.97 milyar dan 

Rp. 9.43 milyar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Barru sebesar 
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Rp. 3.34 milyar, disusul Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Soppeng, 

masing-masing Rp. 3.70 milyar dan Rp. 3.92 milyar. 

Adapun data tentang realisasi belanja modal pemerintah di bidang kesehatan 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

Tabel 5.12 
Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009-2013 (Jutaan Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2009  2010  2011  2012   2013  Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 6,117  2,998  2,318  2,365  5,922  3,944  

2 Bulukumba 9,868  3,294  3,267  2,520  8,249  5,440  

3 Bantaeng 14,832  4,612  17,467  2,299  4,393  8,721  

4 Jeneponto 17,671  3,311  3,066  7,006  13,342  8,879  

5 Takalar 7,946  8,182  2,359  2,093  3,533  4,823  

6 Gowa 8,246  2,751  2,457  1,897  5,692  4,209  

7 Sinjai 7,495  12,815  2,055  4,970  5,312  6,529  

8 Maros 7,901  1,898  2,530  5,669  7,378  5,075  

9 Pangkajene Kepulauan 15,254  11,417  13,337  7,052  7,534  10,919  

10 Barru 6,613  3,232  2,168  2,030  2,646  3,338  

11 Bone 8,524  4,085  1,880  3,113  10,005  5,522  

12 Soppeng 7,163  1,702  2,962  3,536  4,254  3,923  

13 Wajo 9,305  3,559  4,101  3,025  2,955  4,589  

14 Sidenreng Rappang 7,886  8,238  3,174  2,158  3,484  4,988  

15 Pinrang 13,662  4,379  7,791  4,019  7,254  7,421  

16 Enrekang 10,365  7,607  2,966  2,908  3,415  5,452  

17 Luwu 8,836  18,144  2,507  3,982  2,691  7,232  

18 Tana Toraja 5,024  2,560  3,327  3,833  3,770  3,703  

19 Luwu Utara 12,271  13,005  3,049  3,176  5,467  7,393  

20 Luwu Timur 21,016  9,165  6,513  6,877  6,266  9,967  

21 Toraja Utara 239  12,591  5,398  5,911  4,544  5,737  

22 Makassar 9,655  5,220  4,785  7,025  6,618  6,661  

23 Pare-Pare 8,100  2,930  5,446  3,050  3,385  4,582  

24 Palopo 21,362  11,989  7,838  2,271  3,677  9,427  

Total Kabupaten/Kota 245,353  159,684  112,763  92,783  131,789  148,474  

Rata-rata Kabupaten/Kota 10,223  6,654  4,698  3,866  5,491  6,186  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

 

5.3.3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar 

pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari 
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beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam 

pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga 

menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu 

negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan 

pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur 

keseluruh bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi 

membutuhkan pembangunan infrastruktur. 

Alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi 

ekonomi. Pertama, ketersedian infrastruktur yang baik merupakan mesin 

utama pemacu pertumbuhan ekonomi, Kurangnya ketersediaan infrastruktur 

merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi. 

Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan 

jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan 

dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat 

menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi 

tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian 

terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan 

pembangunan ekonomi antar daerah dan juga mempercepat integrasi 

perekonomian.  

Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur adalah belanja modal 

pemerintah di bidang pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi belanja modal 

pemerintah di bidang infrastruktur pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan juga sangat berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Tahun 

2009 realisasi belanja modal di bidang infrastruktur mencapai Rp. 1.68 trilyun, 

tahun 2010 turun menjadi Rp. 1.25 trilyun, tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 
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1.47 trilyun, tahun 2012 turun lagi menjadi Rp. 1.10 trilyun, namun tahun 2013 

naik lagi menjadi Rp. 1.63 trilyun. 

Adapun data realisasi belanja modal pemerintah di bidang infrastruktur pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

Tabel 5.13 
Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang Infrastruktur 

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009-2013 (Jutaan Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2009  2010  2011  2012   2013  Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 86,188  25,996  40,038  25,873  60,913  47,802  

2 Bulukumba 42,876  63,787  52,399  22,520  71,107  50,538  

3 Bantaeng 51,263  41,080  62,221  31,798  68,130  50,898  

4 Jeneponto 44,753  38,566  60,252  24,733  55,833  44,828  

5 Takalar 39,743  29,965  61,178  20,738  34,504  37,226  

6 Gowa 111,767  117,009  68,494  76,626  133,243  101,428  

7 Sinjai 76,259  42,081  59,299  26,372  35,116  47,826  

8 Maros 41,500  12,588  90,491  50,046  118,842  62,693  

9 Pangkajene Kepulauan 98,587  78,322  67,899  77,786  94,268  83,372  

10 Barru 137,733  56,764  109,261  44,677  56,226  80,932  

11 Bone 70,918  53,170  52,700  26,335  92,087  59,042  

12 Soppeng 53,270  44,272  35,070  33,549  45,342  42,301  

13 Wajo 93,149  86,239  111,972  90,085  80,044  92,298  

14 Sidenreng Rappang 5,872  9,183  31,889  13,338  34,103  18,877  

15 Pinrang 63,273  66,971  60,030  55,630  57,279  60,636  

16 Enrekang 82,364  65,131  59,508  51,971  48,795  61,554  

17 Luwu 25,279  22,345  31,536  27,371  44,364  30,179  

18 Tana Toraja 23,830  14,430  73,089  19,223  24,213  30,957  

19 Luwu Utara 58,140  39,983  54,867  50,992  70,765  54,949  

20 Luwu Timur 243,776  93,788  73,039  93,648  97,472  120,345  

21 Toraja Utara 4,879  31,193  44,247  18,932  58,666  31,583  

22 Makassar 107,780  111,897  79,390  164,219  180,396  128,736  

23 Pare-Pare 63,002  90,437  44,806  25,040  36,100  51,877  

24 Palopo 50,709  12,958  44,974  31,309  27,874  33,565  

Total Kabupaten/Kota 1,676,911  1,248,153  1,468,647  1,102,812  1,625,682  1,424,441  

Rata-rata Kabupaten/Kota 69,871  52,006  61,194  45,951  67,737  59,352  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

 
Rata-rata realisasi belanja modal pemerintah di bidang infrastruktur 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sebesar Rp. 

69.87 milyar, namun masih ada 14 atau 58% kabupaten/kota yang realisasi 
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belanja modalnya di bidang infrastruktur kurang dari Rp. 69 milyar. Bahkan 

ada kabupaten/kota yang realisasi belanja modalnya di bawah Rp. 10 milyar. 

Daerah tersebut adalah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Sidenreng 

Rappang yang masing-masing hanya Rp. 4.88 milyar dan Rp. 5.87 milyar. 

Realisasi belanja modal di bidang infrastruktur tertinggi adalah Kabupaten 

Luwu Timur yang mencapai Rp. 243.78 milyar, disusul Kabupaten Barru dan 

Kabupaten Gowa masing-masing Rp. 137.73 milyar dan Rp. 111.77 milyar, 

sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Toraja Utara yang hanya 

mencapai Rp. 4.88 juta, disusul Kabupaten Sidenreng Rappang dan 

Kabupaten Tana Toraja, masing-masing Rp. 5.87 milyar dan Rp. 23.83 milyar. 

Tahun 2013 rata-rata realisasi belanja modal pemerintah di bidang infrastruktur 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan turun dibandingkan tahun 

2009, menjadi Rp. 67.74 milyar. Walaupun masih ada 14 atau 58% 

kabupaten/kota yang realisasi belanja modalnya kurang dari Rp. 67.74 milyar, 

namun realisasi belanja modalnya relatif rata dan semuanya sudah diatas Rp. 

20 milyar. Realisasi belanja modal di bidang infrastruktur tertinggi adalah Kota 

Makassar yang mencapai Rp. 180.40 milyar, disusul Kabupaten Gowa dan 

Kabupaten Maros, masing-masing Rp. 133.24 milyar dan Rp. 118.84 milyar. 

sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja yang hanya 

mencapai Rp. 24.21 milyar, disusul Kota Palopo dan Kabupaten Sidenreng 

Rappang, masing-masing Rp. 27.87 milyar dan Rp. 34.10 milyar.  

Realisasi belanja modal pemerintah di bidang infrastruktur pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun rata-ratanya 

sebesar Rp. 59.35 milyar, lebih kecil jika dibanding tahun 2009 dan 2013.  

Berdasarkan nilai rata-rata selama lima tahun ini, realisasi belanja modal di 

bidang infrastruktur kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan variasinya 

tidak terlalu besar, walaupun masih ada 14 atau 58% kabupaten/kota yang 
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realisasi belanja modalnya di bawah rata-rata tersebut. Rata-rata realisasi 

belanja modal di bidang infrastruktur selama lima tahun tertinggi adalah Kota 

Makassar sebesar Rp. 128.78 milyar, disusul Kabupaten Luwu Timur dan 

Kabupaten Gowa, masing-masing Rp. 120.35 milyar dan Rp. 101.43 milyar, 

sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 

18.88 milyar, disusul Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja, masing-

masing Rp. 30.18 milyar dan Rp. 30.96 milyar. 

5.3.4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-

barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 

kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukan. 

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, 

faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi misalnya sumber alamnya, 

sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, sedangkan faktor non ekonomi 

adalah lembaga sosial, sikap, budaya, nilai moral, kondisi politik dan 

kelembagaan. 

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil suatu daerah dalam periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 rata-rata 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 

6.40%, dan nilai ini menunjukkan variasi yang cukup kecil, dan hanya delapan 

atau 33% kabupaten/kota pertumbuhan ekonominya di bawah 6.40%. 

Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Luwu Timur yang 

pertumbuhan ekonominya -4.40%, disusul Kabupaten Wajo dan Kabupaten 
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Jeneponto, masing-masing 5.10% dan 5.38%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 9.20%, disusul dan Kota Parepare dan 

Kabupaten Gowa, masing-masing 8.09% dan 7.99%. 

Tahun 2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 7.87%. Di tahun ini pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota variasinya semakin kecil, namun semakin banyak 

kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata yaitu 

tiga belas atau 54% kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah 

Kabupaten Bone sebesar 6.09%, disusul Kabupaten Pinrang dan Kabupaten 

Enrekang, masing-masing 6.81% dan 6.96%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 9.47%, disusul Kota 

Palopo dan Kota Makassar, masing-masing 8.99% dan 8.91%. 

Selama tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7.31%. rata-rata 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama lima tahun tersebut juga relatif 

bervariasi, dimana ada empat belas atau 58% kabupaten/kota yang rata-rata 

pertumbuhan ekonominya masih di bawah 7.31%. Kabupaten Luwu Timur 

merupakan kabupaten yang rata-rata pertumbuhan ekonominya terendah selama 

lima tahun yang hanya sebesar 3.21%, disusul Kabupaten Sinjai dan Kabupaten 

Enrekang, masing 6.52% dan 6.53%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi tertinggi selama lima tahun adalah Kota Makassar yang mencapai 

9.49%, disusul Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bantaeng, masing-masing 

8.61% dan 8.25%. 

Adapun data pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.14 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2009-2013 (Persen) 

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 7.89 8.01 8.52 9.18 9.47 8.61 

2 Bulukumba 6.47 6.27 6.38 8.97 8.01 7.22 

3 Bantaeng 7.61 7.90 8.43 8.49 8.82 8.25 

4 Jeneponto 5.38 7.25 7.32 7.27 6.97 6.84 

5 Takalar 6.58 6.85 7.34 7.40 7.33 7.10 

6 Gowa 7.99 6.05 6.20 7.28 7.78 7.06 

7 Sinjai 7.02 6.03 5.90 6.34 7.29 6.52 

8 Maros 6.27 7.03 7.57 8.00 8.67 7.51 

9 Pangkajene Kepulauan 5.91 6.39 9.17 9.61 7.93 7.80 

10 Barru 5.72 6.54 7.41 7.76 7.81 7.05 

11 Bone 7.51 7.63 6.20 8.01 6.09 7.09 

12 Soppeng 6.81 4.45 7.95 7.48 7.57 6.85 

13 Wajo 5.10 5.71 10.93 8.99 8.01 7.75 

14 Sidenreng Rappang 6.66 4.45 11.82 8.37 7.44 7.75 

15 Pinrang 7.65 6.23 7.12 8.27 6.81 7.22 

16 Enrekang 6.62 5.00 6.91 7.18 6.96 6.53 

17 Luwu 6.82 6.95 7.47 7.49 7.78 7.30 

18 Tana Toraja 6.10 6.31 7.88 8.12 7.57 7.20 

19 Luwu Utara 6.68 5.93 7.29 8.03 8.17 7.22 

20 Luwu Timur (4.04) 15.39 (5.70) 2.94 7.45 3.21 

21 Toraja Utara 5.74 7.00 7.90 8.47 8.51 7.52 

22 Makassar 9.20 9.83 9.65 9.88 8.91 9.49 

23 Pare-Pare 8.09 8.26 7.80 7.92 8.47 8.11 

24 Palopo 7.86 7.29 8.16 8.68 8.99 8.20 

Total Kabupaten/Kota 153.64  168.75  175.62  190.13  188.81  175.39 

Rata-rata Kabupaten/Kota 6.40  7.03  7.32  7.92  7.87  7.31 

Provinsi Sulawesi Selatan 6.23  8.18  7.61  8.39  7.65 7.61 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Buku PDRB 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, dari berbagai seri, data diolah. 

 

5.3.5. Kesejahteraan Masyarakat 

Tujuan utama dalam pembangunan adalah mencapai tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik. Perkembangan ekonomi dilihat dari sisi 

kesejahteraan. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses 

dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi dengan penurunan 

kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara 

keseluruhan. Perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap 
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kesejahteraan yang terus menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat 

dari lancarnya distribusi barang dan jasa. 

Kesejahteraan merupakan inti dari tujuan pembangunan. Akan tetapi 

kehadiran kesejahteraan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Sering terlihat bahwa kesejahteraan hanya menjadi milik 

masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, sedangkan masyarakat 

golongan menengah ke bawah jumlahnya jauh lebih banyak. 

Penilaian kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Indeks 

pembangunan masyarakat (IPM), atau indeks kesejahteraan masyarakat (human 

development indeks). Berkaitan dengan IPM, ada tiga indikator yaitu pendidikan, 

kesehatan dan daya beli masyarakat. Artinya tinggi rendahnya tingkat 

kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga hal ini, bila sebagian besar sudah 

terpenuhi ketiganya berarti tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut cukup 

tinggi. 

Indikator kesejahteraan lain, yaitu indeks pembangunan masyarakat. 

Sementara itu hal selaras yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat yaitu 

adanya keinginan sebagian masyarakat yang ingin memasukkan variabel moral, 

dan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik ke dalam indikator IPM. 

Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat hanya mengukur kesejahteraan 

fisik saja sementara non fisiknya belum terukur maka perlu memasukkan variabel 

tersebut, bahkan akhir-akhir ini, indeks demokrasi, perlakuan jender masuk 

dalam pengukuran IPM.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit 

yang terbentuk dari tiga unsur pokok, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, 

dan indeks daya bali. Dalam penelitian ini, IPM merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. IPM kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. 
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Tahun 2009 rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 

71.31%, nilai ini menunjukkan variasi yang cukup kecil, walaupun masih ada 

empat belas atau 53% kabupaten/kota IPMnya di bawah 71.31%. IPM terendah 

adalah Kabupaten Jeneponto yang IPMnya sebesar 64.54%, disusul Kabupaten 

Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar, masing-masing 68.04% dan 68.86%. 

Sedangkan IPM tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 78.24%, disusul Kota 

Parepare dan Kota Palopo, masing-masing 77.45% dan 76.11%. 

Tahun 2013, rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 73.45%. Di tahun ini IPM kabupaten/kota variasinya semakin kecil, dan  

kabupaten/kota yang IPMnya berada di bawah rata-rata juga berkurang menjadi 

tiga belas atau 54% kabupaten/kota. IPM terendah tetap Kabupaten Jeneponto 

yang IPMnya sebesar 66.22%, disusul Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten 

Takalar, masing-masing 70.65% dan 70.77%. Sedangkan IPM tertinggi adalah 

tetap Kota Makassar sebesar 80.17%, disusul Kota Parepare dan Kota Palopo, 

masing-masing 79.02% dan 77.70%. 

Selama tahun 2009-2013, rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 72.35%. Rata-rata IPM kabupaten/kota selama lima 

tahun tersebut juga relatif bervariasi, dimana ada empat belas atau 58% 

kabupaten/kota yang rata-rata IPMnya masih di bawah 72.35%. Kabupaten 

Jeneponto masih tetap merupakan kabupaten yang rata-rata IPMnya terendah 

selama lima tahun yang hanya sebesar 65.30%, disusul Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Kepulauan Selayar, masing 69.33% dan 69.94%. Sedangkan rata-

rata IPM tertinggi selama lima tahun adalah Kota Makassar yang mencapai 

79.16%, disusul Kota Parepare dan Kota Palopo, masing-masing 78.21% dan 

76.90%. 

Adapun data indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
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Tabel 5.15 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2009-2013 (Persen) 

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 68.86 69.34 70.00 70.49 71.00 69.94 

2 Bulukumba 70.55 71.19 71.77 72.33 73.21 71.81 

3 Bantaeng 69.40 70.10 70.66 71.51 72.22 70.78 

4 Jeneponto 64.54 64.92 65.27 65.56 66.22 65.30 

5 Takalar 68.04 68.62 69.09 70.14 70.77 69.33 

6 Gowa 70.00 70.67 71.29 71.60 72.12 71.14 

7 Sinjai 69.21 69.53 70.16 70.64 71.45 70.20 

8 Maros 70.55 71.12 71.74 72.54 73.48 71.89 

9 Pangkajene Kepulauan 69.07 69.43 69.89 70.65 70.65 69.94 

10 Barru 70.30 70.86 71.19 71.70 72.16 71.24 

11 Bone 69.63 70.17 70.77 71.47 72.08 70.82 

12 Soppeng 71.26 71.89 72.23 72.57 73.31 72.25 

13 Wajo 69.44 70.22 71.04 71.67 72.55 70.98 

14 Sidenreng Rappang 72.06 72.37 72.74 73.36 74.05 72.92 

15 Pinrang 72.61 73.21 73.80 74.39 74.87 73.78 

16 Enrekang 74.19 74.55 74.84 75.30 75.67 74.91 

17 Luwu 73.59 73.98 74.42 74.68 75.33 74.40 

18 Tana Toraja 71.39 71.84 72.29 72.90 73.76 72.44 

19 Luwu Utara 73.65 74.32 74.69 74.97 75.36 74.60 

20 Luwu Timur 72.29 72.79 73.11 73.56 73.96 73.14 

21 Toraja Utara 68.92 69.56 70.15 71.04 71.69 70.27 

22 Makassar 78.24 78.79 79.11 79.49 80.17 79.16 

23 Pare-Pare 77.45 77.78 78.19 78.63 79.02 78.21 

24 Palopo 76.11 76.55 76.85 77.28 77.70 76.90 

Total Kabupaten/Kota 1,711.35  1,723.80  1,735.29  1,748.47  1,762.80  1,736.34  

Rata-rata Kabupaten/Kota 71.31  71.83  72.30  72.85  73.45  72.35 

Provinsi Sulawesi Selatan 70.94  71.62  72.14  72.17  73.28 72.03 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

Selain IPM, indikator lain yang digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Dalam 

mengukur tingkat kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Digunakan Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk 

yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Metode yang digunakan adalah 
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menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). 

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah 

perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2009-2013 terus mengalami penurunan. Tahun 2009 rata-rata  tingkat 

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12.67%, nilai ini 

menunjukkan variasi yang cukup besar, namun tinggal sepuluh atau 42% 

kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di atas 12.67 %. Tingkat kemiskinan 

tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto yang tingkat kemiskinannya mencapai 

20.58%, disusul Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Enrekang, 

masing-masing 19.35% dan 18.10%. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah 

adalah Kota Makassar sebesar 5.52%, disusul Kota Parepare dan Kabupaten 

Sidenreng Rappang, masing-masing 6.52% dan 6.73%. 

Tahun 2013, rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 11.27%. Di tahun ini tingkat kemiskinan 

kabupaten/kota variasinya semakin kecil, namun kabupaten/kota yang tingkat 

kemiskinannya berada di atas rata-rata masih tetap sama di tahun 2009 yaitu 

sepuluh atau 42% kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan tertinggi adalah 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang sebesarnya mencapai 17.75%, disusul 

Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, masing-masing 16.53% dan 

16.52%. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah adalah tetap Kota Makassar 

sebesar 4.70%, disusul Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare, 

masing-masing 6.30% dan 6.38%. 

Adapun data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.16 
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2009-2013 (Persen) 

No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1 Kepulauan Selayar 16.41 15.00 13.49 12.87 14.23 14.40 

2 Bulukumba 10.50 9.02 8.12 7.82 9.04 8.90 

3 Bantaeng 9.96 10.25 9.21 8.89 10.45 9.75 

4 Jeneponto 20.58 19.10 17.16 16.58 16.52 17.99 

5 Takalar 11.06 11.16 10.04 9.59 10.42 10.45 

6 Gowa 10.93 9.49 8.55 8.05 8.73 9.15 

7 Sinjai 11.37 10.68 9.63 9.28 10.32 10.26 

8 Maros 16.35 14.62 13.14 12.55 12.94 13.92 

9 Pangkajene Kepulauan 19.35 19.26 17.36 16.62 17.75 18.07 

10 Barru 11.43 10.69 9.59 9.28 10.32 10.26 

11 Bone 15.19 14.08 12.67 12.25 11.92 13.22 

12 Soppeng 9.95 10.42 9.36 9.12 9.43 9.66 

13 Wajo 8.93 8.96 8.06 7.83 8.17 8.39 

14 Sidenreng Rappang 6.73 7.00 6.29 6.00 6.30 6.46 

15 Pinrang 8.70 9.01 8.12 7.82 8.86 8.50 

16 Enrekang 18.10 16.86 15.18 14.44 15.11 15.94 

17 Luwu 16.96 15.44 13.93 13.33 15.10 14.95 

18 Tana Toraja 16.14 14.62 13.22 12.72 13.81 14.10 

19 Luwu Utara 16.40 16.25 14.64 14.02 15.52 15.37 

20 Luwu Timur 8.91 9.18 8.29 7.71 8.38 8.49 

21 Toraja Utara 16.14 19.08 17.06 16.27 16.53 17.02 

22 Makassar 5.52 5.86 5.29 5.02 4.70 5.28 

23 Pare-Pare 6.52 6.53 5.91 5.58 6.38 6.18 

24 Palopo 11.85 11.28 10.22 9.46 9.57 10.48 

Total Kabupaten/Kota 303.98  293.84  264.53  253.10  270.50  277.19  

Rata-rata Kabupaten/Kota 12.67  12.24  11.02  10.55  11.27  11.55 

Provinsi Sulawesi Selatan 12.31 11.60 10.29 10.11 9.54 10.75 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, data diolah. 

Selama tahun 2009-2013, rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 11.55%. Rata-rata tingkat kemiskinan 

kabupaten/kota selama lima tahun tersebut juga relatif bervariasi, dimana selama 

lima tahun pengamatan masih tetap ada sepuluh ada atau 42% kabupaten/kota 

yang rata-rata tingkat kemiskinannya masih di atas 11.55%. Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan merupakan kabupaten yang rata-rata tingkat 

kemiskinannya tertinggi selama lima tahun yang masih mencapai 18.07%, 

disusul Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Toraja Utara, masing 17.99% dan 



 

216 

 

17.02%. Sedangkan rata-rata tingkat kemiskinan terendah selama lima tahun 

adalah Kota Makassar yang hanya mencapai 5.28%, disusul Kota Parepare dan 

Kabupaten Sidenreng Rappang, yang hanya mencapai masing-masing 6.18% 

dan 6.46%. 

5.4. Pengujian Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan data panel, maka diperlukan pengujian 

model ekonometrika. Data panel yang merupakan penggabungan antara data 

cross section dan data time series cenderung terjadi masalah autokorelasi dan 

masalah heteroskedastisitas, sehingga digunakan uji asumsi klasik. Dalam 

penganalisaan data panel ada tiga metode atau pendekatan yang biasa 

digunakan yaitu: pooled least square (PLS), fixed effect model (FEM) dan 

random effect model (REM), dan untuk menentukan metode terbaik juga 

dibutuhkan uji model. 

Pengujian model ekonometrika yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya masalah autokorelasi dan masalah heteroskedastisitas adalah uji LM 

dan uji White. Sedangkan untuk menentukan metode analisis yang paling 

tepat antara metode PLS dengan metode FEM digunakan uji Chow, dan 

antara metode FEM dengan metode REM digunakan uji Hausman. 

5.4.1. Pengujian Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi 

Pengujian model ini bertujuan untuk mengetahui apakah model bebas 

dari autokorelasi dan heteroskedastisitas serta menentukan metode yang 

terbaik dan sesuai dalam menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

berupa belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur 

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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a. Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji 

LM, sedangkan heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji White. 

Berdasarkan uji LM menunjukkan bahwa model persamaan pertumbuhan 

ekonomi mengandung masalah autokorelasi namun tidak serius. Adanya 

masalah autokorelasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi squares sebesar 

0.0939 (α=9.39%) yang lebih kecil dari α=10% namun lebih besar dari α=5% 

yang berarti signifikan pada α=10% tetapi tidak signifikan pada α=5%.  

Pada uji White menunjukkan bahwa model persamaan pertumbuhan 

ekonomi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya 

masalah heteroskedastisitas bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi squares 

sebesar 0.9808 (α=98.08%) yang lebih besar dari α=5% yang berarti tidak 

signifikan. Adapun hasil uji autokorelasi dan heteroskedastisitas tersebut 

adalah: 

Tabel 5.17 
Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan Pertumbuhan Ekonomi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.339202 Prob. F(2,114) 0.1010 

Obs*R-squared 4.730502 Prob. Chi-Square(2) 0.0939 

 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 0.260335 Prob. F(9,110) 0.9837 

Obs*R-squared 2.502706 Prob. Chi-Square(9) 0.9808 

Scaled explained SS 23.76726 Prob. Chi-Square(9) 0.0047 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

 Karena persamaan pertumbuhan ekonomi terindikasi ada masalah 

autokorelasi walaupun tidak serius, tetapi tidak ada masalah 

heteroskedastisitas, maka estimasi model persamaan pertumbuhan ekonomi 

digunakan model cross-section SUR. Adapun estimasi model persamaan 
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pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode PLS, FEM, dan REM 

adalah:  

Tabel 5.18 
Estimasi Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel 
PLS FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

Konstanta 
7.514214 

(0.427215) 
0.0000 

4.827077 
(0.812680) 

0.0000 
8.017657 

(1.380728) 
0.0000 

PPP 
-0.007458 
(0.008123) 

0.5011 
0.036074 

(0.011632) 
0.0026 

-0.012911 
(0.028479) 

0.6512 

PPK 
-0.032521 
(0.004378) 

0.0229 
-0.038302 
(0.006868) 

0.0000 
-0.036707 
(0.008723) 

0.0001 

PPI 
0.005051 

(0.005820) 
0.9788 

0.032242 
(0.009328) 

0.0008 
0.001449 

(0.013891) 
0.9171 

R-squared 0.339859 0.733108 0.054202 

F-statistic 19.90667 9.825217 2.215912 

Prob(F-stat) 0.000000 0.000000 0.089984 

D-W stat 1.407808 2.199080 2.651544 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

b. Uji Chow dan Uji Hausman 

Menentukan estimasi model terbaik antara PLS dengan FEM dan 

antara FEM dengan REM pada estmasil model pertumbuhan ekonomi seperti 

tabel 5.18 tersebut di atas, maka digunakan uji Chow dan uji Hausman. Hasil 

uji Chow menunjukkan bahwa metode FEM lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode PLS. Ini disebabkan karena hasil dari uji Chow sebesar 

8.702195 dengan nilai prob. 0.0000 (tabel 5.19) yang berarti signifikan pada α 

= 5% sehingga menolak metode PLS. 

Hasil uji Hausman juga menunjukkan bahwa metode FEM lebih baik 

jika dibandingkan dengan metode REM. Hal ini disebabkan karena nilai Chi-

Sq.Statistic = 9.029939 dengan prob. 0.0289 (tabel 5.19) yang berarti 

signifikan pada α=5% sehingga menolak metode REM. Untuk itu dalam 

analisis model persamaan pertumbuhan ekonomi akan digunakan metode 

FEM. Adapun hasil uji Chow dan uji Hausman dalam model persamaan 

pertumbuhan ekonomi adalah: 
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Tabel 5.19 

Uji Chow dan Uji Hausman Dalam Model  
Persamaan Pertumbuhan Ekonomi 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 8.702195 (23,93) 0.0000 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Pool: Untitled 

Test cross-section random effects 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 9.029939 3 0.0289 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

Dengan dipilihnya metode FEM sebagai metode analisis yang lebih 

tepat digunakan dalam persamaan pertumbuhan ekonomi, maka dalam 

penganalisaan selanjutnya terhadap data panel yang terdiri dari 120 

pengamatan (24 kabupaten/kota dengan waktu 5 tahun) di Provinsi Sulawesi 

Selatan hasil estimasi dengan menggunakan metode FEM yang akan 

digunakan. Adapun hasil estimasi pengaruh realisasi belanja modal pemerintah 

di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 
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Tabel 5.20 
Estimasi Pengaruh Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang 

Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota  

di Provinsi Sulawesi Selatan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.827077 0.812680 5.939699 0.0000 

PPP? 0.036074 0.011632 3.101320 0.0026 

PPK? -0.038302 0.006868 -5.576643 0.0000 

PPI? 0.032242 0.009328 3.456555 0.0008 

Fixed Effects (Cross) Intercep Aktual Kabupaten/Kota 

_SELAYAR—C 1.313030 6.140107 

_BULUKUMBA—C -0.441213 4.385864 

_BANTAENG—C 1.125328 5.952405 

_JENEPONTO—C -0.176710 4.650367 

_TAKALAR--C 0.100339 4.927416 

_GOWA—C -0.623826 4.203251 

_SINJAI—C -0.423132 4.403945 

_MAROS—C 0.131836 4.958913 

_PANGKEP--C 0.348988 5.176065 

_BARRU—C -0.304883 4.522194 

_BONE—C -0.762420 4.064657 

_SOPPENG--C -0.789916 4.037161 

_WAJO—C -0.278756 4.548321 

_SIDRAP—C 0.926933 5.754010 

_PINRANG--C -0.650586 4.176491 

_ENREKANG—C -0.713482 4.113595 

_LUWU—C -0.137339 4.689738 

_TATOR—C -0.187856 4.639221 

_LUWUUTARA—C -0.051234 4.775843 

_LUWUTIMUR--C -3.557633 1.269444 

_TORAJAUTARA--C 0.303941 5.131018 

_MAKASSAR--C 2.788548 7.615625 

_PAREPARE--C 0.811407 5.638484 

_PALOPO—C 1.248638 6.075715 

Weighted Statistics 

R-squared 0.733108     Mean dependent var 20.33146 

Adjusted R-squared 0.658493     S.D. dependent var 11.09411 

S.E. of regression 1.849910     Sum squared resid 318.2614 

F-statistic 9.825217     Durbin-Watson stat 2.199080 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews 

Dari hasil estimasi tersebut di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal 

yang terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 
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kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Pertama, dengan nilai R-squared sebesar 0.7331, berarti bahwa variasi 

naik turunnya pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan 73,31 persen dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan  infrastruktur, 

dan selebihnya 26.69 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

Kedua, nilai F-statistic sebesar 9.8252 dengan prob. F-statistic 0.0000, 

memberikan arti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Ketiga, koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

sebesar 0.0361 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan sebesar 10 persen, maka diperkirakan 

pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,36 persen. koefisien regresi 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar -0.0383 yang berarti 

bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

sebesar 10 persen, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menurun 

sebesar 0,38 persen. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang 

infrastruktur sebesar 0.0322 yang berarti bahwa setiap peningkatan 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur sebesar 10 persen, maka 

diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,32 persen. 

5.4.2. Pengujian Model Persamaan Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat digunakan dua 

indikator, yaitu indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator 
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kemiskinan. Sehingga dalam pengujian model persamaan kesejahteraan ada 

dua persamaan yang akan diuji, yaitu persamaan IPM dan persamaan 

kemiskinan. 

5.4.2.1. Pengujian Model Persamaan IPM 

Pengujian model ini bertujuan untuk mengetahui apakah model bebas 

dari autokorelasi dan heteroskedastisitas serta menentukan metode yang 

terbaik dan sesuai dalam menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

berupa belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta 

pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

a. Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji 

LM, sedangkan heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji White. 

Berdasarkan uji LM menunjukkan bahwa model persamaan IPM mengandung 

masalah autokorelasi. Adanya masalah autokorelasi dapat dilihat dari nilai 

probabilitas Chi squares sebesar 0.0000 (α=0.00%) yang lebih kecil dari α=1% 

yang berarti signifikan pada α=1%  

Pada uji White menunjukkan bahwa model persamaan IPM tidak 

mengandung masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi squares sebesar 

0.1465 (α=14.65%) lebih besar dari α=5% yang berarti tidak signifikan. Adapun 

hasil uji autokorelasi dan heteroskedastisitas tersebut adalah: 
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Tabel 5.21 
Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 191.3133 Prob. F(2,113) 0.0000 

Obs*R-squared 92.64069 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.455790 Prob. F(14,105) 0.1411 

Obs*R-squared 19.50635 Prob. Chi-Square(14) 0.1465 

Scaled explained SS 17.81070 Prob. Chi-Square(14) 0.2155 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

Karena persamaan IPM terindikasi ada masalah autokorelasi, tetapi 

tidak ada masalah heteroskedastisitas, maka estimasi model persamaan IPM 

digunakan model cross-section SUR. Adapun estimasi model persamaan IPM 

dengan menggunakan metode PLS, FEM, dan REM adalah: 

Tabel 5.22 
Estimasi Model Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Variabel 
PLS FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

Konstanta 
75.21497 

(0.907497) 
0.0000 

73.80722 
(0.855358) 

0.0000 
72.59661 

(2.302688) 
0.0000 

PPP 
-0.027471 
(0.016567) 

0.1000 
-0.002741 
(0.018109) 

0.8800 
0.004537 

(0.021067) 
0.8299 

PPK 
-0.045189 
(0.009674) 

0.0000 
-0.038920 
(0.009065) 

0.0000 
-0.042024 
(0.012074) 

0.0007 

PPI 
-0.033267 
(0.007857) 

0.000 
-0.013972 
(0.009239) 

0.1339 
-0.000793 
(0.011094) 

0.9431 

PER 
0.113423 

(0.071699) 
0.1164 

0.059572 
(0.034977) 

0.0919 
0.067305 

(0.034540) 
0.0538 

R-squared 0.361518 0.976826 0.337363 

F-statistic 16.27871 143.6266 14.63728 

Prob(F-stat) 0.000000 0.000000 0.000000 

D-W stat 0.391583 1.344942 1.023145 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews 

b. Uji Chow dan Uji Hausman 

Seperti halnya dengan estimasi model pertumbuhan ekonomi, 

menentukan estimasi model terbaik antara PLS dengan FEM dan antara FEM 

dengan REM pada estmasil model IPM pada tabel 5.22 tersebut di atas, maka 

juga digunakan uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan 

bahwa metode FEM lebih baik jika dibandingkan dengan metode PLS. Ini 
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disebabkan karena hasil dari uji Chow sebesar 148.862598 dengan nilai prob. 

0.0000 (tabel 5.23) yang berarti signifikan pada α = 5% sehingga menolak 

metode PLS. 

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa metode REM lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode FEM. Hal ini disebabkan karena nilai Chi-

Sq.Statistic = 2.481481 dengan prob. 0.6480 (tabel 5.23) yang berarti tidak 

signifikan pada α=5% sehingga menerima metode REM. Untuk itu dalam 

analisis model persamaan IPM akan digunakan metode REM. Adapun hasil uji 

Chow dan uji Hausman dalam model persamaan IPM adalah: 

Tabel 5.23 

Uji Chow dan Uji Hausman Dalam Model  
Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 148.862598 (23,92) 0.0000 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Pool: Untitled 

Test cross-section random effects 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 2.481481 4 0.6480 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

Setelah dilakukan penentuan metode REM sebagai metode analisis 

yang lebih tepat digunakan dalam persamaan IPM, maka dalam 

penganalisaan selanjutnya terhadap data panel yang terdiri dari 120 

pengamatan (24 kabupaten/kota dengan waktu 5 tahun) di Provinsi Sulawesi 

Selatan hasil estimasi dengan menggunakan metode REM yang akan 

digunakan. Adapun hasil estimasi pengaruh realisasi belanja modal pemerintah 

di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 
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Tabel 5.24 
Estimasi Pengaruh Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang 
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi  

Terhadap IPM Pada Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sulawesi Selatan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 72.59661 2.302688 31.52689 0.0000 

PPP? 0.004537 0.021067 0.215346 0.8299 

PPK? -0.042024 0.012074 -3.480659 0.0007 

PPI? -0.000793 0.011094 -0.071484 0.9431 

PER? 0.067305 0.034540 1.948602 0.0538 

Random Effects (Cross) Intercep Aktual Kabupaten/Kota 

_SELAYAR--C -2.522419 70.074191 

_BULUKUMBA—C -0.702169 71.894441 

_BANTAENG—C -1.331560 71.265050 

_JENEPONTO--C -6.604987 65.991623 

_TAKALAR--C -3.013731 69.582879 

_GOWA--C -1.498279 71.098331 

_SINJAI--C -1.782773 70.813837 

_MAROS--C -0.610233 71.986377 

_PANGKEP--C -2.254276 70.342334 

_BARRU—C -0.709688 71.886922 

_BONE—C -1.743322 70.853288 

_SOPPENG--C -0.239033 72.357577 

_WAJO--C -1.581992 71.014618 

_SIDRAP--C 0.501137 73.097747 

_PINRANG--C 1.161538 73.758148 

_ENREKANG--C 2.622967 75.219577 

_LUWU--C 2.091147 74.687757 

_TATOR--C -0.043122 72.553488 

_LUWUUTARA--C 2.203519 74.800129 

_LUWUTIMUR--C 1.138328 73.734938 

_TORAJAUTARA--C -1.999821 70.596789 

_MAKASSAR--C 6.165011 78.761621 

_PAREPARE--C 5.760297 78.356907 

_PALOPO--C 4.993460 77.590070 

Weighted Statistics 

R-squared 0.337363     Mean dependent var 7.348170 

Adjusted R-squared 0.314315     S.D. dependent var 0.835127 

S.E. of regression 0.691536     Sum squared resid 54.99559 

F-statistic 14.63728     Durbin-Watson stat 1.023145 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews 

Dari hasil estimasi tersebut di atas, maka juga dapat dijelaskan 

beberapa hal yang terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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Pertama, dengan nilai R-squared sebesar 0.3374, yang berarti bahwa 

variasi naik turunnya IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

hanya 33.74 persen dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan selebihnya 66.26 persen dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model.  

Kedua, nilai F-statistic sebesar 14.63728 dengan prob. F-statistic 

0.0000, memberikan arti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Ketiga, koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

sebesar 0.0045 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan sebesar 10 persen, maka diperkirakan IPM 

akan meningkat sebesar 0,05 persen. koefisien regresi pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan sebesar -0.0420 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 10 persen, 

maka diperkirakan IPM akan menurun sebesar 0,42 persen. Koefisien regresi 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur sebesar -0.0008 yang berarti 

bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur 

sebesar 10 persen, maka diperkirakan IPM akan mengalami penurunan 

sebesar 0,008 persen. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0673 

yang berarti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 10 

persen, maka diperkirakan IPM juga akan mengalami peningkatan sebesar 

0,67 persen. 
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5.4.2.2. Pengujian Model Persamaan Kemiskinan 

Pengujian model ini bertujuan untuk mengetahui apakah model bebas 

dari autokorelasi dan heteroskedastisitas serta menentukan metode yang 

terbaik dan sesuai dalam menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

berupa belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

a. Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji 

LM, sedangkan heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji White. 

Berdasarkan uji LM menunjukkan bahwa model persamaan kemiskinan 

mengandung masalah autokorelasi. Adanya masalah autokorelasi dapat dilihat 

dari nilai probabilitas Chi squares sebesar 0.0000 (α=0.00%) yang lebih kecil 

dari α=1% yang berarti signifikan pada α=1%  

Pada uji White menunjukkan bahwa model persamaan kemiskinan tidak 

mengandung masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi squares sebesar 

0.1555 (α=15.55%) lebih besar dari α=5% yang berarti tidak signifikan. Adapun 

hasil uji autokorelasi dan heteroskedastisitas tersebut adalah: 

Tabel 5.25 
Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan Kemiskinan 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 87.87810 Prob. F(2,113) 0.0000 

Obs*R-squared 73.03997 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.433266 Prob. F(14,105) 0.1508 

Obs*R-squared 19.25298 Prob. Chi-Square(14) 0.1555 

Scaled explained SS 6.422282 Prob. Chi-Square(14) 0.9547 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 
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Karena persamaan kemiskinan juga terindikasi ada masalah 

autokorelasi, tetapi tidak ada masalah heteroskedastisitas, maka estimasi 

model persamaan kemiskinan digunakan model cross-section SUR. Adapun 

estimasi model persamaan kemiskinan dengan menggunakan metode PLS, 

FEM, dan REM adalah: 

Tabel 5.26 
Estimasi Model Persamaan Kemiskinan 

Variabel 
PLS FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

Konstanta 
9.032848 

(1.166436) 
0.0000 

10.59472 
(0.532927) 

0.0000 
10.25509 

(2.015463) 
0.0000 

PPP 
0.015934 

(0.026343) 
0.5465 

-0.028277 
(0.007971) 

0.0006 
-0.014949 
(0.017373) 

0.3913 

PPK 
0.053117 

(0.012971) 
0.0001 

0.056823 
(0.004379) 

0.0000 
0.057745 

(0.011222) 
0.0000 

PPI 
0.009386 

(0.013642) 
0.4924 

0.005770 
(0.007030) 

0.4139 
0.007978 

(0.011086) 
0.4732 

PER 
-0.024649 
(0.053804) 

0.6477 
-0.023734 
(0.020637) 

0.2531 
-0.027640 
(0.029634) 

0.3529 

R-squared 0.079326 0.987812 0.376968 

F-statistic 2.477110 276.1607 17.39531 

Prob(F-stat) 0.048003 0.000000 0.000000 

D-W stat 0.121093 2.011501 1.306169 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews 

b. Uji Chow dan Uji Hausman 

Seperti halnya dengan estimasi model pertumbuhan ekonomi dan IPM 

menentukan estimasi model terbaik antara PLS dengan FEM dan antara FEM 

dengan REM pada estmasil model kemiskinan pada tabel 5.26 tersebut di 

atas, maka juga digunakan uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow 

menunjukkan bahwa metode FEM lebih baik jika dibandingkan dengan metode 

PLS. Ini disebabkan karena hasil dari uji Chow sebesar 277.856674 dengan 

nilai prob. 0.0000 (tabel 5.27) yang berarti signifikan pada α = 5% sehingga 

menolak metode PLS. 

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa metode REM lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode FEM. Hal ini disebabkan karena nilai Chi-

Sq.Statistic = 1.234878 dengan prob. 0.8723 (tabel 5.27) yang berarti tidak 
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signifikan pada α=5% sehingga menerima metode REM. Untuk itu dalam 

analisis model persamaan kemiskinan akan digunakan metode REM. Adapun 

hasil uji Chow dan uji Hausman dalam model persamaan kemiskinan adalah: 

Tabel 5.27 

Uji Chow dan Uji Hausman Dalam  
Model Persamaan Kemiskinan 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 277.856674 (23,92) 0.0000 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Pool: Untitled 

Test cross-section random effects 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 1.234878 4 0.8723 

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews. 

Setelah dilakukan penentuan metode REM sebagai metode analisis 

yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan kemiskinan, maka dalam 

penganalisaan selanjutnya terhadap data panel yang terdiri dari 120 

pengamatan (24 kabupaten/kota dengan waktu 5 tahun) di Provinsi Sulawesi 

Selatan hasil estimasi dengan menggunakan metode REM yang akan 

digunakan. Adapun hasil estimasi pengaruh realisasi belanja modal pemerintah 

di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 
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Tabel 5.28 
Estimasi Pengaruh Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Bidang 
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi  

Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sulawesi Selatan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.25509 2.015463 5.088202 0.0000 

PPP? -0.014949 0.017373 -0.860489 0.3913 

PPK? 0.057745 0.011222 5.145818 0.0000 

PPI? 0.007978 0.011086 0.719619 0.4732 

PER? -0.027640 0.029634 -0.932717 0.3529 

Fixed Effects (Cross) Intercep Aktual Kabupaten/Kota 

_SELAYAR--C 2.957196 13.551916 

_BULUKUMBA—C -2.377785 8.216935 

_BANTAENG—C -2.199268 8.395452 

_JENEPONTO--C 5.873318 16.468038 

_TAKALAR--C -0.978522 9.616198 

_GOWA--C -1.941994 8.652726 

_SINJAI--C -1.716074 8.878646 

_MAROS--C 2.528605 13.123325 

_PANGKEP--C 6.184304 16.779024 

_BARRU—C -1.810266 8.784454 

_BONE—C 2.112633 12.707353 

_SOPPENG--C -1.690085 8.904635 

_WAJO--C -2.842987 7.751733 

_SIDRAP--C -4.930367 5.664353 

_PINRANG--C -2.717141 7.877579 

_ENREKANG--C 4.232484 14.827204 

_LUWU--C 3.267991 13.862711 

_TATOR--C 2.819632 13.414352 

_LUWUUTARA--C 3.827513 14.422233 

_LUWUTIMUR--C -3.271193 7.323527 

_TORAJAUTARA--C 5.314651 15.909371 

_MAKASSAR--C -5.445947 5.148773 

_PAREPARE--C -5.344595 5.250125 

_PALOPO--C -1.852102 8.742618 

Weighted Statistics 

R-squared 0.376968     Mean dependent var 1.079501 

Adjusted R-squared 0.355297     S.D. dependent var 1.012700 

S.E. of regression 0.813131     Sum squared resid 76.03590 

F-statistic 17.39531     Durbin-Watson stat 1.306169 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Lampiran Hasil Olahan Data Dengan Eviews 

Dari hasil estimasi tersebut di atas, maka juga dapat dijelaskan 

beberapa hal yang terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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Pertama, dengan nilai R-squared sebesar 0.3769, yang berarti bahwa 

variasi naik turunnya tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan 37,69 persen dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan selebihnya 62.31 persen dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model.  

Kedua, nilai F-statistic sebesar 17.3953 dengan prob. F-statistic 0.0000, 

memberikan arti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ketiga, koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

sebesar -0.0149 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan sebesar 10 persen, maka diperkirakan tingkat 

kemiskinan akan menurun sebesar 0,1 persen. Koefisien regresi pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan sebesar 0.0577 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 10 persen, 

maka diperkirakan tingkat kemiskinan juga akan meningkat sebesar 0,57 

persen. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur 

sebesar 0.0079 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 

pemerintah di bidang infrastruktur sebesar 10 persen, maka diperkirakan 

tingkat kemiskinan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen. 

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -0.0276 yang berarti bahwa 

setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen, maka 

diperkirakan tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar 0,28 

persen. 
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5.5. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi, pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat digunakan 

indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan. 

5.5.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 
Hasil estimasi dengan menggunakan metode fixed effect model (FEM) 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan dan infrastruktur berpengaruh positif, sedangkan 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.20 adalah 

sebagai berikut: 

PERit = 4.8271 + 0.0361 PPPit – 0.0383 PPKit + 0.0322 PPIit + εit …(5.1) 

Pada persamaan regresi tersebut, dengan nilai intersep sebesar 4.8271 dapat 

dijelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur tidak mengalami perubahan (konstan), maka 

diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan secara rata-rata sebesar 4.83 persen. 

 Jika dianalisis berdasarkan kabupaten/kota dengan melihat intersep 

aktualnya, maka menunjukkan adanya perbedaan antara kabupaten/kota yang 

satu dengan kabupaten/kota yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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masing-masing kabupaten/kota memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun intersep pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

Gambar 5.1 
Intersep Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota  

di Provinsi Sulawesi Selatan

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

 Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa intersep 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan nilainya 

berbeda-beda. Kabupaten/kota dengan intersep aktual pertumbuhan ekonomi 

tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai sebesar 7.62 persen, sedangkan 

kabupaten/kota dengan nilai intersep aktual pertumbuhan ekonomi terendah 

adalah Kabupaten Luwu Timur dengan nilai sebesar 1.27 persen. Sementara 

itu ada 15 atau 62.50 persen kabupaten/kota yang nilai intersep aktual 

pertumbuhan ekonominya antara 4-5 persen dan 7 atau 29.17 persen 

kabupaten/kota yang nilai intersep aktual pertumbuhan ekonominya antara 5-7 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 
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pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (persamaan 5.1). Untuk pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan nilai koefisien regresinya sebesar 0.0361, 

nilai ini mengindikasikan bahwa antara pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi ada pengaruh positif dan signifikan. 

Ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Demikian pula pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.0322, nilai ini juga mengindikasikan bahwa 

antara pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dengan pertumbuhan 

ada pengaruh positif dan signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa peningkatan 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur akan mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.0383, dimana nilai ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa 

walaupun pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami 

peningkatan, namun pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan. Gejala ini disebabkan 

karena pada tahun pengamatan ada kecenderungan penurunan pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan. Walaupun realisasi pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan cenderung menurun, namun sarana kesehatan berupa 

rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu tetap tumbuh sebesar 5.58 
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persen dari tahun 2009 ke tahun 2013. Demikian pula dengan tenaga 

kesehatan dokter, bidan dan perawat juga bertambah sebesar 18.91 persen 

dari tahun 2009 ke tahun 2013. 

Walaupun variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat di lihat dari nilai F-

statistic sebesar 9.8252 dengan prob = 0.0000 yang berarti signifikan pada α = 

0.01. juga ditunjang dengan nilai R-squared sebesar 0.7331 atau 73.31 persen 

yang berarti bahwa variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 73.31 persen ditentukan oleh 

variasi naik turunnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan 26.69 persen ditentukan oleh variabel 

di luar model. 

Hasil pengujian tersebut di atas di dukung oleh fakta empirik mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Rata-rata 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

ditunjukkan pada tabel 5.11, tabel 5.12 dan tabel 5.13. dari tabel tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur relatif berfluktuasi, namun cenderung mengalami 

peningkatan. Demikian pula pertumbuhan ekonomi seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 5.14, selama tahun pengamatan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup tinggi. Adapun perbandingan antara pengeluaran pemerintah di 
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bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi 

dapat dilihat pada gambar berikut:   

Gambar 5.2 
Rata-rata Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, 

Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

 Pada gambar tersebut di atas, walaupun rata-rata pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berfluktuasi, 

namun pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang ditunjukkan pada 

tabel 5.11, memberikan gambaran bahwa 3 kabupaten/kota yang rata-rata 

pengeluarannya yang tertinggi selama periode tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2013, kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten 

Bone, dan Kota Makassar. Tingginya pengeluaran pemerintah di bidang 
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pendidikan pada Kabupaten Gowa disebabkan karena kabupaten Gowa 

merupakan  kabupaten di Indonesia yang pertama menggratiskan biaya 

pendidikan bagi murid mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas 

baik negeri maupun swasta, kemudian menyusul Kabupaten Sinjai, Bantaeng,  

Enrekang, dan Luwu Utara dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.  

Kabupaten Bone yang pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

terbesar kedua setelah Kabupaten Gowa disebabkan karena daerah ini 

mempunyai wilayah yang cukup luas, dengan jumlah penduduk dan jumlah 

murid sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas terbesar kedua setelah Kota 

Makassar. Jumlah penduduk dan jumlah murid sekolah yang besar ini tentu 

harus didukung dengan anggaran pendidikan yang besar dalam rangka 

mengakomodir kebutuhan murid, terutama dalam rangka peningkatan 

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

 Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan 

pusat pertumbuhan ekonomi, dengan jumlah penduduk dan jumlah murid 

sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas terbesar di Provinsi Sulawesi 

Selatan, tentu terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

sarana dan prasarana pendidikan yang pada gilirannya akan dapat 

meningkatkan kualitas anak didik. 

Dengan dihasilkannya anak didik yang berkualitas, diharapkan 

tersedianya calon-calon sumberdaya manusia yang berkualitas, punya 

keterampilan dan skill yang tinggi. Sumberdaya manusia yang berkualitas 

bukan hanya sekedar melamar dan mencari pekerjaan, tetapi diharapkan 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sumberdaya manusia yang 

berkualitas juga dapat meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya 

pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat. 
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Dari tabel 5.11, juga dapat dilihat bahwa 3 kabupaten/kota yang rata-

rata pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terendah selama kurun 

waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah Kabupaten Bantaeng, 

Kota Palopo dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Bantaeng adalah 

kabupaten terkecil dan jumlah penduduk dan jumlah murid urutan ketiga 

terkecil setelah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Barru selain 

tiga kota yang ada. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan Kota Palopo yang pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

terkeci kedua dan ketiga setelah Kabupaten Bantaeng. 

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang ditunjukkan pada 

tabel 5.12, dapat dilihat bahwa rata-rata selama periode 2009 sampai dengan 

2013 jauh lebih kecil di bandingkan dengan pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan pada periode yang sama (gambar 5.2). Pada tabel 5.12 juga 

memberikan gambaran bahwa 3 kabupaten/kota yang rata-rata 

pengeluarannya yang tertinggi selama periode tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2013, kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan, Kabupaten Luwu Timur , dan Kota Palopo, dan 3 kabupaten/kota 

yang rata-rata pengeluarannya terendah adalah Kabupaten Barru, Kabupaten 

Tana Toraja dan Kabupaten Soppeng  

Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur merupakan pengeluaran 

pemerintah yang paling besar jika dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah 

di bidang pendidikan dan kesehatan (gambar 5.2). Pada tabel 5.13 memberikan 

gambaran secara lengkap mengenai pengeluaran pemerintah di bidang 

infrastruktur pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota 

yang pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur terbesar adalah Kota 

Makassar, disusul Kabupaten Luwu Timur  dan Kabupaten Gowa, sedangkan 

kabupaten/kota yang pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur terkecil 
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adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, disusul Kabupaten Luwu dan Kabupaten 

Tana Toraja. Besarnya pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur Kota 

Makassar karena merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat 

pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan pusat pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah 

pertambangan barubara yang tentunya menuntut pemerintah dalam 

pembangunan infrastruktur agar investor lebih tertarik untuk menanamkan 

investasinya. Serta Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang 

masuk dalam wilayah pengembangan maminasata yang tentunya memerlukan 

pembangunan infrastruktur yang memadai. 

Hasil penelitian ini juga mendukung sejumlah teori yang secara 

konseptual menjelaskan tentang peranan pengeluaran pemerintah terhadap 

pendidikan yang merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Teori human capital (Schultz 1961), menganggap 

bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana 

bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan 

material. Manusia sebagai human capital   tercermin dalam bentuk pengetahuan, 

gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti 

bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai tools, human capital ini 

dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi 

sumberdaya manusia, diantaranya pendidikan.  

Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa implikasi dari tujuan 

pembangunan dalam pendidikan adalah menggapai kehidupan manusia 

yang memuaskan dan berharga. Pendidikan mempunyai peranan utama 

dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknlogi 

modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan 

serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan 
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perekonomian secara umum semakin tinggi kualitas hidup masyarakat suatu 

daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 

tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi sumber daya manusia yang 

kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa jika pemerintah penambah pengeluaran di 

bidang pendidikan, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan.   

Todaro dan Smith (2006), juga menyatakan bahwa seperti halnya 

dengan pendidikan, kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan 

produktivitas. Tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu 

produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara/daerah akan 

berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait 

dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, 

bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, artinya jika pemerintah menambah mengeluaran di 

bidang kesehatan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan. 

Hasil temuan dalam penelitian ini juga mendukung teori yang 

menjelaskan tentang peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu negara/daerah. Keynes dalam Mankiw (2007) yang melihat 

pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Bahwa pertumbuhan ekonomi 

ditentukan oleh besarnya permintaan agregat yang tidak lain adalah 

penjumlahan dari seluruh permintaan untuk konsumsi rumah tangga, 
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permintaan untuk investasi swasta, permintaan untuk pengeluaran pemerintah 

dan permintaan untuk perdagangan luar negeri. Menurut Keynes bahwa 

kebijakan fiskal pemerintah terhadap kegiatan perekonomian menimbulkan 

dampak terhadap besarnya multiplier efek terhadap tingkat bunga dan 

investasi, dan efek terhadap tingkat harga dan permintaan agregat. 

Sedangkan dari sisi penawaran, Pengeluaran pemerintah pada 

dasarnya mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa 

berdampak langsung dan juga berdampak tidak langsung. Dampak langsung 

melalui peningkatan kualitas faktor produksi yang bisa menyebabkan 

peningkatan dalam jumlah output, sedangkan dampak tidak langsung adalah 

akan mendorong investasi swasta dalam peningkatan tambahan produktivitas 

faktor-faktor produksi (Cziraky 2004). Jenis pengeluaran pemerintah seperti ini 

mendukung teori pertumbuhan endogen yang menurut Baron and Sala-i-Martin 

(2004) secara spesifik disebut sebagai pengeluaran produktif pemerintah, 

dimana mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

dampaknya terhadap sektor swasta. 

Temuan hasil penelitian ini juga mendukung teori dari Todaro and Smith 

(2003), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah terutama untuk 

untuk overhead sosial dan ekonomi seperti di bidang pendidikan, kesehatan, 

pembangunan jalan, rel kereta api, pengangkutan, pembangkit tenaga listrik 

dan sebagainya. Penyediaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini akan 

dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperluas kesempatan 

kerja, peningkatan produksi dan mendorong usaha perdagangan, 

meningkatkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas 

perekonomian. Sehingga jika pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan dapat meningkatkan alokasi pengeluarannya terutama di tiga 

bidang tersebut yakni: bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, maka 
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pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan 

lagi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibarengi dengan perbaikan 

tingkat pemerataan pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga semakin meningkat. 

Temuan dalam penelitian ini juga mendukung penelitian dari Raharjo 

(2006) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, 

investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah 

(pembangunan) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alexiou 

(2009) mengenai hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk 

investasi, bantuan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Terkait dengan pengeluaran pemerintah, hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Donald dan Shuanglin (1993) 

mengenai perbedaan efek pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 

pada sektor pendidikan, kesejahteraan dan pertahanan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran pendidikan dan pengeluaran 

pertahanan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Temuan dari hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Koman dan Brahmasrene (2007) tentang sebab-akibat antara 

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi. Sebuah kausalitas satu arah dari pengeluaran 
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pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ada. Namun, kausalitas dari 

pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah tidak diamati. Selanjutnya, 

estimasi hasil menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) 

mengkonfirmasi dampak positif yang kuat dari pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. 

Penelitian mengenai pengeluaran publik, pertumbuhan ekonomi dikaitkan 

dengan kesejahteraan yang dilakukan oleh Angelopoulos (2007) juga sejalan 

dengan hasil temuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian  Angelopoulos 

menyimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan tidak monotonik. Pola antara pengeluaran publik dan 

pertumbuhan ekonomi  sejalan dengan kesejahteraan. Peningkatan jumlah 

pengeluaran publik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan. Namun persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 

daripada kenaikan tingkat kesejahteraan. 

Selain mendukung hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, namun 

temuan hasil penelitian ini juga bertentangan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya. Temuan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Loto (2011) yang mengkaji hubungan antara pengeluaran 

pemerintah  terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya dari penelitian Loto 

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran untuk pendidikan dan 

pertanian yang ditemukan berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Sementara dampak pendidikan tidak signifikan, namun pertanian ditemukan 

menjadi signifikan. Pengeluaran untuk kesehatan, keamanan nasional, dan 

transportasi dan komunikasi yang ditemukan berhubungan positif dengan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa kesehatan adalah signifikan 

sedangkan keamanan nasional dan transportasi dan komunikasi yang ditemukan 

tidak signifikan. 
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Temuan hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Nurudeen, Abu dan  Usman,  Abdullahi (2010) yang meneliti 

tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meningkatnya 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menghasilkan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Demikian pula penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Loto (2011) yang mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah  

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek, pengeluaran untuk pendidikan ditemukan berhubungan negatif namun 

tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara pengeluaran untuk 

kesehatan, transportasi dan komunikasi yang ditemukan berhubungan positif 

dengan pertumbuhan ekonomi.  

5.5.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat 
 
Karena dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat digunakan dua 

indikator, yaitu indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator 

kemiskinan. Sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas pengaruh 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap IPM dan juga terhadap kemiskinan. 

5.5.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 
Hasil estimasi dengan menggunakan metode random effect model 

(REM) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan 
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pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif IPM pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.24 adalah 

sebagai berikut: 

IPMit = 72.5966 + 0.0045 PPPit – 0.0420 PPKit –  0.0008 PPIit  
           + 0.0673 PERit + εit ……………………………………………...(5.2) 

Pada persamaan regresi tersebut, dengan nilai intersep sebesar 72.5966 

dapat dijelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami 

perubahan (konstan), maka diperkirakan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara rata-rata sebesar 72.5966. 

Jika dianalisis berdasarkan kabupaten/kota dengan melihat intersep 

aktualnya, maka menunjukkan adanya perbedaan antara kabupaten/kota yang 

satu dengan kabupaten/kota yang lainnya. Adapun intersep IPM pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

Gambar 5.3 
Intersep Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki 

potensi indeks pembangunan manusia yang berbeda antara yang satu dengan 

yang lainnya.  

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa intersep 

IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan nilainya berbeda-beda. 

Kabupaten/kota dengan intersep aktual IPM tertinggi adalah Kota Makassar 

dengan nilai sebesar 78.76, disusul Kota Parepare dan Kota Palopo masing-

masing 78.36 dan 77.59. Sedangkan kabupaten/kota dengan nilai intersep 

aktual IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai sebesar 65.99, 

disusul Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar masing 69.58 

dan 70.07. 

Dari data tersebut di atas, daerah yang mempunyai IPM tertinggi 

adalah daerah dengan status sebagai daerah perkotaan, dimana daerah 

tersebut termasuk sebagai daerah pusat pemerintahan dan pusat 

perdagangan, sedangkan daerah dengan IPM terendah memang selama ini 

daerah tersebut dianggap sebagai daerah terkebelakang dari sektor 

pembangunan seperti Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Selayar. Namun 

yang menjadi ironis di sini adalah Kabupaten Takalar, dimana daerah ini 

termasuk sebagai daerah pengembangan kota metropolitan mamminasata. 

Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi (persamaan 

5.2). Untuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan nilai koefisien 

regresinya sebesar 0.0045, nilai ini mengindikasikan bahwa antara 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan IPM ada pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan akan dapat menaikkan tingkat IPM pada 
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kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, namun kenaikannya tidak 

signifikan.  

Demikian pula pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0.0008, nilai ini juga mengindikasikan bahwa 

antara pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dengan IPM ada 

pengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur akan 

menyebabkan penurunan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan, namun penurunannya juga tidak signifikan.  

Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.0420, dimana nilai ini menunjukkan adanya 

hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan dengan IPM. Hal ini berarti bahwa walaupun pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan, tetapi tingkat IPM 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami 

penurunan, dan penurunannya signifikan. 

Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 

infrastruktur disebabkan karena kenaikan pengeluaran pemerintah pada 

bidang tersebut belum mampu meningkatkan secara signifikan angka melek 

huruf, rata-rata lama sekolah, indeks harapan hidup dan indeks daya beli 

masyrakatan yang merupakan indikator IPM dari tahun 2009 ke tahun 2013 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan indikator IPM 

dari tahun 2009 ke tahun 2013 masing-masing: indeks melek hurup sebesar 

2.67 persen, rata-rata lama sekolah 0.6 tahun, indeks harapan hidup 0.8 

tahun, dan bahkan indeks daya beli masyarakat turun sebesar 0.40 persen. 

 Variabel pertumbuhan ekonomi yang koefisien regresinya sebesar 

0.0673, dimana nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 
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pada alpa (α) 0.10 antara pertumbuhan ekonomi dengan dengan IPM. Hal ini 

berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka 

tingkat IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga cenderung 

mengalami peningkatan, dan peningkatannya signifikan. 

Variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal 

ini dapat di lihat dari nilai F-statistic sebesar 14.6373 dengan prob = 0.0000 

yang berarti signifikan pada α = 0.01. juga ditunjang dengan nilai R-squared 

sebesar 0.3374 atau 33.74 persen yang berarti bahwa variasi naik turunnya 

IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 33.74 persen 

ditentukan oleh variasi naik turunnya pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi sedangkan 

66.26 persen ditentukan oleh variabel lain di luar model. 

Hasil pengujian tersebut di atas di dukung oleh fakta empirik mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Rata-rata 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada tabel 5.11, tabel 5.12, tabel 5.13, dan 

tabel 5.14 dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan 

ekonomi relatif berfluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan. 

Demikian pula IPM seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.15, selama tahun 

pengamatan rata-rata IPM pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi.  
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Adapun perbandingan antara pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dengan IPM 

dapat dilihat pada gambar berikut:   

Gambar 5.4 
Rata-rata Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, 

Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Pada  
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Sumber: Data Penelitian, diolah 

Pada gambar tersebut di atas, dapat kita lihat rata-rata pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang 

berfluktuasi, sehingga pengeluaran pemerintah tersebut cenderung 

menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM). Sedangkan 
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pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5.5.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Infrastruktur,  Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Kemiskinan 

Hasil estimasi dengan menggunakan metode random effect model 

(REM) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, 

sedangkan pemerintah di bidang kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh 

positif terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.28 adalah 

sebagai berikut: 

IPMit = 10.2551 – 0.0149 PPPit + 0.0577 PPKit +  0.0079 PPIit  
–  0.0276 PERit + εit ……………………………………………...       (5.3) 

Pada persamaan regresi tersebut, dengan nilai intersep sebesar 10.2551 

dapat dijelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami 

perubahan (konstan), maka diperkirakan tingkat kemiskinan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara rata-rata mencapai 10.59 

persen. 

Jika dianalisis berdasarkan kabupaten/kota dengan melihat intersep 

aktualnya, maka menunjukkan adanya perbedaan antara kabupaten/kota yang 

satu dengan kabupaten/kota yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

masing-masing kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun intersep tingkat kemiskinan 

pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 
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Gambar 5.5 
Intersep Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa intersep 

tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan nilainya 

berbeda-beda. Kabupaten/kota dengan intersep aktual kemiskinan terendah 

adalah Kota Makassar dengan nilai sebesar 5.15 persen, disusul Kota 

Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing 5.25 dan 5.66 

persen. Sedangkan kabupaten/kota dengan nilai intersep aktual kemiskinan 

tertinggi adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan nilai sebesar 

16.78, disusul Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Toraja Utara masing-

masing 16.47 dan 15.91 persen. 

Dari data tersebut di atas, daerah yang tingkat kemiskinannya  terendah 

adalah dua daerah dengan status sebagai daerah perkotaan, dimana daerah 

tersebut termasuk sebagai daerah pusat pemerintahan dan pusat 

perdagangan, ditambah satu daerah kabupaten, dimana kabupaten tersebut 

merupakan lumbung padi dan juga termasuk daerah dimana penduduknya 
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banyak bergerak di bidang perdagangan. Sedangkan daerah dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan, walaupun 

daerah ini tempat berdirinya Pabrik Semen Tonasa, namun banyak 

penduduknya yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan yang termasuk 

sebagai kantong-kantong kemiskinan. Kabupaten Jeneponto termasuk 

sebagai kabupaten yang pembangunannya agak terkebelakang di bandingkan 

dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 

Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten termuda di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi (persamaan 

5.3). Untuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan nilai koefisien 

regresinya sebesar -0.0149, nilai ini mengindikasikan bahwa antara 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan tingkat kemiskinan ada 

pengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, namun 

penurunannya tidak signifikan. 

Demikian pula pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.0276, nilai ini juga mengindikasikan bahwa antara pertumbuhan 

ekonomi dengan tingkat kemiskinan ada pengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi 

akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan, namun penurunannya tidak signifikan. 

Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.0577, dimana nilai ini menunjukkan adanya 

hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang 
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kesehatan dengan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa walaupun 

pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan, tetapi 

tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

cenderung mengalami kenaikan, dan kenaikannya signifikan. 

Dan juga pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.0079, nilai ini juga mengindikasikan bahwa antara 

pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur dengan tingkat kemiskinan ada 

hubungan positif tetapi tidak signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur akan 

menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan, namun kenaikannya tidak signifikan. 

Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan disebabkan karena alokasi anggaran yang tidak tepat 

sasaran dan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tinggi. 

Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

indeks rasio gini meningkat dari tahun 0.39 pada tahun 2009 menjadi 0.43 

pada tahun 2013. Bahkan indeks Williamson menempatkan Provinsi Sulawesi 

Selatan sebagai salah satu dari tiga belas provinsi yang indeks ketimpangan 

pendapatannya tinggi yaitu di atas 0.5. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi masih didominasi faktor konsumsi 

ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang 

tidak berkualitas. Konsumsi rumah tangga masih didominasi kelompok pangan 

yang idealnya kelompok non pangan. Kontribusi konsumsi rumah tangga 

terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 55,66 persen pada tahun 2008, tetapi 

mengalami penurunan kontribusi hingga mencapai 47,22 persen di tahun 2012.  

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kurun 
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waktu yang sama terus mengalami peningkatan, yakni dari sebesar 17,29 persen 

pada tahun 2008 menjadi 31,99 persen di tahun 2012. 

Variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini dapat di lihat dari nilai F-statistic sebesar 17.3953 

dengan prob = 0.0000 yang berarti signifikan pada α = 0.01. juga ditunjang 

dengan nilai R-squared sebesar 0.3769 atau 37.69 persen yang berarti bahwa 

variasi naik turunnya tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan 37.69 persen ditentukan oleh variasi naik turunnya 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi sedangkan 62.31 persen ditentukan oleh variabel lain di 

luar model. 

Hasil pengujian tersebut di atas di dukung oleh fakta empirik mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2013. Rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada tabel 

5.11, tabel 5.12, tabel 5.13, dan tabel 5.14 dari tabel tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi relatif berfluktuasi, namun cenderung 

mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat kemiskinan seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 5.16, selama tahun pengamatan rata-rata tingkat 

kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

penurunan yang cukup tinggi.  
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Adapun perbandingan antara pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dengan 

tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:   

Gambar 5.6 
Rata-rata Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, 

Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan  
Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Sumber: Data Penelitian, diolah 

Pada gambar tersebut di atas, dapat kita lihat rata-rata pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang 

berfluktuasi, sehingga pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

tersebut cenderung menurunkan tingkat kemiskinan yang berarti 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan dan infrastruktur cenderung meningkatkan tingkat 

kemiskinan yang berarti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Hasil pengujian model dari variabel kesejahteraan dengan 

menggunakan dua indikator kesejahteraan yaitu indeks pembangunan 

manusia (IPM) dan kemiskinan, hasilnya menunjukkan bahwa: Pertama, 

dengan indikator IPM, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan, dan infrastruktur mempunyai hubungan negatif terhadap 

IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan 

pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM. Di bidang 

pendidikan dan infrastruktur hubungannya tidak signifikan, di bidang kesehatan 

hubungannya segnifikan, dan pertumbuhan ekonomi juga signifikan. Kedua, 

dengan indikator Kemiskinan, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai 

hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun baik pengeluaran pemerintah 

di bidang pendidikan maupun pertumbuhan ekonomi hubungannya tidak 

signifikan. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan infrastruktur 

mempunyai hubungan positif terhadap kemiskinan, di bidang kesehatan 

hubungannya signifikan, di bidang infrastruktur hubungannya tidak signifikan. 

Dengan gambaran tersebut di atas, variabel kesejahteraan dengan 

menggunakan dua indikator yaitu indikator IPM dengan kemiskinan 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan 

infrastruktur belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara teoritis hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak secara 

langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga temuan hasil penelitian ini tidak sejalan 
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dengan indikator kesejahteraan yang digunakan UNDP bahwa kesejahteraan 

masyarakat ditentukan dari indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli 

masyarakat. 

Namun temuan hasil penelitian ini sejalan dengan Todaro dan Smith 

(2006), melalui model teori kesejahteraannya, mereka mengasumsikan bahwa 

kesejateraan masyarakat  berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat meningkatkan IPM dan 

menurunkan kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga meningkat. 

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sasana (2008) yang mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyeraparapan 

tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, penyerapan tenaga 

kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja yang makin besar pada masing-masing daerah akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh 

terhadap menurunnya kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hasil temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ernawati (2008) tentang pengaruh perubahan ekonomi sektoral terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perubahan ekonomi sektoral tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi sektoral berpengaruh signifikan 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
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signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, penyerapan 

tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Selain dukungan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, temuan 

penelitian ini juga bertentangan dengan beberapa penelitian sebelunya. Temuan 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agussalim 

(2006) untuk menganalisis keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, 

pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia selama periode 1976-

2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pengeluaran pendidikan dan 

kesehatan merupakan kebijaksanaan yang berpihak pada upaya pengentasan 

kemiskinan, pengeluaran kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap 

kemiskinan, semua variabel makro ekonomi, kecuali investasi mempunyai 

pengaruh terhadap kemiskinan. 

Demikian pula hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

mengenai pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kesejahteraan yang dilakukan 

oleh Angelopoulos (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh 

pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tidak 

monotonik. Pola antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi  sejalan 

dengan kesejahteraan. Peningkatan jumlah pengeluaran publik dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun persentase 

kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan tingkat 

kesejahteraan. 

Hasil yang berbeda juga pada penelitian ini seperti penelitian yang 

dilakukan Herrera (2007) untuk mengetahui dampak belanja publik pada 

pertumbuhan dan kesejahteraan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

belanja publik merupakan alat yang bisa mencegah pertumbuhan yang macet 

atau mencegah kegagalan pasar. Hasil lain menyatakan bahwa ketika sumber 
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daya publik dialokasikan sesuai dengan pendapatan dan prioritas yang 

dibutuhkan, maka belanja publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan 

kesejahteraan. 

5.6. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa: 

1. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur dapat 

mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan cenderung menghambat pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan dan infrastruktur belum mampu mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dari aspek IPMnya. Namun pertumbuhan ekonomi 

dapat pendorong peningkatan IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan ada kecenderungan menghambat peningkatan IPM pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, dan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi belum mampu 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek kemiskinan. 

Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan ada kecenderungan 

menghambat penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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5.7. Kontribusi Penelitian 

5.7.1. Kontribusi Teoritis 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka kontribusi teoritis yang 

berkaitan dengan pengembangan ilmu yang diharapkan dapat menambah 

khasanah teoritis terutama yang terkait dengan pengeluaran pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi, dan kejahteraan masyarakat. Adapun kontribusi teoritis 

penelitian ini yaitu: 

1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan belanja 

pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Temuan dalam 

penelitian ini sejalan dengan teori human capital yang secara konseptual 

menjelaskan tentang peranan pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan 

yang merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Teori human capital (Schultz 1961), menganggap 

bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital. Manusia 

sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), 

kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital 

lain yang hanya diperlakukan sebagai tools, human capital ini dapat 

menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi 

sumberdaya manusia, diantaranya pendidikan. Temuan penelitian ini juga 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alexiou (2009), Donald dan 

Shuanglin (1993), Koman dan Brahmasrene (2007).  

2. Pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur juga merupakan belanja 

pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan 

penelitian ini juga mendukung teori dari Todaro and Smith (2003), yang 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah terutama untuk untuk overhead 

sosial dan ekonomi seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan 
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jalan, rel kereta api, pengangkutan, pembangkit tenaga listrik dan 

sebagainya. Penyediaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini akan 

dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperluas 

kesempatan kerja, peningkatan produksi dan mendorong usaha 

perdagangan, meningkatkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan 

kapasitas perekonomian.  

3. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan tolok ukur dari pembangunan 

ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek 

IPMnya, namun belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan 

hasil penelitian ini sejalan dengan Todaro dan Smith (2006), melalui model 

teori kesejahteraannya, mereka mengasumsikan bahwa kesejateraan 

masyarakat  berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. 

5.7.2. Kontribusi Praktis 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka secara praktis 

berkontribusi dalam hal:  

1. Pengembangan dan pembuatan kebijakan terkait dengan pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka 

upaya pembangunan ekonomi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, 

terutama pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam pengalokasian belanja modal, terutama di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar bagi 

masyarakat, dan dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Karena pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan ada kecenderungan 

terjadi penurunan dari tahun ke tahun, maka pemerintah kabupaten/kota perlu 

memberikan perhatian khusus. Karena hal ini dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5.8. Keterbatasan Penelitian 

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, dimana peneliti telah berupaya 

secara optimal untuk mengatasi kendala-kendala baik yang bersifat substansial 

maupun yang bersifat teknis, baik yang berasal dari dalam diri peneliti sendiri 

maupun yang berasal luar. Sehingga dengan segala keterbatasan, dalam 

penelitian ini dikemukakan beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan masyarakat. Peneliti 

menyadari bahwa dalam menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 

tidak semudah yang diharapkan karena mengandung multidimensi dan 

kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti menggunakan model 

penelitian berdasarkan pemahaman dan penguasaan teoritis maupun empiris 

yang sangat terbatas. 

2. Objek penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan dengan cakupan wilayah yang 

sangat luas, serta karakteristik daerah yang berbeda-beda sehingga 

mengakibatkan adanya keragaman data yang sangat bervariasi, hal ini dapat 

menyebabkan beberapa variabel penelitian yang tidak signifikan.  

3. Akses data, terutama data yang terkait dengan pengeluaran pemerintah pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan model dan format 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggararan pendapatan dan 

belanja daerah yang tidak seragam, serta penyampaian dari masing-masing 
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kabupaten/kota ke Provinsi Sulawesi Selatan tidak disertai dengan ringkasan 

laporan realisasi APBDnya, maka sangat menyulitkan peneliti untuk 

memperoleh data belanja persektor terutama dari belanja modalnya. 

4. Hanya menggunakan data pengeluaran pemerintah pada kabupaten/kota, 

sehingan kurang mencerminkan keseluruhan pengeluaran pemerintah, 

terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang bisa 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semestinya 

juga dimasukkan alokasi anggaran yang berasal tingkat provinsi maupun 

tingkat nasional (APBD provinsi dan APBN) yang di alokasikan ke masing-

masing sektor pada kabupaten/kota. 

5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas, terutama 

jika dikaitkan dengan periode waktu pengamatan yang relatif pendek, ini 

disebabkan karena sebelumnya masih ada kabupaten/kota yang belum 

terpisah dari kabupaten induk, seperti kabupaten Toraja Utara yang baru 

terbentuk tahun 2009. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama terkait 

dengan investasi diperlukan pengamatan dengan waktu cukup panjang, agar 

pengeluaran pemerintah tersebut dapat dlihat dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.   

6. Masih banyaknya pengeluaran pemerintah pada sektor yang lain dan variabel 

lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi variabel-variabel 

tersebut. 
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