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ABSTRAKSI 

Lestari, Triyanti. 2013. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Jawa Timur 
(Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011). 
Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Brawijaya. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA. 

 

  

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan pada 

desentralisasi pada sisi belanja. Daerah diberikan kewenangan yang cukup 

besar untuk membelanjakan dana yang dikelolanya. Di hampir seluruh daerah di 

Indonesia termasuk Jawa Timur mengalami peningkatan belanja setiap 

tahunnya. Dengan adanya peningkatan belanja tersebut seharusnya diikuti 

peningkatan output, namun belum tentu seperti itu yang terjadi. Belanja 

pemerintah yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik, 

belanja yang efisien diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis tingkat efisiensi belanja daerah di Jawa Timur khususnya belanja 

pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data dengan periode 

tahun 2009-2011, meliputi 10 Kab/Kota di Jawa Timur dan menggunakan teknik 

Data Envelopment Analysis. Variabel input yang digunakan adalah belanja 

pendidikan dan belanja kesehatan. Variabel output untuk pendidikan 

menggunakan jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa, dan untuk 

kesehatan menggunakan jumlah puskesmas, jumlah tenaga kesehatan di 

puskesmas dan jumlah imunisasi. 

Berdasarkan perhitungan melalui DEA didapat bahwa nilai efisiensi yang 

dihasilkan bervariasi pada masing-masing Kab./Kota dan secara umum masih 

banyak daerah yang belanjanya belum efisien. Belanja pendidikan masih lebih 

baik jika dibandingkan dengan belanja kesehatan. Dan Kabupaten Malang 

merupakan daerah yang paling efisien dan Kota Surabaya merupakan daerah 

yang paling tidak efisien diantara sepuluh daerah yang diteliti. Beberapa 

perbaikan pada tiap variabel masih diperlukan bagi daerah  yang belum efisien. 

Kata Kunci : Efisiensi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Data 

Envelopment Analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal selama lebih dari 12 tahun. Implikasi dari kebijakan ini 

adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber 

keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. 

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pusat 

dan daerah, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada 

gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam perspektif kepentingan ekonomi, salah satu alasan diterapkannya 

desentralisasi fiskal adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam 

penyediaan barang dan jasa publik. Desentralisasi yang dianggap sebagai jalan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak 

ahli, antara lain dikemukakan  oleh  Tiebout,  Oates,  Tresch,  Breton,  Weingast, 

 dan  sebagaimana dikutip oleh Litvack et al dalam Utama (2011) yang 

mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya 

diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling 

minimum, dengan alasan: (1) Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan 

masyarakatnya; (2) Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi 

dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; (3) Persaingan antar 
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daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong 

pemerintah lokal untuk melakukan inovasi. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), pemberian otonomi daerah, 

diharapkan dapat memberi keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan 

daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatan 

partisipasi masyarakat, maka terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yaitu : 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

sumberdaya daerah, 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan 

kesejahteraan masyarakat, 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. 

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah telah menunjukkan secara tegas kesepakatan politis yang 

menetapkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan 

desentralisasi pada sisi belanja. Kewenangan yang didelegasikan kepada daerah 

untuk mendapatkan penerimaan masih relatif terbatas. Sementara di sisi lain, 

daerah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk membelanjakan dana 

yang dikelolanya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa porsi PAD hanya 

berkisar 18 persen dari total pendapatan. Sementara, untuk mendukung 

kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah memberikan transfer yang cukup 

besar (lebih dari 80 persen dari total pendapatan daerah) dan sebagian besar 

bersifat block grant yang dapat secara bebas digunakan oleh daerah sesuai 

prioritas dan kebutuhannya ( DJPK, Pelengkap Buku Pegangan 2011) 

Dengan diskresi belanja daerah yang luas tersebut, maka kualitas belanja 

daerah akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh daerah itu 
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sendiri. Dengan input dana publik yang selalu bersifat terbatas, maka daerah 

dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan 

mengalokasikannya secara efisien, sehingga mampu memberikan output 

layanan publik yang optimal. Selanjutnya diharapkan pilihan atas prioritas output 

tersebut akan menghasilkan outcome yang signifikan, yang berupa peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

Belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung 

berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor 

swasta di daerah yang bersangkutan. Belanja yang tidak optimal dapat 

mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya aktivitas 

sektor swasta. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga 

kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi di daerah 

semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran optimalisasi 

belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah. 

Oleh karena itu, belanja pemerintah yang efisien merupakan isu penting 

dalam kebijakan sektor publik, belanja yang efisien diyakini dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Isu efisiensi belanja 

pemerintah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pertumbuhan 

ekonomi dan stabilisasi makroekonomi. Belanja pemerintah yang efisien sangat 

erat kaitannya dengan proses penganggaran baik proses penyusunan anggaran 

pemerintah pusat maupun penyusunan anggaran pemerintah daerah. 

Sejalan dengan pentingnya efisiensi belanja, ada beberapa jenis belanja 

yang penting untuk dilakukan seefisien mungkin karena efisiensi belanja 

pemerintah berdampak pada pelayanan publik. Diantaranya yang paling penting 

yakni belanja di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan 

dianggap sebagai pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat secara  
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memadai. Pengalaman banyak suatu negara menunjukkan bahwa sumberdaya 

manusia yang berkualitas dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik 

sangat mendukung kemajuan suatu negara. oleh karenanya efisiensi belanja di 

bidang pendidikan dan kesehatan penting untuk dilakukan.  

Dua hal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan modal manusia 

yaitu pendidikan dan kesehatan. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat 

dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara. Todaro dan Smith 

(2006) menyebutkan bahwa dengan modal kesehatan yang lebih baik dapat 

meningkatkan pengembalian investasi dalam pendidikan dikarenakan: 

1. kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran anak di sekolah, 

2. anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah dan dapat belajar 

dengan efisien, 

3. kematian yang tragis pada anak-anak usia sekolah juga meningkatkan 

biaya pendidikan per tenaga kerja, 

4. harapan hidup yang lebih lama akan meningkatkan pengembalian atas 

investasi dalam pendidikan, dan 

5. individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara 

produktif di setiap waktu dalam kehidupannya. 

Selain itu disebutkan juga bahwa dengan modal pendidikan yang lebih 

baik akan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, 

dikarenakan: (1) banyak program kesehatan tergantung pada berbagai 

ketrampilan yang dipelajari di sekolah, (2) sekolah mengajarkan pokok-pokok 

kesehatan pribadi dan sanitasi, dan (3) dibutuhkan pendidikan untuk membentuk 

dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan 

modal manusia harus mendapat perhatian tersendiri, bahkan di dalam 

perekonomian yang tumbuh dengan cepat. Distribusi kesehatan dan pendidikan 

boleh jadi sangat timpang seperti halnya pendapatan dan kekayaan. Namun 
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Berdasarkan uraian dan paparan diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dengan judul “Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Jawa Timur (Studi 

Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2009-2011)”  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : 

 “Bagaimanakah efisiensi belanja daerah di Jawa Timur bidang 

pendidikan dan kesehatan tahun 2009-2011? ” 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk Menganalisis efisiensi belanja daerah di Jawa Timur bidang 

pendidikan dan kesehatan tahun 2009-2011 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memperkaya konsep atau teori yang berkaitan dengan efisiensi, 

pengeluaran pemerintah dan Data Envelopment Analisis  

2. Manfaat praktis 

a. Dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan pembangunan dan 

kebijakan strategis, khususnya belanja bidang pendidikan dan kesehatan 

dalam rangka pembangunan daerah di Jawa Timur. 

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya perbaikan 

dan pengembangan program pendidikan dan kesehatan untuk mencapai 

status pendidikan dan kesehatan yang optimal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaann uang untuk 

melaksanakan fungsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan 

sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai 

suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya 

dalam melakukan kesejahteraan (Prasetya, 2012). Pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Pengeluaran publik merupakan anggaran 

yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah yang dialokasikan 

dalam sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007, urusan bidang pendidikan dan 

kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. 

Menurut Suparmoko (1979), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari 

berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai 

berikut: 

a. Pengeluaran itu merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomis di masa yang akan datang. 

b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

c. Pengeluaran pemerintah merupakan penghematan pengeluaran yang akan 

datang. 

d. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja 

lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas 
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Berdasarkan penilaian tersebut, Suparmoko (1979) juga membedakan 

pengeluaran negara menjadi 5, antara lain: 

a. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya 

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat 

yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya, 

pengeluaran untuk jasa negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang 

ekspor. 

b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan 

ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan 

sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikan penerimaan 

pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, 

pendidikan, kesehatan masyarakat (public health). 

c. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu 

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan 

masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, pendirian monument, 

objekobjek pariwisata dan sebagainya. Hal ini dapat juga menaikkan 

penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi. 

d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan 

pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun 

pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang penerimanya akan naik. 

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. 

Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak 

dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di 

masa yang akan datang pasti akan lebih besar.  

Menurut Mangkoesoebroto (2008), teori mengenai pengeluaran 

pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan 

teori mikro. 
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2.1.1 Teori Makro 

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator 

besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. 

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula 

pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, 

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan 

sebagai berikut : (Boediono,1999 dalam Prasetya, 2012) 

a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 

b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro 

ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat 

permintaan secara tidak langsung. 

c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan 

pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan 

mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang 

meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada 

berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga 

untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.  

Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para 

ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. 

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

Dalam Mangkoesoebroto (2008), Rostow dan Musgrave  

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 

pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah, dan 

lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi 
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pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan 

fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan 

sebagainya. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi 

pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar dan banyak 

menimbulkan kegagalan pasar sehingga menyebabkan pemerintah harus 

menyediakan barang dan jasa publik dalam kuantitas dan kualitas yang lebih 

baik.  

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase 

terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam 

presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi 

selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari 

penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti 

kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. 

b. Teori Adolf Wagner 

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu 

makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam 

suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara 

relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: 
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PPkP

PPK1
	 < 	

PkPPn

PPK2
	 < ⋯ < 	

PkPPn

PPKn
 

PPkP  : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

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

Hukum wagner ini ditunjukkan dalam gambar 2.1 di mana kenaikan 

pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh 

kurva 1.  

Gambar 2.1 : Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu Meningkat 

 

Sumber: Mangkoesoebroto, 2008 

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut 

organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai 

individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas 

menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. 

c. Teori Peacock dan Wiseman  

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan 

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak 
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menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan 

normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori 

bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat 

dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan 

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat 

menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas 

pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk 

membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk 

menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. 

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian 

(displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas 

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya 

cukup dibiayai semata mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam 

dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi 

utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah 

bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru 

tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat 

semula meskipun gangguan telah berakhir. 

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah 

terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya 

gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke 

tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah yang 

disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga 
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efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah 

perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi 

perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva 

dibawah ini. 

Gambar 2.2 : Kurva Teori Peacock dan Wiseman 

 

Sumber: Mangkoesubroto, 2008 

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam 

persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. 

Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat 

sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD. 

Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun 

ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan 

dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam 

pembiayaan pembangunan. 

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran 

pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti 

kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga. 
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Gambar 2.3 : Kurva Pengeluaran Pemerintah 

 

Sumber: Mangkoesubroto, 2008 

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave 

digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock 

dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan 

dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi 

pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan 

pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, 

walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. 

2.1.2 Teori Mikro 

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan 

barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. 

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan 

jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah 

barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan 

permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Penentuan Permintaan Ui = f (G,X) 
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G = vektor dari barang publik 

X  = vektor barang swasta 

I  = individu; = 1,...., m 

U = fungsi utilitas 

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. 

Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) 

tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang 

individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. Untuk menghasilkan i 

barang K sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya 

pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam 

pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi 

pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, 

pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang 

dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai 

dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi 

produksi.  

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan 

beberapa faktor di bawah ini: 

1. perubahan permintaan akan barang publik, 

2. perubahan dari aktivitas pemerintah dalam mengahsilkan barang public, 

dan juga perubahan dari kombinasi factor produksi yang digunakan dalam 

proses produksi. 

3. perubahan kualitas barang publik 

4. perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan 

5. perubahan harga-harga factor produksi 
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Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh 

politisi, begitu pula tarif pajaknya. Politisi memperhatikan selera atau keinginan 

masyarakat agar masyarakat puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil 

masyarakat. 

2.2 Belanja Daerah 

Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu 

menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara 

digolongkan menjadi 3, yakni (Prasetya,2012): 

a. Pemerintah Pusat 

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 

yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. 

Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat 

seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga 

utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke 

daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. 

Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi 

pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll. 

b. Pemerintah Provinsi 

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah propinsi 

terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah 

pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan 

untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. 

Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 
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pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan 

belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak 

terduga. 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota 

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran 

untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan 

ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil 

retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, 

pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, 

penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada 

BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya. 

Dalam Permendagri No.59 Tahun 2007, belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan 

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang 

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib  diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.  

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja urusan wajib dan 

belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; 

perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan;  

lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan 

perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; tenaga kerja; 

koperasi dan usaha kecil dan menengah;  penanaman modal; kebudayaan; 

pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan 

umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan 

komunikasi dan informatika. 

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian; 

kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; 

perdagangan; perindustrian; dan  transmigrasi. 

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 

pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; 

perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; 

dan perlindungan sosial. 

Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No.59 Tahun 

2007 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jenis belanja 

langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang 

dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.  

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok belanja 

langsung menurut Permendagri 59 tahun 2007 yaitu: Belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja modal.  
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Belanja tidak langsung kecenderungannya bersifat konsumtif sedangkan 

dalam komponen belanja langsung merupakan investasi pemerintah jangka 

panjang dalam menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah apabila di 

sesuaikan dengan kondisi geografis dan sumberdaya yang ada di daerah. 

Sedangkan kelompok belanja tidak langsung yaitu terdiri atas: belanja pegawai, 

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

bantuan keuangan, belanja tidak terduga.  

Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk 

membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak 

terduga. 

Dalam melakukan belanja, pemerintah juga harus mempertimbangkan 

prinsip-prinsip tertentu,  Menurut Kadmasasmita (2013), terdapat prinsip-prinsip 

yang harus dipertimbangkan di dalam pengeluaran daerah, diantaranya yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas pengeluaran pemerintah daerah merupakan kewajiban 

pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan 

melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan 

uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Prinsip-prinsip 

dalam akuntabilitas daerah adalah : 

a. adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin 

bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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b. pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat 

pencapaian tujuan an assaran yang telah ditetapkan 

c. pengeluaran daerah yang dilakukan dapat beroroentasi pada pencapaian 

visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh. 

2. Value for Money 

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value for money, yaitu: 

a. Ekonomi.  

Merupakan hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input). 

Ekonomi adalah prakteknpembelian barang dan jasa pada kualitas yang 

diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian 

ekonomi dalam hal ini sebaiknya juga berarti pengeluaran daerah yang 

cermat dan penggunaan keuangan daerah secara optimal tanpa 

pemborosan (tepat guna) 

b. Efisiensi  

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang 

membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan 

secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (outcome) dapat 

dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan biaya serendah-

rendahnya. 

c. Efektivitas 

Merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban 

dengan tujuan atau sasaran ynag harus dicapainya. Efektivitas dalam 

pemerintah dapat diartkan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada 

waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. 
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2.3 Efisiensi: Makna dan Konsep 

Menurut Case dan Fair (2007), efisiensi adalah kondisi dimana 

perekonomian memproduksi apa yang diinginkan orang pada biaya yang 

serendah mungkin. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2003), suatu 

perekonomian adalah efisien apabila ia menyediakan bagi para konsumennya 

sekumpulan barang dan jasa yang paling diinginkan, dengan sumberdaya- 

sumberdaya dan teknologi tertentu dari perekonomian. Efisiensi alokatif (atau 

efisiensi) terjadi apabila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi yang dapat 

membuat seseorang yang lain dalam keadaan yang lebih buruk. Dalam kondisi- 

kondisi efisiensi alokatif, kepuasan atau utilitas satu orang dapat ditingkatkan 

hanya dengan menurunkan utilitas seseorang yang lain. 

Konsep efisiensi dalam literatur ekonomi, biasanya mengacu pada 

sebuah konsep yang disebut dengan efisiensi pareto (pareto efficiency) atau 

pareto optimal (Stiglitz, 2000; Hyman, 2008 dalam Pamula, 2011). Pareto optimal 

didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana sudah tidak mungkin lagi 

mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku 

ekonomi (better off) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain (worse off). 

Dengan kata lain, kondisi pareto terjadi ketika semua pelaku ekonomi dalam 

kondisi kesejahteraan yang optimum. 

Menurut Case dan Fair (2007), efisiensi pareto adalah suatu kondisi 

dimana tidak mungkin terjadi perubahan, yang akan membuat beberapa anggota 

masyarakat lebih beruntung, tanpa membuat anggota lain merasa lebih merugi. 

Kondisi ini dicirikan dengan produsen tidak mempunyai insentif untuk 

merealokasikan sumberdayanya, misalnya dengan mengurangi faktor produksi 

yang satu kemudian menambah faktor produksi yang lain. Dalam kondisi optimal, 

jika produsen melakukan realokasi sumberdaya, outputnya akan lebih rendah 
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dari kondisi awalnya. Kondisi optimal ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi 

insentif bagi produsen untuk melakukan adjustments dalam mengalokasikan 

sumberdayanya. 

Dalam konteks kaitannya dengan penyediaan barang publik oleh 

pemerintah, maka yang menjadi tujuan akhir adalah meningkatkan kondisi pareto 

(pareto improvement) yang belum efisien. Contohnya, ketika pemerintah 

membangun jembatan, mereka berharap masyarakat yang menggunakan 

jembatan tersebut dapat membayar sejumlah tarif yang ditentukan untuk 

menutup biaya konstruksi dan perawatan dari biaya jembatan tersebut. Kondisi 

tersebut menggambarkan kondisi peningkatan pareto yaitu perubahan di mana 

seseorang menjadi lebih baik dan pelaku ekonomi lainnya pun tidak dirugikan. 

Para ekonom percaya bahwa peningkatan pareto menjadi tujuan sehingga setiap 

kebijakan harus ditempatkan dalam tujuan untuk meningkatkan pareto yang 

disebut sebagai prinsip pareto (pareto principle) 

Kondisi dasar untuk efisiensi pareto meliputi (Pamula, 2011): 

1. Efisiensi Pertukaran (exchange efficiency)  

Efisiensi pertukaran fokus pada distribusi barang, diasumsikan semua 

barang telah terdistribusi, sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada 

pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik (better off) tanpa mengorbankan 

pelaku ekonomi lainnya (worse off). Efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada 

cakupan untuk perdagangan atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling 

menguntungkan. 

2. Efisiensi Produksi  

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien 

secara produktif berarti dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa 
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mengurangi produksi dari barang yang lain. Dikatakan efisien semua unit 

kegiatan ekonomi (UKE) yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi 

(production frontier). Adapun kondisi yang tidak efisien terjadi ketika 

produsen berproduksi tidak di sepanjang garis batas produksi, baik di 

area dalam garis maupun di area luar garis batas produksi.  

Gambar 2.4 : Kurva Production Possibility Frontier 

 

Sumber : Stiglitz, 2000 dalam Pamula, 2012 

Selain dengan pendekatan Production Possibility Frontier (PPF), 

efisiensi produksi juga melalui pendekatan kendala anggaran (budget 

constraint) di mana terdapat isocost line yang memberikan kombinasi input 

dari biaya Gambar 2.5 menjelaskan kombinasi 2 input yaitu X (tenaga kerja) 

dan Y (tanah) yang memproduksi input yang sama.  

Gambar 2.5 : Kurva Isoquant dan Isocost 

 
Sumber : Stiglitz, 2000 dalam Pamula, 2012 
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Kurva Q1 memproduksi output yang lebih tinggi daripada Q2. Slope 

dari kurva isoquant disebut marginal rate of technical substitution (MRTS). 

Kurva isocost merupakan kombinasi input di mana biaya untuk memproduksi 

barang dengan jumlah yang sama. Slope dari kurva isocost 

merepresentasikan harga relatif dari dua input. Suatu UKE memaksimisasi 

jumlah output yang diproduksi, dengan memberikan tingkat pengeluaran dari 

input di mana isoquant merupakan tangen dari isocost sehingga MRS sama 

untuk harga relatif. Dalam ekonomi persaingan, semua UKE menunjukkan 

harga yang sama karena UKE dalam menggunakan input tenaga kerja dan 

tanah mengatur agar MRTS sama untuk harga yang relatif. 

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi merupakan pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk 

mencapai output tertentu.efisiensi merupakan perbandingan antara output /input 

yang dikaitkan dengan standar kinerja atu target yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2009), pengertian efisiensi berhubungan 

dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien 

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan 

sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).  

Menurut Suparmoko (1987), efisiensi disebut sebagai suatu kriteria yang 

sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi untuk menilai kebijakan 

pemerintah. Efisiensi ekonomi ada apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik 

dan memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat 

sejauh mungkin. Secara hati-hati efisiensi ini dapat dipertegas yaitu kalau suatu 

perekonomian itu sudah tidak mungkin lagi untuk mengadakan alokasi sumber-
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sumber yang menyebabkan di satu pihak akan lebih makmur dan pihak lain 

merugi.  

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain (Mardiasmo, 

2009): 

1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran 

(input-output) 

2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain 

suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan 

tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan 

biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. 

3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan 

memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah 

daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. 

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan 

sumberdaya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) 

dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang 

konversi masukan menjadi keluaran ( yaitu: efisiensi dari proses internal) 

Lebih lanjut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efisiensi diukur 

dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, 

maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak 

dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A lebih efisien 

dibanding unit B, unit A lebih efisien tahun ini bila dibandingkan dengan tahun 

lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran 

dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara : 

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama 
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2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

peningkatan input 

3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama 

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

penurunan output. 

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi 

dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi 

terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada 

tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan 

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. 

Sedangkan menurut Pertiwi (2007) Efisiensi adalah perbandingan output 

terhadap input, atau jumlah output per unit input (jumlah output/unit input). Dalam 

banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara 

membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut 

harus diukur dengan output yang terukur. Efisiensi berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Suatu aktivitas dapat 

dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas 

lain tetapi sumber yang digunakan lebih sedikit. Tingkat efisiensi diukur dengan 

indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah (value added) dengan nilai 

output. Ini berarti semakin tinggi nilai rasio tersebut semakin tinggi tingkat 

efisiensinya, karena semakin rendah biaya input yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu unit output. 

Selanjutnya Pertiwi (2007) juga mengatakan bahwa secara umum ada 

dua komponen pengukuran efisiensi. Pertama, Technical Efficiency atau efisiensi 

teknis. Efisiensi ini mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana 

ekonomi/sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kedua, 

allocative efficiency atau efisiensi alokatif. Mengukur sampai sejauh mana 
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kombinasi optimal dari ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada 

tingkat harga relatif. 

Menurut Yasar A.Ozcan (2008) dalam Wulansari (2010), dasar efisiensi 

adalah rasio/perbandingan output terhadap input. Cara untuk meningkatkan 

efisiensi antara lain dengan: 

a. Meningkatkan output, 

b. Mengurangi input, 

c. Atau jika keduanya ditingkatkan, maka tingkat kenaikan untuk output 

harus lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk input atau, 

d. Jika kedua output dan input diturunkan, laju penurunan untuk output 

harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk input. 

Cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi 

selain keempat cara diatas adalah dengan menerapkan teknologi manajemen 

yang dapat mengurangi input maupun meningkatkan kemampuan dalam 

menghasilkan lebih banyak output. Beberapa konsep mengenai efisiensi antara 

lain yang dikemukan oleh Ramesh Bhat (2001) dalam Wulansari (2010): 

a. Efisiensi teknis  

Efisiensi ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, modal, dan mesin 

sebagai input untuk menghasilkan output maksimum. Dengan menerapkan 

teknologi yang sama pada semua unit maka diharapkan tidak akan ada input 

yang sia-sia dalam memproduksi kuantitas output tertentu. Sebuah organisasi 

yang beroperasi lebih baik daripada semua organisasi lain yang disampel, maka 

bisa dikatakan bahwa organisasi ini telah efisien secara teknis.  

b. Efisiensi alokatif 

Berkaitan dengan meminimalkan biaya produksi dengan pilihan input yang tepat 

untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu dengan mempertimbangkan 

tingkat harga input, dengan asumsi bahwa organisasi yang diuji sudah 
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sepenuhnya efisien secara teknis. Efisiensi alokatif dinyatakan sebagai skor 

persentase, dimana skor 100 persen menunjukkan bahwa organisasi telah 

menggunakan inputnya dalam proporsi yang akan meminimalkan biaya. Sebuah 

organisasi yang beroperasi pada praktek terbaik secara teknis masih bisa secara 

alokatif dikatakan tidak efisien karena tidak menggunakan input dalam proporsi 

yang meminimalkan biaya, pada harga input relatif tertentu. 

c. Efisiensi biaya/ keseluruhan 

Berkaitan dengan kombinasi efisiensi teknis dan alokatif. Sebuah organisasi 

dikatakan melakukan efisien biaya jika dia bisa efisien baik secara alokatif 

maupun secara teknis. Efisiensi biaya dihitung sebagai produk dari nilai efisiensi 

teknis dan efisiensi alokatif (ditunjukkan dalam persentase), sehingga organisasi 

hanya dapat mencapai 100 persen nilai efisiensi biaya jika telah mencapai 100 

persen efisiensi baik teknis dan alokatif 

2.4 Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik   

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem 

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai lat pengendalian organisasi, karena 

pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment 

system 

Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor 

publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor 

publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran 

kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan 

dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan 
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efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor 

publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan sebagai 

suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumberdaya yang dilakukan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi 

pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang 

dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan optimal. 

Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah 

mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2006) 

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada 

tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2006): 

1. Efisiensi produksi.  

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentalisasi fiskal, 

efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan di 

antara berbagai pengeluaran yang menghasilkan output yang paling 

maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa 

dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat 

misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lain 

2. Efisiensi alokasi.  

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran 

belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan 

desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada 

dialokasikan di antara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan 

preferensi masyarakat daerah. pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa 
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dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat 

sulit untuk diketahui. 

3. Efisiensi fiskal.  

Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaaan 

pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. 

secara umum sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari dua 

komponen uatma, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana 

perimbangan (transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskaL dalam 

kaitannya dengan sumber penerimaan daerah ini menyangkut tiga hal: (1) 

apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat 

dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak 

tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu pula? (2) 

dana perimbangan seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian 

karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah 

daerah, (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya 

tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas 

makroekonomi regional. 

 

2.5 Pengukuran Efisiensi Menggunakan Metode Data Envelopment 

Analysis. 

Terdapat beberapa pendekatan atau metode yang dapat digunakan 

dalam mengukur efisiensi. Secara garis besar pendekatan-pendekatan tersebut 

dikelompokkan ke dalam dua teknik estimasi yaitu estimasi parametrik dan 

nonparametrik. Teknik-teknik analisis yang masuk dalam teknik non-parametrik 

adalah Data Envelopment Analiysis (DEA) dan Free Disposal Hull (FDH), 

sedangkan teknik analisis yang masuk dalam kelompok parametrik adalah The 
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Stochastic Frontier Approach (SFA), The Thick Frontier Approach (TFA) dan 

Distribution Free Approach (DFA), (Kurnia, 2006) 

DEA merupakan suatu pendekatan non parametrik yang pada dasarnya 

merupakan teknik berbasis pemrograman linier. Data Envelopment 

Analysis (DEA) dibuat sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kinerja suatu 

aktivitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). Data Envelopment menghitung 

efisiensi relatif pada sebuah organisasi yang berada dalam kelompok terhadap 

kinerja organisasi terbaik pada kelompok yang sama DEA biasanya digunakan 

untuk mengukur efisisensi pelayananan yang diberikan oleh pemerintah, 

organisasi non profit maupun BUMN. Unit individual yang dianalisa ini didalam 

DEA disimbolkan sebagai DMU (Decision Making Unit) atau Unit Pengambilan 

Keputusan 

Menurut Purwantoro (2006), DEA merupakan suatu teknik pemrograman 

matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah 

kumpulan unit-unit pembuat keputusan (DMU) dalam mengelola sumberdaya 

(input) sehingga menjadi hasil (output) dimana hubungan bentuk fungsi dari input 

ke output tidak diketahui. DEA menggunakan teknis program matematis yang 

dapat menangani variabel dan batasan yang banyak, dan tidak membatasi input 

dan output yang akan dipilih karena teknis yang dipakai dapat mengatasinya.  

Pendekatan DEA pertama kali dikembangkan secara teoritik oleh 

Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. DEA pada dasarnya merupakan 

teknik berbasis pemrograman linear yang digunakan untuk mengukur kinerja 

relatif dari unit-unit organisasi dimana keberadaan beberapa (multiple) input dan 

output sulit untuk dibuat perbandingan. DEA mengidentifikasi secara relatif unit 

yang menggunakan input dalam memberikan output tertentu dengan cara yang 

paling optimal dan DEA menggunakan informasi ini untuk membentuk 

perbatasan (frontier) efisiensi dari data unit-unit organisasi yang tersedia. DEA 
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menggunakan perbatasan efisien ini untuk menghitung efisiensi dari unit-unit 

organisasi lainnya yang tidak berada pada garis perbatasan yang efisien 

sehingga dapat memberikan informasi tentang unit-unit yang tidak menggunakan 

input secara efisien.  

Dalam analisis pendekatan DEA terdapat dua pengklasifikasian dasar 

model berdasarkan orientasinya yaitu DEA dengan orientasi input dan DEA 

dengan orientasi Output. Orientasi ini tergantung pada keterbatasan kontrol oleh 

manajemen/ pengguna model DEA baik terhadap input atau output yang dimiliki 

oleh unit tersebut. Bila manajemen memiliki kontrol yang terbatas pada output 

ataupun tidak ada keterkaitan sama sekali antara input terhadap outputnya, 

maka model DEA yang dipilih adalah yang berorientasi pada input. Model DEA 

yang berorientasi pada output, digunakan pada unit yang telah memiliki input 

yang memadai sehingga manajemen unit tersebut hanya berfokus pada output 

dan pengembangannya melalui stratergi pemasaran atau menaikkan reputasi 

kualitas pelayanannya di mata pelanggan. Jika sebuah organisasi secara teknis 

tidak efisien dari suatu perspektif yang berorientasi input, maka dia juga akan 

secara teknis tidak efisien dari suatu perspektif yang berorientasi output.  

Dalam pendekatan DEA dikenal dua model pendekatan berdasar 

hubungan antara variabel input dengan outputnya yaitu model CRS (Constant 

Returns To Scale) yang dikemukakan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978l) 

serta model VRS (Variable Returns To Scale) yang dikembangkan oleh Banker 

(1984) dari model pendahulunya. Model dengan kondisi CRS mengindikasikan 

bahwa penambahan terhadap faktor produksi (input), tidak akan memberikan 

dampak pada tambahan produksi (ouput). Sedangkan model dengan kondisi 

VRS akan memperlihatkan bahwa penambahan sejumlah faktor produksi (input) 

akan memberikan peningkatan ataupun penurunan kapasitas produksi (output). 

(Wulansari,2010)  
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Menurut Pertiwi (2007), DEA memiliki beberapa nilai manajerial. Pertama, 

DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap DMU, relatif terhadap DMU yang lain di 

dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk 

mengenali DMU yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan 

tindakan perbaikan bagi DMU yang tidak/kurang efisien. 

Kedua, jika DMU kurang efisien (efisiensi <100%), DEA menunjukkan 

sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna dan seperangkat angka 

pengganda yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi 

perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan seorang analis membuat DMU 

hipotesis yang menggunakan input yang lebih sedikit dan menghasilkan ouput 

paling tidak sama atau lebih banyak dibanding DMU yang tidak efisien, sehingga 

DMU hipotesis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika 

menggunakan bobot input atau bobot output dari DMU yang tidak efisien. 

Pendekatan tersebut memberi arah strategis manager untuk meningkatkan 

efisiensi suatu DMU yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang 

terlalu banyak digunakan serta output yang produksinya terlalu rendah. Sehingga 

seorang manajer tidak hanya mengetahui DMU yang tidak efisien, tetapi ia juga 

mengetahui seberapa besar tingkat input dan output harus disesuaikan agar 

dapat memiliki efisiensi yang tinggi.  

Ketiga, DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Efisiensi Silang DMU A 

terhadap DMU B merupakan rasio dari ouput tertimbang dibagi input tertimbang 

yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output DMU A dan bobot 

input dan output DMU B. Analisis efisiensi silang dapat membantu seorang 

manajer untuk mengenali DMU yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input 

dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan DMU yang 

lain.  
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Dalam mengoperasikan DEA, perlu diperhatikan konsep-konsep dasar 

yang harus dipenuhi. Menurut Purwantoro (2006), konsep dasar DEA adalah :  

1. Positivity, artinya DEA mensyaratkan semua variabel input dan output bernilai 

positiv (>0)  

2. Isotonicity, artinya variabel input dan outputnya harus mempunyai hubungan 

yang isotonis, yaitu untuk setiap kenaikan/pertambahan jumlah input harus 

menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output, dan tidak ada 

variabel output yang mengalami penurunan. 

3. Jumlah DMU adalah tiga kali jumlah variabel input dan outputnya, untuk 

memastikan adanya degrees of freedom  

4. Homogenity, artinya DEA menuntut seluruh DMU memiliki variabel input dan 

output yang sama jenisnya. 

Sedangkan konsep dasar penggunaan DEA menurut Cooper (2002) dalam 

Purwantoro (2006) adalah sebagai berikut : 

1. Harus tersedia data numerikal bagi setiap input dan output. Data diasumsikan 

bernilai positiv untuk semua DMU 

2. Pemilihan input, output, dan DMU yang akan dimasukkan dalam perhitungan 

efisiensi DMU harus merefleksikan minat dari analis. 

3. Pada prinsipnya semakin banyak jumlah input dan semakin banyak jumlah 

output akan lebih baik dalam perhitungan skor efisiensi. Ukuran/besaran pada 

masing-masing input dan output tidak perlu harus sama. 

Model DEA mempunyai beberapa keunggulan Purwantoro (2006) , antara lain : 

1. Dapat mengukur banyak variabel input dan variabel output. 

2. Tidak diperlukan asumsi hubungan fungsional antara variabel-variabel yang 

diukur. 

3. DMU dibandingkan secara langsung denagn sesamanya (homogen). 

4. Variabel input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. 
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 Selain memiliki keunggulan model DEA juga memilki beberapa kelemahan, 

antara lain : 

1. Model DEA sangat sensitif terhadap observasi-observasi ekstrim, artinya 

semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur. Jika salah dalam 

memasukkan input dan output akan mengakibatkan kekeliruan dalam 

informasi hasil pengukuran. 

2. Hanya mengukur efisiensi rellatif dari DMU, dan bukan efisiensi  absolut. 

3. Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan karena merupakan 

pengukuran non parametrik. Selain itu pengukuran efisiensi atas sejumlah 

DMU bukan dilakukan secara terpisah atau individual, melainkan secara 

bersamaan. Hal inilah yang mengakibatkan penrhitungan efisiensi secara 

manual sulit dilakukan, terlebih jika beerskala besar.  

2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai efisiensi 

pengeluaran pemerintah dengan berbagai macam metode dan variabel telah 

dikaji baik di Indonesia maupun di negara lain diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 Lela Dina Pertiwi (2007), “ Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di 

Propinsi Jawa Tengah” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah dalam periode waktu 1999 dan 2002 dengan menggunakan Data 

Envelopment Analysis. Variabel input yang digunakan adalah pengeluaran 

pendidikan dan kesehatan, variabel outputnya adalah angka harapan hidup, 

angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 1999, hasilnya 

menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan yang paling efisien adalah Salatiga 
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dan tahun 2002 adalah Boyolali. Sedangkan pengeluaran kesehatan yang paling 

efisien adalah Salatiga tahun 1999 dan Surakarta tahun 2002. 

Akhmad Syakir Kurnia (2006) mengadakan penelitian mengenai “Model 

Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik, Metode Disposable Hull (FDH) 

studi kasus Kab/Kota di Jawa Tengah 2001-2002”. Bedasarkan hasil perhitungan 

indikator kinerja pemerintah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, PSP 

Indicators, terlihat bahwa ternyata Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran 

pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak serta merta memiliki angka indikator 

yang tinggi. Demikian pula dalam perhitungan efisiensi dengan Public Sector 

Efficiency maupun Free Disposable Hull , kabupaten/kota yang proporsi 

pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak selalu relatif efisien dibandingkan 

dengan kab/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi 

pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak berkorelasi 

dengan efisiensi dalam penggunaannya 

Santi Merlinda (2011) melakukan penelitian yang bertujuan mengukur 

tingkat efisiensi dan efiktivitas pengeluaran publik di Jawa Timur selama tahun 

2007 dan 2008. Dalam mengukur efisiensi, metode yang digunakan adalah 

metode DEA (Data Envelopment Analysis) dengan menggunakan input 

pengeluaran sector publik meliputi pengeluaran sector pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur. Sedangkan output yang digunakan adalah jumlah guru, 

sekolah, siswa, jumlah puskesmas dan tenaga kerjanya dan panjang jalan yang 

baik. Dalam mengukur efisiensi hasil yang ditunjukkan adalah bahwa pada 

sepuluh kabupaten/kota yang diteliti efisiensinya mengalami peningkatan.  

Aulia Rachmawati (2011) menganalisis tingkat efisiensi biaya dalam 

pengalokasian belanja daerah sektor kesehatan dan tingkat efisiensi system 

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah di 

8 kabupaten wilayah pantai selatan Jawa Timur tahun 2007-2009. Penelitian ini 
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Menggunakan teknik Data Envelopment Analysis sebagai alat analisis. 

Kesimpulan yang didapat adalah 8 kabupaten di wilayah Pantai Selatan Provinsi 

Jawa Timur secara umum belum mencapai efisiensi biaya, namun telah 

mencapai status efisiensi system secara keseluruhan. 

Etibar Jafarov dan Victoria Gunnarsson (IMF Working Paper, 2008), 

Goverment Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and 

Reform Options. Penelitian ini mengkaji tingkat efisiensi relative dari pengeluaran 

pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan di Negara Kroasia pada 

tahun 2007. Hasil efisiensi yang di hitung berupa efisiensi teknis biaya, efisiensi 

teknis system dan efisiensi teknis keseluruhan. Dalam meneliti tingkat efisiensi 

relatif dari pengeluaran pemerintah di Negara Kroasia, peneliti menggunakan 

metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian menyebutkan 

telah terjadi inefisiensi yang signifikan dalam teknis biaya pengeluaran kesehatan 

di Negara Kroasia pada tahun 2007. Hal tersebut berkaitan dengan adanya 

ketidak cukupan dalam me-recovery biaya, mekanisme pembiayaan dan 

penyelenggaraan institusi yang buruk, serta kelemahan dalam penetapan 

sasaran subsidi kesehatan. 

Marijn Verhoeven, dkk  (IMF Working Paper, 2007)  Education and Health 

in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending. Penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2005 ini bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi di sektor 

pendidikan dan kesehatan dan mencari hubungan antara perbedaan efisiensi 

dari berbagai negara, kebijakan serta faktor institusional. Dalam mengukur 

tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah, penelitian ini menggunakan metode 

analisis statistik non parametrik berupa Data Envelopment Analysis (DEA). 

Penelitian ini menggunakan 3 tahap penghitungan efisiensi dengan meletakkan 

satu variabel intermediate diantara input dan output akhir. Diketahui bahwa 

pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan sangat bervariasi di negara-
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negara G7, begitupun hasilnya. Pengeluaran yang tinggi dalam kaitannya 

dengan outcome bidang pendidikan dan kesehatan terjadi di Perancis, Jerman, 

U.K, dan AS. Di sisi lain pengeluaran pendidikan Kanada relatif efisien, sama 

halnya dengan pengeluaran kesehatan Italy dan Jepang. Inefisiensi pengeluaran 

pemerintah untuk sektor publik yang terjadi ada negara-negara G7 disebabkan 

karena kurangnya efektifitas dalam memperoleh sumberdaya, seperti guru dan 

tenaga medis (dokter).  

Yang menjadi perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut 

dengan penelitian ini adalah selain objek dan waktu yang diteliti yaitu perbedaan 

pada variabel yang digunakan terutama variabel output. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah Jumlah sekolah, guru, siswa, puskesmas, 

tenaga kesehatan dan imunisasi. 

2.7 Kerangka pikir 

Pembuatan suatu rangkaian kerangka pikir perlu disusun sebagai 

penuntun dan panduan alur berfikir penelitian agar tidak keluar dari tema 

penelitian. Untuk mempermudah dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas 

dalam pembahasannya, maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 2.6  berikut: 
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Gambar 2.6: Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitan ini berfokus pada efisiensi belanja bidang pendidikan 

dan kesehatan. Unit ekonomi atau DMU dari penelitian ini adalah 10 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro dan 

Kabupaten Jombang.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari satu variabel 

input dan tiga variabel output pada masing-masing bidang. Variabel input bidang 

pendidikan adalah anggaran belanja pendidikan dan Variabel input bidang 

kesehatan adalah anggaran belanja kesehatan. Sedangkan variabel output yang 

digunakan di bidang pendidikan adalah jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah 

siswa. Di bidang kesehatan variabel outputnya menggunakan jumlah puskesmas, 

jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan jumlah imunisasi.  

Pengeluaran APBD 

Input 
Belanja pendidikan 

Input 
Belanja kesehatan 

Output Pendidikan : 

- Jumlah sekolah 
- Jumlah guru 
- Jumlah siswa 

Output Kesehatan: 

- Jumlah Puskesmas 

- Jumlah Tenaga 

Kesehatan di Puskesmas 

- Jumlah Imunisasi 

Efisiensi/ 
inefisiensi 
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Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tingkat 

efisiensi belanja pemerintah daerah maka model optimisasi yang akan digunakan 

dalam teknik DEA adalah minimisasi input ( input oriented ) dengan tingkat 

pengembalian yang konstan (constant return to scale). Artinya, hasil perhitungan 

efisiensi DEA akan berorientasi pada berapa besar persentase input yang dapat 

dikurangi dengan tingkat output yang tetap. 

Penghitungan nilai efisiensi dilakukan dengan menggunakan variabel 

input dan variabel output. Kedua variabel tersebut akan dibandingkan lalu 

kemudian menghasilkan nilai efisiensi dari masing-masing bidang. Hasil 

perbandingan kedua variabel tersebut akan terbagi menjadi dua kondisi, yaitu 

efisien dan inefisien. Pada kondisi yang tidak efisien akan dilakukan analisis lebih 

lanjut mengenai target perbaikan untuk menjadi efisien. 

2.8 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

(Sugiyono, 2007).  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa diduga terjadi 

inefisiensi belanja pemerintah Jawa Timur pada bidang pendidikan maupun 

kesehatan pada Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui tingkat efisiensi 

belanja darah maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono:2007) pengertian dari kuantitatif itu 

sendiri adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Dalam buku pedoman penulisan skripsi FEB UB, 

penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan 

deduktif-induktif, dimana pendekatan ini berawal dari suatu kerangka teori, 

gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengala- mannya, 

yang selanjutnya dikembangkan menjadi permasalah-permasalahan dan 

pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran 

(verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Jawa Timur dengan waktu 2009-

2011. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Jawa Timur 

memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah 

penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur dikenal 

sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian 

yang cukup tinggi terhadap produk domestik bruto nasional. Jawa Timur 

termasuk provinsi yang besar di Indonesia, karena itu penting bagi pemerintah 
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Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk membelanjakan dananya untuk 

pengeluaran yang benar-benar efisien.   

 
3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2005).  Populasi dalam 

penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur seperti yang 

tertera pada tabel dibawah ini. 

Table 3.1 : Populasi Penelitian 

No Kab/Kota No Kab/Kota No Kab/Kota 

1 Kab. Pacitan 14 Kab. Pasuruan 27 Kab. Sampang 

2 Kab. Ponorogo 15 Kab. Sidoarjo 28 Kab. Pamekasan 

3 Kab. Trenggalek 16 Kab. Mojokerto 29 Kab. Sumenep 

4 Kab. Tulungagung 17 Kab. Jombang 30 Kota Kediri 

5 Kab. Blitar 18 Kab. Nganjuk 31 Kota Blitar 

6 Kab. Kediri 19 Kab. Madiun 32 Kota Malang 

7 Kab. Malang 20 Kab. Magetan 33 Kota Probolinggo 

8 Kab. Lumajang 21 Kab. Ngawi 34 Kota Pasuruan 

9 Kab. Jember 22 Kab. Bojonegoro 35 Kota Mojokerto 

10 Kab. Banyuwangi 23 Kab. Tuban 36 Kota Madiun 

11 Kab. Bondowoso 24 Kab. Lamongan 37 Kota Surabaya 

12 Kab. Situbondo 25 Kab. Gresik 38 Kota Batu 

13 Kab. Probolinggo 26 Kab. Bangkalan   

 

Penelitian ini tidak melibatkan semua populasi yang ada, melainkan 

hanya menggunakan sampel beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  Sampel 

menurut Zulganef (2008) didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi 

yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Sedangkan 

penngambilan sampel (sampling) didefinisikan sebagai proses memilih sejumlah 
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unsure populasi secara memadai. Alasan utama sampling dalam suatu penelitian 

adalah ketika peneliti tidak mampu menelaah atau mengukur seluruh unsur 

populasi.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-

pertimbagan tertentu. Teknik pengambilan sampelnya berdasarkan urutan 

sepuluh besar jumlah anggaran belanja Pendidikan dan kesehatan yang 

digunakan oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  

Alasan pengambilan sampel sejumlah sepuluh Kabupaten/Kota adalah 

karena peneliti menganggap bahwa sekitar 25% dari populasi yakni sebanyak 

sepuluh Kabupaten/Kota sudah mewakili populasi yang ada. Sedangkan alasan 

berdasarkan nilai belanja pendidikan dan kesehatan adalah supaya tidak terjadi 

perbedaan yang cukup jauh antar input yang digunakan, karena ketika terjadi 

perbedaan yang cukup jauh antar inputnya maka akan berpengaruh terhadap 

nilai efisiensi dan nilai efisensi yang nantinya akan diperbandingkan antar 

Kabupaten/Kota. 

Zulganef (2008) mengungkapkan bahwa jika peneliti mengambil 

beberapa sampel dari suatu populasi, maka sampel-sampel tersebut akan 

berbeda , dalam arti mempunyai dispersi, semakin kecil perbedaan dispersi atau 

variabilitasnya, maka semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati 

rata-rata populasi. Dan dalam penelitian ini peneliti mengasumsikan semakin 

kecil perbedaan jumlah anggaran belanja pendidikan dan kesehatan maka 

semakin besar kemungkinan  rata-rata sampel mendekati rata-rata populasi. 

Inilah mengapa peneliti memilih mengambil sampel berdasarkan 10 anggaran 

belanja tertinggi agar semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati 

rata-rata populasi. 
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Adapun Kabupaten/Kota yang akan menjadi sampel berdasarkan kriteria 

tersebut diatas adalah Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

dengan jenis panel data yakni dengan menggunakan data 10 Kabupaten/Kota Di 

Jawa Timur pada tahun 2009-2011. Data input berupa pengeluaran pemerintah 

di sektor pendidikan dan pengeluaran di sektor kesehatan. Pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tercermin dalam  APBD 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009-2011. Data input diperoleh dari 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu berupa laporan APBD 

klasifikasi fungsi.  

Data output yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pendidikan 

adalah jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa. Di bidang kesehatan 

variabel outputnya menggunakan jumlah dokter, jumlah tenaga kesehatan di 

puskesmas, dan jumlah imunisasi. Data output diperoleh dari Jawa Timur Dalam 

Angka dan Profil Kesehatan Jawa Timur. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 

kepustakaan. Sugiyono (2007) mendefinisikan dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, parasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat, 

mencatat, menganalisa dan mengevaluasi data sekunder. Kepustakaan adalah 
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mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal atau literatur lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian.  

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka 

berupa catatan mengenai Rekap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur, Profil Kesehatan Jawa Timur, 

serta berbagai buku dan literatur baik berupa jurnal penelitian maupun publikasi 

laporan kinerja pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 
3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non 

parametrik yaitu dengan menggunakan analisis DEA (Data Envelopment 

Analysis). Alasan utama yang mendasari kenapa penelitian ini menggunakan 

DEA adalah karena DEA dapat mengakomodasi banyak input dan output dalam 

perhitungan model program liniernya guna menghasilkan nilai tunggal efisiensi 

bagi setiap observasi. DEA juga dapat memberikan nilai perbaikan bagi setiap 

variabel yang diobservasi pada setiap DMU nya untuk mencapai efisiensi. Selain 

itu DEA juga mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya.  

Dalam DEA, efisiensi relatif DMU didefinisikan sebagai rasio dari total 

output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (total weighted output/total 

weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot untuk setiap input dan 

output DMU. Bobot tersebut memiliki sifat : (1) tidak bernilai negatif, dan (2) 

bersifat universal, artinya setiap DMU dalam sampel harus dapat menggunakan 

seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted 

output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total 

weighted output/total weighted input <1). (Pertiwi, 2007) 
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Menurut Pertiwi (2007), DEA berasumsi bahwa setiap DMU akan memilih 

bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize total weighted 

output/total weighted input). Karena setiap DMU menggunakan kombinasi input 

yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka 

setiap DMU akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman 

tersebut. Secara umum DMU akan mendapatkan bobot yang tinggi untuk input 

yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang dapat diproduksi dengan 

banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan 

outputnya, melainkan sebagai variabel keputusan penentu untuk 

memaksimumkan efisiensi dari suatu DMU. 

DEA untuk suatu DMU dapat diformulasikan sebagai program linier 

fraksional yang solusinya dapat diperoleh jika model tersebut ditransformasikan 

ke dalam program linier dengan bobot dari input dan output DMU tersebut 

sebagai variabel keputusan (decision variables). Metode simpleks dapat 

digunakan untuk menyelesaikan model yang sudah ditransformasikan ke dalam 

program linier. Hasilnya adalah seperangkat bobot untuk suatu DMU dan angka 

efisiensi relatifnya.  

Model matematis DEA yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada model dasar yang dibangun oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978) 

yang mengasumsikan fungsi produksi dengan tingkat pengembalian yang tetap 

(Constant Return to Scale). Secara teknis, ada dua tahap yang harus dilalui 

dalam model matematis yang dikenal dengan DEA-CCR ini, yaitu tahap pertama 

model DEA diformulasikan dari persamaan fraksional atau yang dikenal dengan 

istilah Fractional Programming (FP) yang menggunakan unit input dan output 

sebagai variabel keputusan. Kemudian pada tahap berikutnya, persamaan 

fraksional (FP) akan diubah ke persamaan linier (LP) ekuivalen melalui metode 

simpleks untuk menemukan solusi optimal untuk fungsi tujuan.  
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Secara teknis, unit ekonomi model DEA diformulasikan dari persamaan 

fraksional yang menggunakan unit input dan output sebagai variabel keputusan. 

Misalkan ada n unit akan dibandingkan. Setiap unit menggunakan m input dan 

menghasilkan s output, di mana Ysj> 0 dan Xmj> 0. Ysj adalah output s yang 

diproduksi oleh j unit, sementara Xmj mewakili input m yang digunakan oleh unit j. 

vi adalah bobot input (i = 1, 2, ......, m) dan ur adalah bobot output (r = 1, 2, ...., s). 

Setiap unit ekonomi akan memiliki satu formulasi persamaan fraksional. Fungsi 

tujuan dari persamaan fraksional  untuk unit o dapat digambarkan sebagai 

berikut (Cooper et al, 2000 dalam Saputra, 2011): 


	���	���	�	 = 	
������	������⋯�	�����	

���
    (1)  

kendala 

������⋯������

�	��
	 ≤ 1
� = 1,2, … , "�     (2) 

#$	 	 ≥ 0        (3) 

'$	, '	, … , '( 	 ≥ 0       (4) 

 

Kemudian pada tahap selanjutnya, persamaan fraksional akan diubah menjadi 

persamaan linier (LPo) melalui metode simpleks untuk menemukan solusi 

optimal untuk fungsi tujuan. Secara umum, Cooper et al. (2000) persamaan linier 

(LPo) ditentukan sebagai berikut : Saputra (2011) 


)�*�����	 = 	 '$+$ + ⋯ + '-+-    (5) 

Kendala 

 #� = 1          (6) 

'$+$. + ⋯ + '-+-. 	 ≤ 	#�.      (7) 


� = 1,2, … , "� 

#	 ≥ 0        (8) 



52 

 

 

 

'$	, '	, … , '( 	 ≥ 0       (9) 

Dalam rangka untuk menjawab tujuan penelitian, model DEA dari no 5 sampai 9 

akan digunakan untuk mengkalkulasi efisiensi relatif dari belanja daerah di Jawa 

Timur, dimana Unit o = Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diamati,  Unit j = 

kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur yang diperbandingkan, n= jumlah 

kabupaten/kota yang dinilai dalam analisis  yakni 10 kab/kota, m = jumlah input 

yang digunakan, ada 1 yaitu anggaran pendidikan/kesehatan, s =jumlah output 

yang dihasilkan oleh kabupaten/kota, di bidang  pendidikan ada 3 output, di 

bidang kesehatan ada 3 output, Y= variabel output, X= variabel input, Yso  = 

Output ke s yang dihasilkan oleh unit o, Ysj = output ke  s yang diproduksi oleh 

unit j , X1o = Input 1 yang digunakan oleh unit o, X1j = input 1 yang digunakan 

oleh unit  j ,v = bobot input , ur = bobot  output ke1 s.d s (r = 1,2,3,...,s) = nilai 

yang dioptimalkan yang menunjukkan tingkat efisiensi.  Model ini mengacu pada 

Charnes, Chooper dan Rhodes (CCR) Model yang mrnggunakan asumsi CRTS. 

Mengikuti ide Farrell dalam orientasi ukuran, penelitian ini akan menggunakan 

orientasi output dimana fokusnya adalah konsisten hanya pada gerakan 

maksimal proporsional dari unit ekonomi dalam menambah output dengan 

himpunan input. (Coelli, 1996) dalam Saputra (2011). 

Untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah sektor publik, 

teknik DEA yang digunakan adalah input-oriented dengan skala pengembalian 

yang tetap (constant return to scale). Dengan DEA input-oriented, model 

pemrograman linier dikonfigurasi untuk menentukan berapa banyak input yang 

dapat dikurangi pada tingkat output yang sama. 
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3.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari ketidakjelasan makna variabel yang digunakan maka 

perlu adanya definisi operasional dari masing-masing variabel. Definisi 

operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau 

konstruck dengan cara memberikan arti atau memspesifikkan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan variabel input berupa berupa pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran di sektor kesehatan. Variabel  

output yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pendidikan adalah jumlah 

sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa. Di bidang kesehatan variabel outputnya 

menggunakan jumlah dokter, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, dan 

jumlah imunisasi. 

Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini :  

1. Belanja pendidikan adalah realisasi belanja pendidikan yang dibelanjakan 

oleh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 

2. Belanja kesehatan adalah  realisasi belanja kesehatan yang dibelanjakan 

oleh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. 

3. Jumlah sekolah adalah banyaknya bangunan atau lembaga untuk belajar 

dan mengajar yang ada pada suatu Kab/Kota pada jenjang  TK, SD, MI, 

SMP, Mts, SMA, MA. 

4. Jumlah siswa adalah banyaknya siswa yang ada pada suatu Kab/Kota 

pada jenjang  TK, SD, MI, SMP, Mts, SMA, MA. 

5. Jumlah guru adalah banyaknya tenaga pengajar yang terdapat pada 

suatu Kab/kota pada jenjang  TK, SD, MI, SMP, Mts, SMA, MA. 
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6. Jumlah puskesmas adalah banyaknya unit pelaksana teknis kesehatan 

terdekat yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas 

keliling yang terdapat pada suatu Kab/Kota. 

7. Jumlah tenaga Kesehatan di puskesmas adalah banyaknya tenaga 

kesehatan yang bekerja di puskesmas yang meliputi tenaga medis dan 

paramedis. Tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi dan dokter 

spesialis sedangkan tenaga paramedis meliputi perawat, bidan, farmasi. 

8. Jumlah imunisasi adalah banyaknya pemberian vaksin yang telah 

dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap balita di suatu Kab/kota yang 

meliputi imunisasi DPT+HB1, DPT+HB3 dan Campak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pada sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini berfokus pada bidang 

pendidikan dan kesehatan. Gambaran umum mengenai objek penelitian akan 

dijelaskan pada variabel-variabel yang digunakan yakni mengenai 

perkembangan belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja pemerintah 

bidang kesehatan, jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah 

puskesmas, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan jumlah imunisasi pada 

sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2011.  

4.1.1 Perkembangan Pengeluaran Pendidikan  di 10 Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur tahun 2009-2011 

Dalam mengukur nilai efisiensi suatu kegiatan ekonomi, yang diperlukan 

adalah nilai input dan output dari kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang 

menjadi input adalah belanja pendidikan. Belanja pendidikan pada sepuluh 

Kabupaten/Kota yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami 

peningkatan dari tahun 2009  sampai tahun 2011 seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 4.1 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa di semua Kabupaten/Kota 

yang diteliti, belanja pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Seperti kita ketahui bahwa desentralsisasi di Indonesia lebih cenderung pada 

desentralisasi pada sisi pengeluaran bukan penerimaan. Jadi pemerintah daerah 



 

berhak membelanjakan ua

masing-masing.  

Gambar 4.1: Belanja Pend

Sumber : DJPK  
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kabupaten lainnya. Terlihat
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lanjakan uangnya berdasarkan kepentingan dan prioritas 

Pendidikan pada 10 Kab/Kota di Jawa Timur (rup

ambar diatas dapat diketahui bahwa hampir di 

a yang diteliti mengalami peningkatan belanja pendidikan

pada tahun 2010 ke 2011 semua Kabupaten/Kota t

ingkatan yang cukup drastis. Hal tersebut berbeda denga

 yang peningkatannya tidak sebesar tahun 2011, bahka

ada empat kabupaten yang belanjanya menurun

lang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar dan Kab

a merupakan daerah dengan belanja pendidikan t

ilan kabupaten lainnya, dan memiliki rentang yang cuku

aten lainnya. Sedangkan sembilan kabupaten lainnya, 

 tidak berselisih cukup jauh antara kabupaten satu 

Terlihat bahwa pada 2011, belanja pendidikan Kota Su

Belanja Pendidikan
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an prioritas daerah 

(rupiah) 

 

ampir di semua 

pendidikan setiap 

paten/Kota tersebut 

beda dengan tahun 

011, bahkan pada 

ya menurun yakni 

ar dan Kabupaten 

pendidikan tertinggi 

 yang cukup jauh 

n lainnya, belanja 

ten satu dengan 

ikan Kota Surabaya 

2009

2010

2011



 

mencapai 1,5 triliun rupi

melebihi 1 triliun rupiah.

4.1.2 Jumlah Sekolah d

Jumlah sekolah me

Sekolah sabagai sarana 

aksesibilitas masyarakat 

gambaran umum jumlah s

sepuluh Kabupaten/Kota di

Gambar 4.3 : Jumlah Seko

Sumber : BPS 

Berdasarkan gamba

semua Kabupaten/Kota tid

ataupun penurunan jumla

pendidikan Kota Surabay

tertinggi, lain halnya deng

daerah yang mempunyai 
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 triliun rupiah sedangkan Kabupaten lainnya tidak ad

n rupiah. 

 Sekolah di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2009-201

 sekolah merupakan salah satu output dari belanja pend

ai sarana dan prasarana proses pembelajaran mencer

asyarakat dalam memperoleh pendidikan. Berikut mer

um jumlah sekolah pada jenjang TK sampai SMA sede

aten/Kota di Jawa Timur.  

umlah Sekolah di 10 Kab/Kota di Jawa Timur 

arkan gambar diatas, perkembangan jumlah sekolah pada

ten/Kota tidak mengalami fluktuasi yang begitu besar. Ke

runan jumlah sekolah tidak begitu besar. Jika pada 

ta Surabaya merupakan daerah dengan belanja pen

halnya dengan jumlah sekolah. Kabupaten Malang mer

mempunyai sekolah terbesar dengan rata-rata jumlah s

Jumlah Sekolah
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a tidak ada yang 

2011 

belanja pendidikan. 

ran mencerminkan 

Berikut merupakan 

i SMA sederajat di 

 

kolah pada hampir 

itu besar. Kenaikan 

Jika pada belanja 

belanja pendidikan 

Malang merupakan 

ta jumlah sekolah 

2009

2010

2011



 

pertahun sebesar 3192 se

Kota Surabaya. Sedangk

jumlah sekolah paling sedik

4.1.3 Jumlah Guru di 10

Jumlah guru juga m

karena dalam belanja pen

pegawai  yakni para guru.

pada sepuluh Kabupaten/K

sampai SMA sederajat. 

Gambar 4.4 : Jumlah Guru

Sumber : BPS 

Perkembangan jum

tahun ke tahun. Pada 201

mengalami penurunan se

peningkatan, namun pada 

yakni Kabupaten Sidoarjo
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sar 3192 sekolah, diikuti kemudian oleh Kabupaten Jemb

a. Sedangkan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah 

 paling sedikit diantara sembilan kabupaten lainnya. 

 Guru di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2009-2011

 guru juga merupakan salah satu output dari belanja pen

belanja pendidikan salah satunya digunakan untuk me

i para guru. Berikut merupakan gambaran mengenai jumla

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 dari jenj

 

umlah Guru di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009

bangan jumlah guru pada setiap Kabupaten/Kota bervari

n. Pada 2010, Nganjuk merupakan daerah yang jumlah g

nurunan sedangkan sembilah daerah yang lainnya men

amun pada 2011 ada tiga daerah yang jumlah gurunya m

en Sidoarjo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jombang

Jumlah Guru
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paten Jember dan 

an daerah dengan 

2011 

belanja pendidikan 

n untuk membayar 

i jumlah guru 

11 dari jenjang TK 

ahun 2009-2011 

 

ota bervariasi dari 

ng jumlah gurunya 

lainnya mengalami 

h gurunya menurun 

n Jombang. Akan 

2009
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tetapi secara umum dar

peningkatan jumlah guru.  

4.1.4 Jumlah Siswa di 1

Salah satu variabel

Dari belanja pendidikan se

Sekolah yang diberikan 

Operasional Sekolah kepad

pendidikan masyarakat. Be

sepuluh Kabupaten/Kota 

sampai SMA sederajat. 

Gambar 4.5: Jumlah Sisw

Sumber: BPS 

Dari gambar diatas

perubahan yang sangat s

tersebut. Perkembangan ju

ada yang mengalami pen

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000
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 Siswa di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2009-2011

variabel output dari belanja pendidikan adalah jumlah

endidikan sebagian digunakan untuk dana Bantuan Oper

 diberikan kepada para siswa. Pemberian dana B

kolah kepada para siswa bermaksud untuk meningkatkan 

syarakat. Berikut merupakan gambaran umum jumlah sisw

paten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 dari jenja

 

umlah Siswa di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Thn 2009-

mbar diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa tidak men

g sangat signifikan tiap tahunnya pada semua Kabupate

mbangan jumlah siswa di setiap daerah bervariasi tiap tah

ngalami penurunan seperti Kabupaten Malang dan Kab

Jumlah Siswa

2009

2010

2011

59 

daerah mengalami 

2011 

alah jumlah siswa. 

ntuan Operasional 

n dana Bantuan 

ningkatkan kualitas 

 jumlah siswa pada 

1 dari jenjang TK 

-2011 

 

a tidak mengalami 

ua Kabupaten/Kota 

riasi tiap tahunnya, 

ng dan Kabupaten 

2009

2010

2011



 

Pasuruan, ada juga yang 

terbanyak adalah Kota Su

550575 siswa kemudian dis

pertahun 488032 siswa, 

Nganjuk dengan rata-rata j

4.1.5 Perkembangan Pe

Jawa Timur 2009

Di bidang kesehata

bidang kesehatan. Pengelu

menjadi sampel pada pen

sampai tahun 2011 seperti 

Gambar 4.2 : Belanja Kes

Sumber : DJPK 

Dari gambar diatas 

tersebut mengalami penin

Delapan dari sepuluh Kau
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 juga yang mengalami peningkatan jumlah siswa. Jumlah

lah Kota Surabaya dengan rata-rata siswa pertahun me

kemudian disusul oleh Kabupaten Jember dengan rata-ra

32 siswa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kab

rata jumlah pertahun 206448 siswa. 

bangan Pengeluaran Kesehatan di 10 Kabupaten/K

imur 2009-2011 

ng kesehatan Input yang digunakan adalah belanja pem

tan. Pengeluaran pendidikan pada sepuluh Kabupaten/Ko

el pada penelitian ini mengalami peningkatan dari tahu

011 seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.5 

Kesehatan 10 Kab/Kota di Jawa Timur (rupiah)

mbar diatas dapat diketahui bahwa hampir semua Kabupate

alami peningkatan belanja kesehatan kecuali Kabupaten

epuluh Kaupaten/Kota tersebut mengalami peningkatan 

Belanja Kesehatan
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iswa. Jumlah siswa 

pertahun mencapai 

rata jumlah 

adalah Kabupaten 

abupaten/Kota di 

belanja pemerintah 

bupaten/Kota yang 

n dari tahun 2009  

r (rupiah) 

 

ua Kabupaten/Kota 

li Kabupaten Blitar. 

eningkatan belanja 

2009
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kesehatan setiap tahunnya yakni kecuali Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten 

Blitar. Kabupaten Pasuruan, pada 2010 mengalami peningkatan belanja 

kesehatan sedangkan pada 2011 mengalami sedikit penurunan, namun  dari 

tahun 2009 menuju 2011 mengalami peningkatan belanja kesehatan. Kabupaten 

Blitar, pada 2010 mengalami penurunan belanja kesehatan sedangkan pada 

2011 mengalami sedikit peningkatan, namun  dari tahun 2009 menuju 2011 

mengalami penurunan belanja kesehatan. 

Dari sepuluh Kabupaten/Kota tersebut, daerah yang mengeluarkan 

belanja tertinggi selama kurun waktu 3 tahun 2009-2011 adalah Kota Surabaya 

kemudian diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember. Dari gambar 

tersebut, grafik nilai belanja Kota Surabaya pada 2011 terlihat menjulang tinggi 

dibanding Kabupaten lainnya. Nilai belanja kesehatan Kota Surabaya pada 2011 

mencapai 557,2 miliar rupiah sedangkan Kabupaten lainnya tidak ada yang 

melebihi 250 miliar rupiah.  

4.1.6 Jumlah Puskesmas 

Jumlah puskesmas merupakan salah satu output dari belanja kesehatan. 

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan untuk melaksanakan tugas-

tugas operasional pembangunan kesehatan. Banyaknya puskesmas yang ada 

pada suatu daerah menjadikan masyarakat semakin dekat dengan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas merupakan layanan 

kesehatan terdekat bagi mayarakat. Berikut merupakan gambaran umum jumlah 

puskesmas di sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang meliputi puskesmas, 

puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. 



 

Dari sepuluh daerah

terbanyak selama 2009 sam

oleh Kota Surabaya dan K

puskesmasnya paling sedik

Gambar 4.6 : Jumlah Pus

2011 

Sumber : BPS 
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bangan jumlah puskesmas pada sepuluh daerah terseb

enuju 2011 bervariasi ada yang mengalami penurunan 
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eperti Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten S
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h Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011
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Jawa Timur Tahun 2009-2011 

ambar tersebut dapat diketahui bahwa pada 2011 

a tersebut jumlah tenaga kesehatannya mengalami penin

ignifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011,

tan terbesar adalah Kabupaten Malang dengan jumlah 

210 orang, kemudian diikuti oleh Kota Surabaya 

naga kesehatan dan Kabupaten Jombang dengan jumlah 
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Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang sangat besar pada 2009 

jumlah imunisasi 29936 naik menjadi 70404 pada 2010. Sedangkan enam 

Kabupaten lainnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu 

besar.  

4.2 Hasil Perhitungan Efisiensi Menggunakan Metode DEA 

Nilai efisiensi dari belanja pendidikan dan kesehatan dalam penelitian ini 

diperoleh dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA)  yang berorientasi 

input (input oriented) dengan bantuan Software Banxia Frontier Analyst 4. DEA 

akan menghasilkan nilai efisiensi antar unit kegiatan ekonomi yang dalam hal ini 

terdiri atas sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2009-2011. 

Pengukuran efisiensi dalam analisis DEA dilakukan dengan membandingkan 

output dengan input. Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relative. Kab/kota 

yang memiliki nilai efisiensi terbaik yakni 100% dijadikan sebagai acuan bagi 

Kab/Kota lainnya. 

Dari analisis DEA  akan diketahui mana daerah yang telah menggunakan 

dana belanja pendidikan dan kesehatan secara efisien dan mana yang belum 

efisien. Nilai efisiensi diperoleh jika nilai efisiensi sama dengan 100 %, jika 

kurang dari itu maka dinyatakan tidak efisien. Suatu belanja pemerintah baik 

belanja pendidikan dan kesehatan jika nilai efisiensi semakin mendekati 100% 

maka semakin efisien sebaliknya jika semakin menjauhi 100% maka belanja 

pemerintah semakin tidak efisien.  

Untuk daerah yang nilai efisiensinya 100% tidak memerlukan perbaikan 

lagi sedangkan yang nilai efisiensinya kurang dari 100% memerlukan perbaikan 

pada masing-masing variabelnya. Berikut merupakan nilai efisiensi belanja 

pendidikan pada sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011: 
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Tabel 4.1: Nilai Efisiensi belanja Pendidikan 10 Kab/Kota di Jawa Timur 
Tahun 2009-2011 

No Daerah 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 89.60% 79.70% 63.30% 

2 Kab. Jember 100% 99.20% 100% 

3 Kab. Sidoarjo 100% 93.30% 100% 

4 Kab. Malang 89.90 % 100% 99.10% 

5 Kab. Kediri 81.90% 66.70% 81.20% 

6 Kab. Pasuruan 100% 95% 81.10% 

7 Kab. Blitar 73.40% 69.30% 59.20% 

8 Kab. Nganjuk 64.60% 58.10% 100% 

9 Kab. Bojonegoro 100% 100% 71.30% 

10 Kab. Jombang 91,7% 96.90% 93% 

Sumber : hasil olahan 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terdapat empat Kabupaten yang mempunyai 

tingkat efisiensi tertinggi pada 2009 yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 100 %. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian belanja pendidikan di keempat 

kabupaten tersebut sudah cukup baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain 

yang nilai efisiensinya kurang dari 100%. Selanjutnya keempat Kabupaten 

tersebut akan menjadi pembanding bagi daerah lain yang belum efisien. 

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang mempunyai tingkat efisiensi 

terendah dengan nilai 64,6%. Sedangkan daerah lain yakni Kota Surabaya, 

Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri yang memiliki tingkat efisiensi sebesar 

89,9 %, 89,9 % dan 81,9 % termasuk daerah yang tidak efisien walaupun nilai 

efisiensinya mendekati 100%.  

Berbeda dengan tahun 2009, pada tahun ini hanya ada dua daerah yang 

mempunyai tingkat efisiensi 100% yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten 
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Bojonegoro. Dan juga ada tiga Kabupaten yang mempunyai nilai efisiensi hampir 

100% yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang dan Kabupaten sidoarjo 

yang masing-masing mempunyai nilai efisiensi sebesar 99,2% ; 96,9% dan 

93,3%. Tahun 2010 termasuk tidak lebih baik jika dibanding tahun 2009 karena 

banyak Kabupaten/Kota yang nilai efisiensinya mengalami penurunan terhitung 

ada delapan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan yakni kecuali 

Kabupaten Malang yang mengalami kenaikan dan Kabupaten Bojonegoro yang 

tetap. 

Untuk tahun 2011, ada tiga daerah yang mempunyai tingkat efisiensi 

100% yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Nganjuk. 

Pada tahun ini Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang cukup besar 

dari 58,1% pada 2010 menjadi 100% pada tahun 2011. Beberapa kabupaten 

yang pada 2010 mengalami penurunan pada tahun 2011 kembali mengalami 

peningkatan seperti Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo.  

Secara umum dalam periode tiga tahun tersebut ada beberapa 

Kabupaten yang cukup stabil mempertahankan nilai efisiensinya yakni 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo yang walaupun pada 2010 sempat 

mengalami sedikit penurunan. Tidak sedikit juga Kabupaten yang mengalami 

penurunan terus menerus dari tahu 2009 sampai 2011 yakni Kota Surabaya, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jombang.  

Jika demikian yang terjadi pada belanja pendidikan, lain halnya dengan 

belanja kesehatan. Nilai efisiensi belanja kesehatan di sepuluh Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur Tahun 2009-2011 ditunjukkan oleh tabel 4.2. Berbeda dengan 

efisiensi belanja pendidikan, pada priode 2009-2011 Kabuapten Malang 

merupakan satu-satunya daerah yang belanja kesehatannya efisien terus 

menerus dari tahun ke tahun. Artinya Kabupaten Malang telah membelanjakan 

belanja kesehatannya secara tepat maka selanjutnya Kabupaten Malang akan 
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menjadi acuan bagi sembilan Kabupaten/Kota  lainnya yang masih belum efisien. 

sedangkan daerah lain yang mencapai efisien adalah Kabupaten Blitar yaitu 

pada tahun 2011. Beberapa daerah ada yang mengalami peningkatan dan juga 

ada pula yang justru mengalami penurunan. 

Tabel 4.2 : Nilai Efisiensi Belanja Kesehatan 10 Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2009-2011 

 

No Daerah 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 75.20% 58.20% 27.30% 

2 Kab. Jember 89.90% 88.60% 82.10% 

3 Kab. Sidoarjo 39.40% 43.20% 45.20% 

4 Kab. Malang 100% 100% 100% 

5 Kab. Kediri 97.80% 95.70% 75.40% 

6 Kab. Pasuruan 78% 70.20% 82.50% 

7 Kab. Blitar 67.50% 90.40% 100% 

8 Kab. Nganjuk 55% 59.80% 62.20% 

9 Kab. Bojonegoro 66.90% 71.80% 81.90% 

10 Kab. Jombang 88.90% 70.80% 77.80% 

Sumber: Hasil Olahan, 2013 

Sementara itu Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Pada 2009 nilai efisiensinya sebesar 75,20% 

kemudian turun menjadi 58,20% pada 2010. Di tahun 2011, Kota Surabaya telah 

menjadi daerah yang efisiensinya paling rendah yakni hanya sebesar 27,30% 

padahal anggaran belanja kesehatan Kota Surabaya mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Seharusnya dengan belanja yang tinggi dan meningkat setiap 

tahunnya Kota Surabaya bias meningkatkan efisiensinya bukan malah turun 

setiap tahunnya. Deaerah lain yang mengalami penurunan seperti Surabaya 

adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Kediri. 

Sedangkan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang 

mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi peningkatannya termasuk 
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rendah sehingga walaupun terjadi peningkatan Kabupaten Sidoarjo masih jauh 

dari efisien. Pada 2009 nilai efisiensinya hanya sebesar 39,40% kemudian naik 

menjadi 43,20% pada 2010 dan pada 2011 pun hanya meningkat sedikit menjadi 

45,20%. Selain Kabupaten Sidoarjo, daerah lain yang mengalami peningkatan 

adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro.  

Secara keseluruhan antara pendidikan dan kesehatan dapat diketahui 

bahwa belanja pendidikan lebih efisien jika dibandingkan belanja kesehatan. 

Terbukti dengan banyaknya daerah yang belanja pendidikannya efisien.  

Ketidakefisienan pada daerah- daerah seperti yang ditunjukkan oleh dua tabel 

sebelumnya disebabkan oleh ketidakefisienan input yang digunakan maupun 

output yang dihasilkan. Sehingga harus ada perbaikan (potential improvement) 

input maupun output yang harus dilakukan, baik dengan mengurangi input 

ataupun menambah output. Tingkat perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-

masing Kabupaten/Kota pada masing-masing bidang dan variabel secara lebih 

rinci dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 

4.3 Potential Improvement  10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2009 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai efisiensi melalui metode DEA, telah 

diketahui mana daerah yang efisien dan mana daerah yang belum efisien. Dari 

tahun 2009-2011 baik pendidikan maupun kesehatan masih lebih banyak daerah 

yang belum efisien dibanding dengan yang sudah efisien. Analisis DEA selain 

dapat memberikan informasi mengenai nilai efisiensi, juga menyediakan 

informasi mengenai kondisi variabel yang memerlukan perbaikan (potential 

improvement) agar dapat mencapai nilai efisiensi 100%. Potensi perbaikan yang 

perlu dilakukan dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga perbaikan yang 

perlu dilakukan adalah sebesar persentase tersebut.  
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Ketidakefisienan daerah-daerah tersebut disebabkan oleh 

ketidakefisienan input yang digunakan maupun output yang dihasilkan. Sehingga 

harus ada perbaikan (potential improvement) input maupun output yang harus 

dilakukan, baik dengan mengurangi input ataupun menambah output. Berikut 

merupakan tingkat perbaikan (potential improvement) bidang pendidikan pada 

sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009. 

Gambar 4.9: Overall Potential Improvement Pendidikan Tahun 2009 

 
Sumber : Hasil olahan, 2013  

 

Berdasarkan gambar 4.9 diatas yang menunjukkan tingkat perbaikan 

secara keseluruhan (overall potential improvement), dapat diketahui bahwa 

belanja pendidikan yang ditunjukkan dengan warna biru muda menampilkan 

angka -43,25% yang artinya belanja pendidikan harus dikurangi sebesar 43,22% 

agar bisa efisien pada tingkat output yang sama. Sedangkan untuk jumlah 

sekolah perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan menambah jumlah 

sekolah sebesar 23,45%. Begitu pula untuk jumlah siswa dan guru masing-

masing perlu peningkatan sebesar 7,44% dan 25,9%.  
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Perbaikan yang harus dilakukan pada masing-masing Kabupaten/Kota 

bervariasi tergantung kondisi setiap daerah. Berikut merupakan tingkat perbaikan 

(potential improvement) bidang pendidikan pada masing-masing Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur Tahun 2009 yang menjadi sampel penelitian.  

Tabel 4.3: Potential Improvement bidang Pendidikan10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2009 (%) 

 
No Kab/kota Belanja 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

1 Kota Surabaya -10 36 0 20 

2 Kab. Jember 0 0 0 0 

3 Kab. Sidoarjo 0 0 0 0 

4 Kab. Malang -10 0 0 0 

5 Kab. Kediri -18 3 0 13 

6 Kab. Pasuruan 0 0 0 0 

7 Kab. Blitar -26 0 18 14 

8 Kab. Nganjuk -35 0 0 0 

9 Kab. Bojonegoro 0 0 0 0 

10 Kab. Jombang -8 18 0 17 

Sumber : Hasil olahan, 2013 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat empat daerah yang potential 

improvement nya bernilai nol yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bojonegoro.  Seperti diketahui sebelumnya 

bahwa pada 2009 keempat daerah tersebut belanja pendidikannya sudah efisien 

jadi tidak memerlukan tingkat perbaikan lagi. Dapat dikatakan juga bahwa 

keempat darah tersebut telah mengalokasikan dan memanfaatkan belanja 

pendidikan secara tepat. Dan keempat Kabupaten tersebut menjadi pembanding 

bagi kabupaten lainnya.  

Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang 

memerlukan perbaikan dari sisi input yakni agar bisa efisien pada tingkat output 

yang sama masing-masing harus mengurangi belanja pendidikan sebesar 10% 
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dan 35 %. Kemudian untuk Kota Surabaya perbaikan yang perlu dilakukan 

adalah dengan mengurangi belanja pendidikan sebesar 10% , menambah 

sekolah dan siswa masing-masing 36% dan 20%. Kabupaten Kediri dari sisi input 

perlu mengurangi belanjanya sebesar 18% sedangkan jumlah sekolah perlu 

sedikit penambahan sebesar 3% dan perlu penambhan 13% pada siswa.  

Kabupaten Blitar merupakan satu-satunya daerah yang jumlah gurunya 

perlu mengalami penambahan yakni sebesar 18%. Kabupaten Blitar juga perlu 

mengurangi belanjanya sebesar 26% dan menambah jumlah siswa sebesar 

14%. Sedangkan Kabupaten Jombang agar bisa efisien pada tingkat output yang 

sama perlu menggurangi 8% belanjanya , menambah 18% jumlah sekolah dan 

menambah 17% jumlah siswa agar menjadi efisien. 

Selanjutnya adalah perbaikan yang perlu dilakukan di bidang kesehatan 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah. Berdasarkan gambar tersebut 

diatas dapat diketahui bahwa agar bisa efisien pada tingkat output yang sama 

perlu adanya pengurangan belanja kesehatan sebesar 18,97% seperti yang 

ditunjukkan oleh warna biru muda. Sedangkan potential improvement yang 

paling besar dimiliki oleh imunisasi dengan persentase 52,66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa harus ada lebih banyak lagi imunisasi dilakukan, imunisasi 

perlu ditingkatkan sebesar 52,66%. Selanjutnya untuk jumlah puskesmas dan 

jumlah tenaga kesehatan di puskesmas perlu penambahan masing-masing 

sebesar 13,55% dan 14,83%. 
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Gambar 4.10 : Overall Potential Improvement Kesehatan 2009 

 
Sumber : Hasil olahan, 2013 

Untuk perbaikan pada masing-masing Kabupaten/Kota bidang kesehatan 

juga bervariasi seperti pendidikan. Pada tahun 2009 bidang kesehatan, 

Kabupaten yang tidak memerlukan perbaikan hanya ada satu yakni Kabupaten 

Malang seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.4 . 

Pada tabel tersebut, kecuali Kabupaten Malang semuanya memerlukan 

perbaikan baik pada sisi input maupun output. Kota Surabaya, Kabupaten 

Sidoarjo dan Kabupaten Jombang sama-sama tidak memerlukan penambahan 

pada jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kota Surabaya agar bisa 

efisien pada tingkat output yang sama perlu mengurangi 24% belanjanya, 

menambah 91% jumlah puskesmas dan 90% imunisasi, Kabupaten Jombang 

perlu mengurangi 11% belanjanya menambah 43% jumlah puskesmas dan 

101% imunisasi sedangkan Kabupaten sidoarjo perlu mengurangi 60% 

belanjanya menambah 36% jumlah puskesmas dan 8% imunisasi. 
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Tabel 4.4: Potential Improvement bidang Kesehatan 10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2009 (%) 

 
No Kab/kota Belanja 

Kesehatan 

Jumlah 

Nakes 

Jumlah 

Puskesmas 

Jumlah 

Imunisasi 

1 Kota Surabaya -24 0 91 90 

2 Kab. Jember -10 60 0 30 

3 Kab. Sidoarjo -60 0 36 8 

4 Kab. Malang 0 0 0 0 

5 Kab. Kediri -2 22 0 24 

6 Kab. Pasuruan -22 28 0 277 

7 Kab. Blitar -32 31 0 41 

8 Kab. Nganjuk -44 28 0 40 

9 Kab. Bojonegoro -33 16 0 55 

10 Kab. Jombang -11 0 43 101 

Sumber : Hasil olahan, 2013 

Sementara itu ada enam Kabupaten yang jumlah puskesmasnya tidak 

perlu penambahan yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten 

Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. 

Sedangkan perbaikan pada variabel lain seperti belanja kesehatan, jumlah 

tenaga kesehatan di puskesmas dan imunisasi masing-masing bervariasi seperti 

yang ditunjukkan tabel diatas. 

4.4 Potential Improvement 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2010 

Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2010 ini masih banyak daerah 

yang belum efisien baik itu di bidang pendidikan maupun kesehatan sehingga 

masih banyak daerah yang perlu perbaikan. Tahun 2010 tidak lebih baik dari 

tahun 2009, terbukti dengan banyaknya daerah yang mengalami penurunan nilai 

efisiensi terutama di bidang pendidikan. Berikut merupakan perbaikan yang 

harus dilakukan agar menjadi efisien. 
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Gambar 4.11: Overall Potential Improvement Pendidikan Tahun 2010 

 
Sumber : Hasil olahan, 2013 

Pada tahun 2010 ini, perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan 

menambah jumlah sekolah 42,93%, menambah jumlah guru dan siswa masing-

masing sebesar 7,49% dan 13,44% kemudian agar bisa efisien pada tingkat 

output yang sama juga perlu mengurangi belanja sebesar 36,13%. Sedangkan 

perbaikan untuk masing-masing variabel di masing-masing Kabupaten/Kota 

berbeda lagi. Tabel 4.5 dibawah ini menyajikan tingkat perbaikan pada 10 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010.  

Selanjutnya adalah perbaikan di tiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010 

ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2009. Jika pada 2009 ada 

empat daerah yang tidak memerlukan perbaikan, maka pada 2010 ini ada dua 

kabupaten yang tidak perlu perbaikan karena sudah efisien yaitu Kabupaten 

Malang dan Kabupaten Bojonegoro. Dan kedua kabupaten itulah yang menjadi 

pembanding bagi daerah lainnya. Kota Surabaya agar bisa efisien pada tingkat 

output yang sama perlu mengurangi belanja sebesar 20%, menambah jumlah 

sekolah 47% serta menambah jumlah siswa 15%. Kabupaten Jember perlu 

menambah jumlah sekolah dan guru masing-masing 14% dan 1%. 
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Tabel 4.5: Potential Improvement bidang Pendidikan10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2010 (%) 

 
No Kab/kota Belanja 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

1 Kota Surabaya -20 47 0 15 

2 Kab. Jember  0 14 1 0 

3 Kab. Sidoarjo -6 56 15 0 

4 Kab. Malang 0 0 0 0 

5 Kab. Kediri -33 0 2 0 

6 Kab. Pasuruan -5 9 0 5 

7 Kab. Blitar -30 0 0 10 

8 Kab. Nganjuk -41 0 10 0 

9 Kab. Bojonegoro 0 0 0 0 

10 Kab. Jombang -3 40 0 20 

Sumber : Hasil olahan, 2013 

Kabupaten Sidoarjo perlu perbaikan cukup besar pada jumlah sekolah. 

Agar menjadi efisien Kabupaten Sidoarjo perlu menambah jumlah sekolah 

sebesar 56%, menambah guru 15% serta mengurangi 6% belanja pendidikan 

agar bisa efisien pada tingkat output yang sama. Sedangkan Kabupaten Kediri 

perlu mengurangi 33% belanjanya dan menambah 2% guru agar menjadi efisien. 

Kabupaten Blitar agar bisa efisien pada tingkat output yang sama perlu 

mengurangi 30% belanjanya dan menambah 10% jumlah siswa 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jombang, sama-sama tidak perlu 

menambah jumlah guru, akan tetapi keduanya juga perlu mengurangi sedikit 

input masing-masing 5% dan 3% agar bisa efisien pada tingkat output yang 

sama. Untuk jumlah sekolah dan siswa, Kabupaten Jombang masih perlu 

menambah lebih banyak lagi yakni 40% dan 20%, sedangkan Kabuapten 

Pasuruan perlu menambah 9% dan 5%. Kemudian untuk Kabupaten Nganjuk 

agar bisa efisien pada tingkat output yang sama perlu mengurangi 41% belanja 

dan menambah 10% jumlah guru.  
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Selanjutnya adalah perbaikan yang perlu dilakukan di bidang kesehatan. 

Sama seperti pendidikan, pada 2010 ini juga masih perlu banyak perbaikan pada 

berbagai variabel. Berdasarkan gambar dibawah, variabel yang perlu perbaikan 

adalah imunisasi, dimana imunisasi harus ditambah sebesar 44,27% seperti 

yang terlihat pada gambar dibawah ini. Pada gambar tersebut juga diketahui 

bahwa belanja kesehatan juga masih perlu dikurangi 23,26% agar bisa efisien 

pada tingkat output yang sama, juga perlu menambah jumlah puskesmas dan 

tenaga kesehatannya sebesar masing-masing 10,93% dan 21,52%. 

Gambar 4.12 : Overall Potential Improvement Kesehatan 2010

 
Sumber : Hasil olahan, 2013 

Sedangkan perbaikan untuk tiap Kabupaten/Kota hampir sama dengan 

tahun sebelumnya, di bidang kesehatan hanya ada satu Kabupaten yang tidak 

memerlukan perbaikan karena sudah efisien yakni Kabupaten Malang. Perbaikan 

masih perlu dilakukan di banyak daerah dengan persentase yang cukup besar. 

Hampir di semua daerah memerlukan perbaikan yang cukup besar terutama 

pada variabel belanja kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan jumlah imunisasi. 
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Tabel 4.6: Potential Improvement bidang Kesehatan10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2010 (%) 

 
No Kab/kota Belanja 

Kesehatan 

Jumlah 

Nakes 

Jumlah 

Puskesmas 

Jumlah 

Imunisasi 

1 Kota Surabaya -41 0 61 82 

2 Kab. Jember -11 41 0 55 

3 Kab. Sidoarjo -56 0 40 16 

4 Kab. Malang 0 0 0 0 

5 Kab. Kediri -4 36 0 31 

6 Kab. Pasuruan -29 59 0 53 

7 Kab. Blitar -9 37 0 46 

8 Kab. Nganjuk -40 39 0 53 

9 Kab. Bojonegoro -28 18 0 65 

10 Kab. Jombang -29 0 15 72 

Sumber : Hasil Olahan, 2013 

Ada tiga daerah yang perlu menambah jumlah puskesmas yaitu Kota 

Surabaya sebesar 61%, Kabupaten Sidoarjo 40% dan Kabupaten Jombang 15%. 

Selain itu Kota Surabaya juga perlu mengurangi 41% belanja serta menambah 

82% imunisasi. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang, selain sama-sama 

perlu menambah jumlah puskesmas juga perlu mengurangi belanja kesehatan 

masing-masing sebesar 56% dan 29%, sedangkan untuk jumlah imunisasi perlu 

menambah sebesar 16% dan 72%.  

Enam kabupaten lainnya yang tidak perlu menambah jumlah puskesmas 

adalah Jember, Kediri, Pasuruan, Blitar, Nganjuk dan Bojonegoro.  Kabupaten 

Jember perlu mengurangi 11% belanjanya, menambah 41% jumlah tenaga 

kesehatan di puskesmas dan menambah imunisasi 55% agar mennjadi efisien. 

Kabupaten Kediri perlu sedikit mengurangi belanja kesehatannya sebesar 4% 

dan menambah 36% jumlah tenaga kesehatan dan 31% imunisasi. Kabupaten 

Pasuruan agar menjadi efisien juga perlu 29% belanjanya dan menambah jumlah 

tenaga kesehatan di puskesmas 59% dan imunisasi sebesar 53%. 
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Kabupaten Blitar, Nganjuk dan Bojonegoro masing-masing perlu 

mengurangi belanjanya sebesar 9%, 40% dan 28%. Sementara jumlah tenaga 

kesehatan di puskesmas perlu ditambah sebesar 37%, 39% dan 18%. Imunisasi 

juga perlu ditingkatkan masing-masing sebesar 46%, 53% dan 65%. 

4.5 Potential Improvement 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011 

Potential improvement secara keseluruhan pada bidang pendidikan pada 

tahun 2011 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika pada tahun-

tahun sebelumnya perbaikan diperlukan pada hampir semua variabel maka di 

tahun 2011 ini perbaikan diperlukan hanya pada dua variabel yaitu belanja 

pendidikan yang perlu dikurangi sebesar 95,89% dan jumlah sekolah perlu 

ditambah sebesar 4,11% seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

Gambar 4.13: Overall Potential Improvement Pendidikan 2011  

 
Sumber : Hasil olahan, 2013 

Selanjutnya adalah potential improvement pada masing-masing 

Kabupaten/Kota seperti yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini. Pada tabel 

dibawah dapat diketahui bahwa Kabupaten Jember, Kabpaten Sidoarjo, 
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Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang 

potential improvement nya bernilai nol yang berarti tidak memerlukan perbaikan.  

Tabel 4.7: Potential Improvement bidang Pendidikan10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2011 (%) 

 
No Kab/kota Belanja 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

1 Kota Surabaya -36 6 0 0 

2 Kab. Jember 0 0 0 0 

3 Kab. Sidoarjo 0 0 0 0 

4 Kab. Malang 0 0 0 0 

5 Kab. Kediri -18 0 0 0 

6 Kab. Pasuruan -18 0 0 0 

7 Kab. Blitar -40 0 0 0 

8 Kab. Nganjuk 0 0 0 0 

9 Kab. Bojonegoro -28 0 0 0 

10 Kab. Jombang -7 0 0 0 

Sumber : Hasil olahan, 2013 

Pada tahun 2011 ini hanya memerlukan sedikit perbaikan jika dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. Lima dari enam Kabupaten yang belum efisien hanya 

memerlukan perbaikan pada variabel input, sedangkan satu daerah yaitu Kota 

Surabaya selain perlu mengurangi 36% belanja juga perlu menambah jumlah 

sekolah sebesar 6%. Kabupaten Kediri dan Pasuruan sama-sama perlu 

mengurangi 18% belanja pendidikannya. Kabupaten Blitar, Bojonegoro dan 

Jombang masing-masing perlu mengurangi 40%, 28% dan 7% belanja 

kesehatan agar bisa efisien pada tingkat output yang sama.  

kemudian tingkat perbaikan keseluruhan (overall potential improvement) 

di bidang kesehatan adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

Pada gambar dibawah terlihat bahwa ada satu variabel yang membutuhkan 

sedikit perbaikan yakni variabel puskesmas. 
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Gambar 4.14: Overall Potential Improvement Kesehatan 2011 

 
Sumber : Hasil olahan, 2013 

Jumlah puskesmas hanya memerlukan sedikit perbaikan yakni sekitar 

1,12% seperti yang ditunjukkan oleh warna hijau. Variabel input yakni belanja 

kesehatan perlu dikurangi sebesar 44,89% agar menjadi efisien. Sedangkan 

jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan imunisasi masing-masing perlu 

ditambah 18,65% dan 35,34%. 

Tabel 4.8: Potential Improvement bidang Kesehatan10 Kab/Kota di Jawa 
Timur Tahun 2011 (%) 

No   Kab/kota Belanja 

Kesehatan 

Jumlah 

Puskesmas 

Jumlah 

Nakes 

Jumlah 

Imunisasi 

1 Kota Surabaya -72 0 0 31 

2 Kab. Jember -17 52 0 28 

3 Kab. Sidoarjo -54 20 1 0 

4 Kab. Malang 0 0 0 0 

5 Kab. Kediri -24 13 0 4 

6 Kab. Pasuruan -17 23 0 22 

7 Kab. Blitar 0 0 0 0 

8 Kab. Nganjuk -37 0 0 33 

9 Kab. Bojonegoro -18 0 0 37 

10 Kab. Jombang -22 0 4 51 

Sumber : Hasil olahan, 2013 
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Pada tahun 2011 ini ada dua daerah yang sudah efisien sehingga tidak 

memerlukan perbaikan pada tiap variabelnya yaitu Kabupaten Malang dan 

Kabupaten Blitar dan yang menjadi pembanding bagi kabupaten lainnya. Rata-

rata di hampir semua daerah, tidak memerlukan perbaikan pada jumlah tenaga 

kesehatan di puskesmas. Kota Surabaya, Kabupaten Nganjuk,dan Kabupaten 

Bojonegoro hanya perlu mengurangi belanja kesehatan sebesar 72%, 37% agar 

bisa efisien pada tingkat output yang sama dan 18% dan menambah imunisasi 

31%, 33% dan 37%. 

Kabupaten Jember perlu mengurangi 17% belanja kesehatan, menambah 

52% jumlah puskesmas dan 28% imunisasi agar menjadi efiisen. Kabupaten 

Jombang tidak perlu menambah jumlah puskesmas dan hanya perlu menambah 

sedikit jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yakni 4%, akan tetapi yang perlu 

diperbaiki cukup serius adalah imunisasi yang perlu ditambah 51% juga dengan 

mengurangi 22% belanja kesehatan. Sedangkan perbaikan yang perlu dilakukan 

Kabupaten Kediri adalah dengan mengurangi 24% belanja, menambah 13% 

jumlah puskesmas dan 4% imunisasi.  

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya daerah yang tidak 

memerlukan perbaikan pada imunisasi kecuali daerah yang memang sudah 

efisien. Agar menjadi efisien Kabupaten Sidoarjo perlu mengurangi 54% belanja 

kesehatan dan menambah jumlah puskesmas dan tenaga kesehatannya sebesar 

20% dan 1%. Perbaikan yang diperlukan oleh Kabupaten Pasuruan adalah 

mengurangi 17% belanja, menambah 23% jumlah puskesmas dan 22% 

imunisasi.  
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4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah adanya pendeskripsian tentang gambaran umum, hasil 

penghitungan efisiensi dan tingkat perbaikan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka selanjutnya adalah penjelasan tentang implikasi dari hasil tersebut. 

Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relatif. Kab/kota yang memiliki nilai 

efisiensi terbaik yakni 100% dijadikan sebagai acuan bagi Kab/Kota lainnya  

Berdasarkan hasil penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh melalui 

metode DEA, diketahui bahwa dari sepuluh Kabupaten/Kota yang diamati 

selama tiga tahun masih banyak yang belum mencapai efisiensi 100%. Nilai 

efisiensi pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Ada daerah yang 

nilai efisiensinya meningkat, ada yang menurun ada juga daerah yang nilai 

efisiensinya naik kemudian turun dan sebaliknya. Penelitian sebelumnnya yang 

dilakukan oleh Verhoeven (2007) dan Gunarson (2008) juga menunjukkan 

bahwa pada daerah yang diteliti belanja yang digunakan juga masih belum 

efisien artinya belanja pemerintah dinilai belum dialokasikan dengan benar. 

Dua penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang efisiensi di Provinsi 

Jawa Timur yaitu Rachmawati (2011) dan Merlinda (2011) hasilnya juga 

menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari beberapa Kabupaten/kota 

yang diteliti juga bervariasi dan secara umum juga masih banyak daerah yang 

belum efisien.  

Pada penelitian ini belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan 

dengan belanja kesehatan. Secara umum nilai efisiensi belanja pendidikan di 

hampir semua Kabupaten/Kota yang diteliti selama tiga tahun pengamatan nilai 

efisiensi belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan belanja 

kesehatannya.  
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Pada belanja pendidikan lebih banyak daerah yang efisien dibandingkan 

dengan belanja kesehatan.  Di bidang pendidikan, walaupun tidak ada daerah 

yang mencapai efisiensi 100% tiga tahun berturut-turut akan tetapi beberapa 

daerah nilai efisiensinya cukup tinggi hampir mencapai 100%. Sedangkan di 

bidang kesehatan, hanya ada satu daerah yang mencapai nilai efisiensi 100% 

tiga tahun berturut-turut juga ada satu daerah yang mencapai efisien pada 2011.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lela dina Pertiwi (2007) yang 

meneliti efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah, pada 

penelitian tersebut belanja kesehatan lebih baik jika dibandingkan dengan 

belanja pendidikan. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan 

hasil bahwa belanja pendidikan lebih baik dari belanja kesehatan. Penelitian 

Pertiwi (2007) secara umum hasilnya sama seperti penelitian ini yakni secara 

keseluruhan Kabupaten/Kota yang diteliti masih termasuk belum efisien. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dijelaskan 

bahwa suatu belanja dikatakan efisien apabila input yang tersedia mampu 

menghasilkan output berupa barang atau jasa pada tingkat yang paling optimal 

bagi kepentingan masyarakat, pada kenyataannya ada daerah yang mempunyai 

input yang besar tetapi output yang dihasilkan tidak sebesar input yang 

digunakan salah satunya adalah Kota Surabaya. 

Jika dilihat dari sisi input Kota Surabaya merupakan daerah dengan input 

tertinggi akan tetapi output yang dihasilkan tidak sebanding dengan inputnya 

sehingga nilai efisiensinya tidak pernah mencapai 100% bahkan cenderung 

rendah yakni rata-rata  dibawah 50% baik pada belanja pendidikan maupun  

kesehatan, sehingga menjadikan Kota Surabaya termasuk daerah yang 

belanjanya tidak efisien jika dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Nilai efiisensi 

Kota Surabaya terus menurun dari tahun ke tahun baik pendidikan maupun 

kesehatan.  
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Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlinda 

(2011) dimana daerah yang mempunyai input tertinggi seperti Kota Surabaya 

tidak menghasilkan output yang maksimal sehinga nilai efisiensinya kurang baik. 

Untuk Kota Surabaya salah satu penyebabnya adalah besarnya anggaran 

pendidikan Kota Surabaya ternyata tidak dibarengi dengan perencaan yang 

matang seperti yang tertera pada Surabaya pagi.com. disitu juga dijelaskan 

bahwa selain karena terlalu sedikitnya gedung Sekolah Dasar Negeri(SDN) yang 

direncanakan dalam program pembangunan infrastruktur bangunan sekolah 

dasar negeri (SDN), ternyata juga tidak tepat sasaran.  Dari penelusuran 

Surabaya Pagi, ada SDN yang sudah dibangun pada 2010 dan sekolahnya 

sudah bagus, tapi pada RAPBD 2011 dianggarkan lagi. Kondisi tersebut terjadi 

pada SDN Bubutan X yang sudah merger dengan SDN Bubutan III. 

Gedung SDN Bubutan III yang lama terlihat masih kokoh dan layak difungsikan 

sebagai kegiatan belajar mengajar seperti SDN yang lain. Sedangkan gedung 

SDN III yang baru bangunannya tampak masih bagus, karena, pembangunannya 

masih baru selesai dibangun. Jadi hal- hal seperti itulah yang bias menyebabkan 

belanja di Kota Surabaya tidak efisien. 

Di sisi lain ada daerah yang efisien dalam mengalokasikan belanjanya 

seperti Kabupaten Malang. Kabupaten Malang termasuk daerah yang efisien 

dalam membelanjakan belanja pendidikan maupun kesehatan. Dibidang 

kesehatan, Kabupaten Malang merupakan satu-satunya daerah yang selalu 

efisien selama kurun waktu pengamatan. Sedangkan di bidang pendidikan 

walaupun tidak semunya efisien akan tetapi nilai efisiensi yang diperoleh cukup 

tinggi.  

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang diamati selama tiga tahun, Kabupaten 

Malang termasuk daerah yang paling efisien dalam mengelola belanjanya. Yang 
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menjadikan Kabupaten Malang belanja kesehatannya selalu efisien salah 

satunya adalah karena Pemkab Malang terus meningkatkan pelayanan di bidang 

kesehatan seperti yang ada pada bisnis-jatim.com bahwa Pemkab Malang terus 

meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan berupa pembangunan Ruang 

Rawat Inap RSUD Lawang, Ruang Rawat Inap  Puskesmas Poncokusumo, 

Puskesdes  Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Ruang Operasi RSUD Lawang, 

serta pengembangan Ruang Perawatan TB Paru RSUD Lawang. 

Sementara itu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang 

merupakan daerah yang kurang mengalokasikan belanja pendidikannya dengan 

tepat. Kedua kabupaten tersebut belanja pendidikannya selalu meningkat tiap 

tahunnya akan tetapi nilai efisiensinya justru menurun. Pada kedua kabupaten 

tersebut jumlah sekolahnya juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan 

sebagaimana peningkatan belanjanya. Beberapa Kabupaten/Kota belanjanya 

tinggi akan tetapi nilai efisiensinya masih saja rendah, salah satu penyebabnya 

bias  dikarenakan karena perencanaan yang kurang matang seperti yang terjadi 

pada Kota Surabaya. 

Alasan mengapa beberapa kabupaten tidak efisien adalah karena porsi 

belanja langsungnya lebih sedikit dibandingkan dengan belanja tidak 

langsungnya. Misalnya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang yang porsi 

belanja langsung pendidikannya masing-masing hanya sebesar 14,8 % dan 

11,9% seperti yang dilansir oleh seknas FITRA. Hal inilah yang menyebabkan 

belanja tidak efisien, artinya belanja lebih banyak digunakan untuk belanja tidak 

langsung. Dan belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja 

gaji pegawai yaitu guru.  

Di bidang kesehatan selain Kota Surabaya ada dua kabupaten yang 

belanjanya selalu meningkat setiap tahunnya tetapi nilai efisiensinya justru selalu 

menurun yaitu kabupaten Jember dan kabupaten Kediri. Kedua kabupaten 
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tersebut jumlah puskesmasnya tidak mengalami peningkatan dan yang 

mengalami peningkatan adalah jumlah tenaga kesehatan di puskesmas. Jika 

dilihat dari hal tersebut ketidakefisienan belanja kesehatan pada kedua 

kabupaten tersebut salah satunya disebabkan karena belanja kesehatan lebih 

banyak digunakan untuk keperluan membayar gaji para tenaga kesehatan di 

puskesmas. Sementara itu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Nganjuk juga 

belum dikatakan mengalokasikan belanja kesehatannya dengan tepat walaupun 

peningkatan belanjannya diikuti dengan nilai efisiensinya.  

Seperti diketahui sebelumnya bahwa efisiensi metode DEA adalah 

efisiensi relative. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan 

angka 100% maka dapat diketahui input mana saja yang belum efisien 

penggunaannya dan output mana saja yang harus ditingkatkan. Dalam teori yang 

telah dikemukakan sebelumnya yang dimaksud dengan efisien adalah 

menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, 

atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu. Agar tingkat 

efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien dapat meningkat maka 

penggunaan input pada kab/kota tersebut harus mengacu pada kab/kota lain 

yang telah efisien. 

Di bidang kesehatan, lebih banyak variabel yang memerlukan perbaikan.  

Hampir semua variabel memerlukan perbaikan baik pada variabel input maupun 

output. Pada seluruh Kabupaten/Kota yang masih belum efisien perlu 

mengurangi belanjanya agar menjadi efisien. Juga banyak daerah yang perlu 

menambah imunisasi agar efisien. Selain itu, beberapa daerah ada yang perlu 

menambah jumlah puskesmas dan tidak perlu menambah jumlah tenaga 

kesehatannya atau sebaliknya dan ada juga daerah yang perlu menambah 

keduanya agar menjadi efisien. 



88 

 

 

Sementara di bidang pendidikan, perbaikan yang paling tidak diperlukan 

pada hampir semua daerah dari tahun 2009 sampai 2011 adalah jumlah guru 

artinya jumlah guru tidak perlu ditambah lagi. Hanya ada beberapa 

Kabupaten/kota yang perlu untuk menambah jumlah guru itupun hanya sedikit. 

Untuk jumlah sekolah, beberapa Kabupaten/Kota masih memerlukan 

penambahan jumlah sekolah. Dan perbaikan yang masih diperlukan adalah 

dengan mengurangi variabel input yakni belanja pendidikan.  

Sebagaimana diketahui bersama bahwa di banyak daerah di Indonesia 

anggaran belanja pendidikan masih banyak digunakan untuk membayar gaji 

guru. Mae Chu Chang Spesialis pendidikan Bank Dunia seperti yang dikutip 

Tribunenews.com mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji 

guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara 

keseluruhan, dan jumlah ini terus meningkat meskipun Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan rasio siswa-guru paling rendah di dunia. Lebih lanjut 

Mae juga mengatakan bahwa  pola pembiayaan yang berlaku saat ini tampaknya 

belum membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta 

akses, pasca wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin. 



 

 

89 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang diamati selama 2009-2011 

menghasilkan nilai efisiensi yang bervariasi pada masing-masing 

Kabupaten/Kota dan secara umum masih banyak daerah yang 

belanjanya belum efisien.  

2. Belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan dengan belanja 

kesehatan. Secara umum nilai efisiensi belanja pendidikan di hampir 

semua Kabupaten/Kota yang diteliti selama tiga tahun pengamatan nilai 

efisiensi belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan belanja 

kesehatan. 

3. Nilai efisiensi pada masing-masing Kabupaten/Kota berfluktuasi ada yang 

meningkat dan ada yang menurun. Kabupaten Malang merupakan daerah 

yang paling efisien diantara daerah lainnya dan Kota Surabaya 

merupakan daerah yang paling tidak efisien. 

4. Tingkat potential improvement pada tiap daerah dan tiap tahunnya 

mengalami perbedaan pada variabel yang perlu diperbaiki. Ada beberapa 

daerah yang hanya perlu memperbaiki inputnya, ada daerah yang perlu 

memperbaiki salah satu atau semua outputnya dan ada juga daerah yang 

memerlukan perbaikan pada variabel input maupun output tergantung 

kondisi daerah masing-masing. 
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5.2    Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai tingkat 

efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di 10 Kabupaten/kota di JawaTimur, 

maka saran yang dapat diberikan antara lain:  

1. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mencapai efisiensi seperti Kabupaten 

Malang sebaiknya tetap mengawasi dan mengevaluasi belanjanya sehingga 

pemborosan pengeluaran dapat diminimalkan. Daerah yang efisien adalah 

daerah yang telah menghasilkan output yang sebanding dengan input yang 

digunakan, jadi apabila selama ini sudah menghasilkan output yang sesuai 

sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dari output tersebut misalnya dengan 

memperbaiki fasilitas sekolah dan puskesmas. 

2. Bagi Kabupaten/Kota yang belum efisien sebaiknya : 

a. Pemerintah daerah seharusnya tidak menggunakan sebagian besar 

belanjanya untuk pegawai, artinya pemerintah daerah tidak perlu 

menambah jumlah pegawai (guru) lagi. 

b. Pemerintah daerah seharusnya memperbanyak porsi belanja langsung 

daripada belnaja tidak langsung. 

c. mengalokasikan belanjanya sesuai untuk pos yang telah direncanakan. 

d. Membuat program yang langsung menjangkau kepentingan masyarakat 

agar dana tidak melenceng kepada yang tidak berkepentingan 

e. Pemerintah daerah harus meminimalisasi dana belanja daerahnya. 

Meminimalisasi bukan berarti mengurangi pembangunan dan pelayanan 

public, namun digunakan seefektif mungkin dan memprioritaskan program 

yang mendesak. 
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DATA JUMLAH SEKOLAH 2009-2011 

Jumlah Sekolah di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 1228 861 296 150 94 139 3 4 2775 

2 Kab. Jember 838 1010 246 60 52 366 155 52 2779 

3 Kab. Sidoarjo 721 561 148 57 64 218 59 33 1861 

4 Kab. Malang 1106 1165 272 69 60 303 163 46 3184 

5 Kab. Kediri 670 657 97 28 29 220 88 33 1822 

6 Kab. Pasuruan 868 660 121 33 33 283 128 57 2183 

7 Kab. Blitar 871 730 94 18 22 196 51 22 2004 

8 Kab. Nganjuk 588 674 70 25 33 93 52 28 1563 

9 Kab. Bojonegoro 742 816 95 43 36 234 92 39 2097 

10 Kab. Jombang 362 562 113 48 51 264 122 76 1598 

 

Jumlah Sekolah di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 1224 921 296 148 94 137 32 16 2868 

2 Kab. Jember 804 1009 258 61 92 366 155 52 2797 

3 Kab. Sidoarjo 724 535 146 57 66 217 57 33 1835 

4 Kab. Malang 1093 1167 274 69 86 312 170 52 3223 

5 Kab. Kediri 698 653 96 57 33 221 95 34 1887 

6 Kab. Pasuruan 569 711 123 33 33 283 127 57 1936 

7 Kab. Blitar 793 712 97 18 23 195 49 21 1908 

8 Kab. Nganjuk 546 584 65 27 27 99 56 29 1433 

9 Kab. Bojonegoro 986 816 95 48 36 234 92 42 2349 

10 Kab. Jombang 357 558 111 48 56 261 122 76 1589 

 

Jumlah Sekolah di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 1295 807 306 134 96 139 36 15 2828 

2 Kab. Jember 817 1019 271 62 101 378 179 70 2897 

3 Kab. Sidoarjo 924 554 149 58 68 217 58 31 2059 

4 Kab. Malang 1106 1165 272 69 80 303 163 46 3204 

5 Kab. Kediri 699 655 95 27 35 219 94 34 1858 

6 Kab. Pasuruan 589 709 127 34 42 283 151 66 2001 

7 Kab. Blitar 795 716 97 35 26 195 51 21 1936 

8 Kab. Nganjuk 567 666 70 28 30 103 60 29 1553 

9 Kab. Bojonegoro 754 786 105 48 43 241 101 42 2120 

10 Kab. Jombang 384 558 112 47 56 264 123 76 1620 

 

 



 

 

 

 

DATA JUMLAH GURU 2009-2011 

Jumlah Guru di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 4824 13212 10367 5898 4679 1834 151 235 41200 

2 Kab. Jember 2479 12204 4605 1676 1559 3973 2641 1117 30254 

3 Kab. Sidoarjo 3251 7915 4692 2514 1884 2745 1527 785 25313 

4 Kab. Malang 2993 12121 5934 2447 1908 3591 2366 699 32059 

5 Kab. Kediri 2570 7432 2941 1105 692 2545 2472 852 20609 

6 Kab. Pasuruan 2278 6718 2527 1393 962 3181 2603 1224 20886 

7 Kab. Blitar 1447 7891 2626 473 604 2182 887 377 16487 

8 Kab. Nganjuk 1923 5582 2762 886 1066 1121 1311 625 15276 

9 Kab. Bojonegoro 2157 8192 2478 1204 954 2386 2068 1044 20483 

10 Kab. Jombang 1177 5464 3352 1630 1680 3544 2364 1450 20661 

 

Jumlah Guru di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 9385 14183 10664 3488 4773 898 251 230 43872 

2 Kab. Jember 2512 12316 5162 1762 2317 4147 3394 1392 33002 

3 Kab. Sidoarjo 4059 8166 4787 2020 2187 2532 1460 789 26000 

4 Kab. Malang 2967 11861 6277 1861 2615 3779 3138 1016 33514 

5 Kab. Kediri 1941 7386 2946 937 815 2359 1959 860 19203 

6 Kab. Pasuruan 2561 7215 2636 1042 1302 2761 2981 1455 21953 

7 Kab. Blitar 1757 7663 2673 637 681 2239 1115 531 17296 

8 Kab. Nganjuk 153 5515 2461 1050 1073 708 968 625 12553 

9 Kab. Bojonegoro 1338 8192 2573 1252 990 2514 2545 900 20304 

10 Kab. Jombang 2275 5521 2943 1658 2339 3511 2977 2000 23224 

 

Jumlah Guru di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 4824 13212 13685 4679 3337 996 539 355 41627 

2 Kab. Jember 3183 12336 14151 1755 2442 4033 3093 1409 42402 

3 Kab. Sidoarjo 4148 8215 4601 1805 2002 2617 1350 690 25428 

4 Kab. Malang 2993 12121 5934 1842 2313 2863 2626 904 31596 

5 Kab. Kediri 2723 7572 2821 993 905 2373 1946 830 20163 

6 Kab. Pasuruan 2903 7251 2530 1009 1394 3206 3055 1371 22719 

7 Kab. Blitar 790 7684 2573 657 790 2277 1074 423 16268 

8 Kab. Nganjuk 12038 6195 2544 988 1233 918 1024 605 25545 

9 Kab. Bojonegoro 2231 8001 2309 1341 1356 2616 2172 1035 21061 

10 Kab. Jombang 2387 5468 2818 1526 1872 3550 2796 1955 22372 

 



 

 

 

DATA JUMLAH SISWA 2009-2011 

Jumlah Siswa di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 51222 257957 102380 49666 46097 24029 905 1392 533648 

2 Kab. Jember 46029 222458 69872 21523 22877 46264 29642 11697 470362 

3 Kab. Sidoarjo 51200 158372 74207 27889 39966 40432 15848 5858 413772 

4 Kab. Malang 49039 206307 76409 17691 30052 48429 29827 6371 464125 

5 Kab. Kediri 36472 125101 46470 12176 11851 26860 17349 5654 281933 

6 Kab. Pasuruan 40733 128900 41393 17743 27842 28393 21125 8119 314248 

7 Kab. Blitar 29791 89552 35019 6604 9074 21275 12329 4368 208012 

8 Kab. Nganjuk 21511 92364 38319 10654 20247 11149 8922 4961 208127 

9 Kab. Bojonegoro 28880 93805 38443 15268 14370 25708 22458 9297 248229 

10 Kab. Jombang 20096 91115 40093 16130 22721 42583 26803 13879 273420 

 

Jumlah Siswa di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 48726 282790 114387 42281 50887 13662 6830 1575 561138 

2 Kab. Jember 43654 228669 75379 26485 29777 49013 31226 11753 495956 

3 Kab. Sidoarjo 61990 168572 76816 32870 40136 41470 16189 5406 443449 

4 Kab. Malang 62399 209671 84659 20217 31269 50443 31125 7237 497020 

5 Kab. Kediri 36933 126917 50296 12604 11573 27801 18660 5960 290744 

6 Kab. Pasuruan 29053 140832 43914 13879 21149 27275 23580 8541 308223 

7 Kab. Blitar 29090 90178 36509 7720 10858 22820 12682 4554 214411 

8 Kab. Nganjuk 22569 87272 38651 14176 15329 7438 9069 4472 198976 

9 Kab. Bojonegoro 23851 110794 42180 18351 17496 26610 20739 9366 269387 

10 Kab. Jombang 18496 85913 42169 19649 33841 44244 27425 13730 285467 

 

Jumlah Siswa di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 

No Kab/Kota TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah 

1 Kota Surabaya 48726 275849 114392 49470 46553 13300 6693 1955 556938 

2 Kab. Jember 45436 230323 76007 25480 30338 47428 30620 12147 497779 

3 Kab. Sidoarjo 49527 169211 76847 31464 38631 42412 15407 5753 429252 

4 Kab. Malang 49039 206307 72087 17621 25605 47877 29834 6405 454775 

5 Kab. Kediri 35265 127443 50336 12137 11824 28633 22256 6530 294424 

6 Kab. Pasuruan 28979 137293 43978 12368 21185 28260 25589 11535 309187 

7 Kab. Blitar 28664 90091 36589 6857 10900 23621 12338 5246 214306 

8 Kab. Nganjuk 21293 90080 38915 14918 18011 12831 11994 4199 212241 

9 Kab. Bojonegoro 27145 106748 42199 15570 16317 26052 18877 9762 262670 

10 Kab. Jombang 19980 86285 42135 19041 24377 44188 25632 14797 276435 

 

 



 

 

 

 

DATA JUMLAH PUSKESMAS 2009-2011 

Jumlah Puskesmas di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 

No Kab/Kota Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Jumlah 

1 Kota Surabaya 53 69 53 175 

2 Kab. Jember 49 131 49 229 

3 Kab. Sidoarjo 26 51 36 113 

4 Kab. Malang 39 93 55 187 

5 Kab. Kediri 37 80 37 154 

6 Kab. Pasuruan 33 72 72 177 

7 Kab. Blitar 24 68 24 116 

8 Kab. Nganjuk 20 83 20 123 

9 Kab. Bojonegoro 36 68 33 137 

10 Kab. Jombang 34 73 35 142 

 

Jumlah Puskesmas di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 

No Kab/Kota Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Jumlah 

1 Kota Surabaya 53 69 53 175 

2 Kab. Jember 49 133 49 231 

3 Kab. Sidoarjo 26 56 26 108 

4 Kab. Malang 39 93 55 187 

5 Kab. Kediri 37 80 39 156 

6 Kab. Pasuruan 33 73 54 160 

7 Kab. Blitar 24 68 24 116 

8 Kab. Nganjuk 20 83 20 123 

9 Kab. Bojonegoro 36 68 36 140 

10 Kab. Jombang 34 73 34 141 

 

Jumlah Puskesmas di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 

No Kab/Kota Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Jumlah 

1 Kota Surabaya 58 69 58 185 

2 Kab. Jember 49 133 49 231 

3 Kab. Sidoarjo 26 56 52 134 

4 Kab. Malang 39 93 55 187 

5 Kab. Kediri 37 80 37 154 

6 Kab. Pasuruan 33 73 54 160 

7 Kab. Blitar 24 68 24 116 

8 Kab. Nganjuk 20 83 20 123 

9 Kab. Bojonegoro 36 68 36 140 

10 Kab. Jombang 34 73 34 141 

 



 

 

 

DATA JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS 2009-2011 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dI 10 Kab/Kota di Jawa Timur 2009 

No Kab/Kota Medis Paramedis Jumlah 

1 Kota Surabaya 361 375 736 

2 Kab. Jember 88 224 312 

3 Kab. Sidoarjo 96 243 339 

4 Kab. Malang 86 324 410 

5 Kab. Kediri 83 193 276 

6 Kab. Pasuruan 81 220 301 

7 Kab. Blitar 56 137 193 

8 Kab. Nganjuk 60 150 210 

9 Kab. Bojonegoro 66 192 258 

10 Kab. Jombang 100 348 448 

 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas di 10 Kab/Kota di Jawa Timur 2010 

No Kab/Kota Medis Paramedis Jumlah 

1 Kota Surabaya 379 398 777 

2 Kab. Jember 105 344 449 

3 Kab. Sidoarjo 108 311 419 

4 Kab. Malang 106 409 515 

5 Kab. Kediri 95 219 314 

6 Kab. Pasuruan 79 198 277 

7 Kab. Blitar 56 177 233 

8 Kab. Nganjuk 66 177 243 

9 Kab. Bojonegoro 73 253 326 

10 Kab. Jombang 103 347 450 

 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas do 10 Kab/Kota di Jawa Timur 2011 

No Kab/Kota Medis Paramedis Jumlah 

1 Kota Surabaya 384 819 1203 

2 Kab. Jember 103 667 770 

3 Kab. Sidoarjo 67 664 731 

4 Kab. Malang 101 1109 1210 

5 Kab. Kediri 114 577 691 

6 Kab. Pasuruan 113 544 657 

7 Kab. Blitar 51 539 590 

8 Kab. Nganjuk 69 585 654 

9 Kab. Bojonegoro 73 663 736 

10 Kab. Jombang 102 852 954 

 

 



 

 

 

DATA JUMLAH IMUNISASI 2009-2011 

Jumlah Imunisasi di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 

No Kab/Kota DPT+HB1 DPT+HB3 CAMPAK Jumlah 

1 Kota Surabaya 39927 37175 35221 112323 

2 Kab. Jember 37822 37328 36575 111725 

3 Kab. Sidoarjo 30731 30398 29762 90891 

4 Kab. Malang 40578 39852 38837 119267 

5 Kab. Kediri 26873 26433 25897 79203 

6 Kab. Pasuruan 10236 9862 9838 29936 

7 Kab. Blitar 17435 17642 17062 52139 

8 Kab. Nganjuk 18696 18534 18416 55646 

9 Kab. Bojonegoro 19564 18634 18056 56254 

10 Kab. Jombang 21822 21448 21445 64715 

 

Jumlah Imunisasi di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 

No Kab/Kota DPT+HB1 DPT+HB3 CAMPAK Jumlah 

1 Kota Surabaya 37121 34567 33030 104718 

2 Kab. Jember 35533 33770 31453 100756 

3 Kab. Sidoarjo 29826 29256 29430 88512 

4 Kab. Malang 43175 41934 41463 126572 

5 Kab. Kediri 27225 26741 26423 80389 

6 Kab. Pasuruan 23842 23543 23019 70404 

7 Kab. Blitar 18189 17993 17462 53644 

8 Kab. Nganjuk 18131 18295 17646 54072 

9 Kab. Bojonegoro 19511 18972 18616 57099 

10 Kab. Jombang 21652 21423 20965 64040 

 

Jumlah Imunisasi di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 

No Kab/Kota DPT+HB1 DPT+HB3 CAMPAK Jumlah 

1 Kota Surabaya 34555 31430 29018 95003 

2 Kab. Jember 36007 31650 31441 99098 

3 Kab. Sidoarjo 30949 30512 29816 91277 

4 Kab. Malang 42786 42190 40422 125398 

5 Kab. Kediri 27165 26729 26485 80379 

6 Kab. Pasuruan 23997 24532 23134 71663 

7 Kab. Blitar 21850 21133 20808 63791 

8 Kab. Nganjuk 17973 17761 16976 52710 

9 Kab. Bojonegoro 19610 19186 18840 57636 

10 Kab. Jombang 22202 21926 21042 65170 

 

 



 

 

 

DATA BELANJA PENDIDIKAN 2009-2011 

Belanja Pendidikan 10 Kab/kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 (Rupiah) 

No Daerah 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 774569183256 901865820579 1544994090242 

2 Kab. Jember 509813480332 552401369740 907559006595 

3 Kab. Sidoarjo 445065807055 525199766212 710390981756 

4 Kab. Malang 620411523500 549417667000 810867196300 

5 Kab. Kediri 423796393260 482487714900 632500274625 

6 Kab. Pasuruan 382384390000 378873551751 676572485400 

7 Kab. Blitar 463897996686 451300250519 670845770449 

8 Kab. Nganjuk 419399151865 412045832500 561400187800 

9 Kab. Bojonegoro 356364718402 380169352365 682099772752 

10 Kab. Jombang 379507569931 393040667988 535398111902 

 

 

DATA BELANJA KESEHATAN 2009-2011 

Belanja Kesehatan 10 Kab/kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 (Rupiah) 

N

o Daerah 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 249994001961 312014183847 557292507965 

2 Kab. Jember 142683280362 167924097738 204949172414 

3 Kab. Sidoarjo 219990422091 226621070286 246609370239 

4 Kab. Malang 104702696000 120374574000 153130890523 

5 Kab. Kediri 88165963417 104878416348 148906719456 

6 Kab. Pasuruan 127114192793 146759213160 141347340646 

7 Kab. Blitar 96239426720 82574759328 84545892497 

8 Kab. Nganjuk 125191223511 132494949900 147072437640 

9 Kab. Bojonegoro 114660342232 125519925212 126537926092 

10 Kab. Jombang 128688155332 148588608091 155122227040 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA OUTPUT PENDIDIKAN 2009-2011 

Jumlah Sekolah di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011  

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 2775 2868 2828 

2 Kab. Jember 2779 2797 2897 

3 Kab. Sidoarjo 1861 1835 2059 

4 Kab. Malang 3148 3223 3204 

5 Kab. Kediri 1822 1887 1858 

6 Kab. Pasuruan 2183 1936 2001 

7 Kab. Blitar 2004 1908 1936 

8 Kab. Nganjuk 1563 1433 6553 

9 Kab. Bojonegoro 2097 2349 2120 

10 Kab. Jombang 1598 1589 1620 

 

Jumlah Guru di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011  

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 41200 43872 41627 

2 Kab. Jember 30254 33002 42402 

3 Kab. Sidoarjo 25313 26000 25428 

4 Kab. Malang 32059 33514 31596 

5 Kab. Kediri 20609 19203 20163 

6 Kab. Pasuruan 20886 21953 22719 

7 Kab. Blitar 16487 17296 16268 

8 Kab. Nganjuk 15276 12553 25545 

9 Kab. Bojonegoro 20483 20304 21061 

10 Kab. Jombang 20661 23224 22372 

 

Jumlah Siswa di 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011  

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 533648 561138 556938 

2 Kab. Jember 470362 495956 497779 

3 Kab. Sidoarjo 413772 443449 429252 

4 Kab. Malang 464125 497020 454775 

5 Kab. Kediri 281933 290744 294424 

6 Kab. Pasuruan 314248 308223 309187 

7 Kab. Blitar 208012 214411 214306 

8 Kab. Nganjuk 208127 198976 212241 

9 Kab. Bojonegoro 248229 269387 262670 

10 Kab. Jombang 273420 285467 276435 

 

 



 

 

 

DATA OUTPUT KESEHATAN 2009-2011 

Jumlah Puskesmas 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 175 175 185 

2 Kab. Jember 229 231 231 

3 Kab. Sidoarjo 113 108 134 

4 Kab. Malang 187 187 187 

5 Kab. Kediri 154 156 154 

6 Kab. Pasuruan 177 160 160 

7 Kab. Blitar 116 116 116 

8 Kab. Nganjuk 123 123 123 

9 Kab. Bojonegoro 137 140 140 

10 Kab. Jombang 142 141 141 

 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas di 10 Kab/Kota di Jawa 

Timur Tahun 2009-2011 

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 736 777 1203 

2 Kab. Jember 312 449 770 

3 Kab. Sidoarjo 339 419 731 

4 Kab. Malang 410 515 1210 

5 Kab. Kediri 276 314 691 

6 Kab. Pasuruan 301 277 657 

7 Kab. Blitar 193 233 590 

8 Kab. Nganjuk 210 243 654 

9 Kab. Bojonegoro 258 326 736 

10 Kab. Jombang 448 450 954 

 

Jumlah Imunisasi 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 

No Kab/Kota 2009 2010 2011 

1 Kota Surabaya 112323 104718 95003 

2 Kab. Jember 111725 100756 99098 

3 Kab. Sidoarjo 90891 88512 91277 

4 Kab. Malang 119267 126572 125398 

5 Kab. Kediri 79203 80389 80739 

6 Kab. Pasuruan 29936 70404 71663 

7 Kab. Blitar 52139 53644 63791 

8 Kab. Nganjuk 55646 54072 52710 

9 Kab. Bojonegoro 56254 57099 57636 

10 Kab. Jombang 64715 64040 65170 



 

 

 

 


