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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembagunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang 

bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS). Menurut Rustiadi et al. (2011) 

dalam Latuconsina (2017) menyatakan pembangunan sebagai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan 

kualitas hidup masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun 

sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per 

kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

suatu negara (Harahap, 2011).  

Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan tiga faktor 

utama yaitu pendapatan, faktor kesehatan, dan faktor pendidikan. Selain tiga 

faktor tersebut, IPM juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan 

kerja, yang pada akhirnya ditentukan oleh banyak faktor terutama 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Prihastuti, 

2018).  

Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang 

tentunya ketiga dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dan akan 

berpengaruh satu sama lain. Tiga dimensi dasar tersebut yaitu umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Tercapainya tujuan 

pembangunan manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia 
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sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang 

(Dwiyandari dan Badera, 2018). IPM merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup 

masyarakat serta untuk mengetahui pemerataan di suatu daerah berjalan 

dengan baik atau tidak. Jika IPM mengalami peningkatan, maka bisa 

diasumsikan kesejahteraan masyarakat meningkat dan begitu juga apabila 

IPM mengalami penurunan berarti tingkat kesejahteraan masyarakat menurun 

(Iqbal & Farlian, 2018). 

Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia di 

Indonesia tahun 2018 berhasil mengalami peningkatan, namun kondisi 

tersebut tidak lepas dari belum meratanya faktor pengembangan 

pembangunan manusia di masing-masing daerah. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan IPM melalui kebijakan fiskal. Melalui 

kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui penyediaan 

barang dan jasa pada sektor publik yang tidak mampu disediakan oleh 

pasar/swasta (Fretes, 2017).  

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah cara pengelolaan keuangan daerah 

dengan baik, sehingga sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan 

masyarakat (Harliyani & Haryadi, 2016). Dalam kepentingan peningkatan 

pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah diharapkan mampu 

meningkatkan pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui indeks 

pembangunan manusia (Ariansyah, 2018). Menurut Permendagri Nomor 13 
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Tahun 2006, klasifikasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja 

menurut fungsi terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, 

ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, 

pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam 

mendukung aspek-aspek tersebut maka dibutuhkan sebuah alokasi anggaran 

yang tepat dalam suatu daerah.  

Berdasarkan desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat membiayai 

pengeluaran publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum 

lainnya dalam upaya memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, melalui 

anggaran penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Menurut Oates (1993) dalam Dewi 

dan Sutrisna (2014), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub 

nasional atau pemerintahan daerah akan lebih efisien dalam produksi dan 

penyediaan barang-barang publik. 

Menurut Barzelay (1991) dalam Sasana (2012) pemberian otonomi 

daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama yaitu (a) 

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) 

Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) 

Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Adiputra, dkk. (2015) menyatakan bahwa berdasarkan asas 

desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah 
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daerah dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan 

otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan yang 

terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) 

Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain penerimaan yang sah. 

Pengalokasian APBD yang diberikan oleh pemerintah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, namun pada 

kenyataannya kemampuan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan 

daerahnya masing-masing tidak sama sehingga menyebabkan ketimpangan 

fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya ditambah dengan kondisi atau 

bencana yang saat ini terjadi. Pemerintah menambah anggaran APBN untuk 

bidang kesehatan dan bidang ekonomi, yang memungkinkan terjadinya 

defisit pada APBN dan APBD. Dengan desentralisasi fiskal diharapkan 

terjadinya peningkatan revenue melalui dana transfer dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

terjadi penghematan pembelanjaan pemerintah sehingga menaikkan efisiensi 

pembelanjaan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah (Fretes, 2017).  

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan/atau yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber APBD yang paling dominan 
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karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya 

dapat dilihat dari besar kecilnya PAD tersebut (Fretes, 2017). 

UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut 

UU Nomor 32 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

merupakan dana perimbangan yang pengalokasiannya menekan aspek 

pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintah. 

Putra dan Ulupui (2015) menyebutkan bahwa DAU yang berasal dari 

pemerintahan pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan 

pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa DAU digunakan untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan angka 

harapan hidup yang lebih panjang dan hidup sehat, meningkatkan kualitas 

pendidikan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat serta 

penggunaannya pun harus tepat sasaran. 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ardhani 

(2011) dalam Putra dan Ulupui (2015) menyebutkan bahwa pemanfaatan 

DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 
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peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. 

Selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil 

juga digunakan untuk memdanai keperluan-keperluan daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 

2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH 

dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah (Williantara dan Budiasih, 2016). 

Penelitian tentang indeks pembangunan manusia telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari Fretes (2017) meneliti tentang 

pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan 

Yapen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan 

pendapatan asli daerah  terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dana alokasi umum 

terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. Dana bagi hasil terhadap belanja modal 

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
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Putra dan Ulupui (2015) meneliti tentang pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus, untuk meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus mampu meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. Sedangkan dana alokasi umum tidak mampu 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Adiputra, Yantari, dan Darmada (2015) meneliti tentang pengaruh 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan SILPA terhadap kualitas 

pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variabel 

intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa hasil 

pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan 

manusia. 

Lestari, Sarfiah, dan Prasetyanto (2016) meneliti tentang analisis 

pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan 

Kedu tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi 

umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan dana 

alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Williantara dan Budiasih (2016) meneliti tentang pengaruh pendapatan 

asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 
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pada indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan 

dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Sari dan Supadmi (2016) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli 

daerah dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja 

modal berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Hasan dan Agung (2018) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks 

pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variabel 

intervening studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2011-2015. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum melalui alokasi belanja modal 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia. Sedangkan secara tidak langsung dana alokasi khusus melalui 

alokasi belanja modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan reflikasi dari 

penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fretes (2017) 
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dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Kepulauan Yapen”. Hal yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu mengurangi satu variabel independen yaitu pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI 

HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi 

Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah? 

4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau 

kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi 

Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau 

kota di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi 

Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau 

kota di Provinsi Jawa Tengah. 

4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten atau kota di 

Provinsi Jawa Tengah.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terlebih khususnya 

mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil, dan  Indeks Pembangunan Manusia di 

kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. 



11 

 

 

2. Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi 

Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan atau keputusan mengenai 

alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  

3. Sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah 

dan penelitian-penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah yang menjadi topik utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Dengan adanya latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang memberikan gambaran untuk laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan tentang telaah 

literature yang berhubungan dengan topik penelitian, yang didasari teori dan 

bukti empiris dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk 

merumuskan serta menguatkan hipotesis penelitian serta rerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang metode 

penelitian yang meliputi informasi tentang subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metode anlisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

menjelaskan tentang pemilihan sampel data yang digunakan peneliti, serta 
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pengolahan data tersebut menggunakan alat analisis yang diperlukan, dan 

pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP. Bab ini menjelaskan tentang keterbatasan, saran, 

dan simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian serta menjawab 

hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, selanjutnya berisi saran 

untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian dan 

juga untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


