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KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Landasan Teori dan Konsep 

2.1.1. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) 

Buchanan (1972) menjelaskan bahwa Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi 

neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi 

mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai 

analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Jika demikian, maka kita harus melihat 

bagaimana Adam Smith, pengarang The Wealth of Nation (1776), menjelaskan bahwa “orang 

betindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “the invisible hand” 

menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”.Buchanan 

dan Tullock (1962) menyebutkan dua asumsi kunci teori pilihan rasional.  

1) Individu yang rata-rata lebih tertarik untuk memaksimalkan utilitas (kegunaan). Hal ini 

berarti preferensi individunya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.  

2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai 

metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari 

pilihan individu. 

Heckathorn, dalam (Ritzer and Smart, 2001), memandang bahwa memilih itu sebagai 

tindakan yang bersifat rasional dimana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi 

dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan.  



Coleman (1994) memberikan gagasan mengenai teori pilihan rasional bahwa “orang-orang 

bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) 

yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi”. Dia juga menambahkan bahwa bagi aktor rasional 

yang berasal dari ekonomi, dalam memilih tindakan-tindakan tersebut seorang aktor akan lebih 

memaksimalkan utilitas, atau pemenuhan kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi pada 

intinya konsep yang tepat mengenai pilihan rasional adalah ketika seseorang memilih tindakan 

yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan 

mereka. 

Hubungan dengan penelitian ini teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana memilih 

tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. 

Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam perkembangannya teori ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu 

termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik seperti pengalokasian belanja daerah. 

 

 

 

2.1.2 Teori Fiscal Federalism 

Teori Fiscal Federalismatau Federalisme fiskal adalah studi hubungan keuangan antar 

tingkatan pemerintah dimana sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan 

pada tingkat pemerintah yang berbeda.Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan 

untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Konsep federalisme 

fiskal maksudnya adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota) merupakan kepanjangan tangan 



dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana 

pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetyia, 2013). 

Teori Fiscal Federalism merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan 

desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.Teori 

Fiscal Federalism terdiri dari dua perspektif teori, yaitu perspektif tradisional (Traditional 

Theories) dan perspektif baru (New Perspektif Theories). Hayek (1945) mengungkapakan teori 

tradisional yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi dimana teori tradisional ini 

terdiri dari dua pendapat yaitu pertama tentang penggunaan knowledge in society yang 

mengandung arti bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah 

dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan 

masyarakat. Kedua Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan 

kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih 

berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. 

Teori perspektif baru yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) dalam 

Gunantara (2013) Teori perspektif baru lebih menekankan pada bagaimana desentralisasi fiskal 

berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah.Jika pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat 

dalam perekonomian daerah dibatasi.Dengan demikian teori ini mendasarkan pada 2 mekanisme 

dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, 

interaksi horizontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar tingkat pemerintahan 

(Taufiq, 2010). Mekanisme tersebut sebagai berikut: 

1) Dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi kompetisi antar pemerintah 

daerah merupakan insentif yang penting bagi penyediaan jasa-jasa publik. Persaingan 



antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan 

penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan 

menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

2) Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi 

insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran  ekonomi daerah. 

Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan 

disintensif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. 

Dalam teori federalisme fiskal, konsentrasi keuangan di pusat demikian tinggi.Dalam 

bentuk ini kerangka yang sesuai untuk desentralisasi bersifat top down dan berpola dekosentrasi 

(pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah tingkat II), pemerintah pusat dapat 

secara sepihak menentukan dan mengubah baik tanggung jawab pengeluaran maupun 

pendapatan Pemerintah Daerah dan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan dalam 

upaya mengatasi permasalahan-permasalahan. 

 

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerahmengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah daerah berhak menggali potensi yang terdapat pada daerahnya 

guna menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi kebutuhan publik, agar perekonomian 

daerah dapat berjalan dengan baik.Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli 

Daerah,yaitu: 



1) Pajak Daerah 

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa 

pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan 

pajak kabupaten/kota. 

1) Pajak provinsi terdiri dari: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaan 

e) Pajak Rokok 

2) Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari: 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 



j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2) Retribusi Daerah 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan 

bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud 

dalam UU tersebut yaitu kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menghasilkan barang, fasilitas atau manfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 yang dimaksudkan dengan objek dan retribusi 

daerah yaitu: 

(1) Retribusi Jasa Umum 

(2) Retribusi Jasa Usaha 

(3) Retribusi Perijinan Tertentu 

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Selain dari pendapatan atas pajak dan retribusi daerah, pemerintah juga mendapatkan 

pendapatan dari laba BUMD yang dimilki. Yovita (2011) mengatakan bahwa tujuan 

didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong 

pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam 

melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.  

4) Lain-lain PAD yang sah. 



Pendapatan ini bersumber dari pendapatan daerah selain Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan 

BUMD. Bati (2009) mengatakan bahwa sumber lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 

yaitu:  

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

5) Penerimaan konsumsi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

pengadaan barang, dan jasa oleh daerah 

6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

8) Pendapatan denda pajak 

9) Pendapatan denda retribusi 

10) Pendapatan eksekusi atas jaminan 

11) Pendapatan dari pengembalian 

12) Fasilitas sosial dan umum 

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 

Menurut Permendagri No. 37 tahun 2014, sumber lain-lain PAD yang sah, yaitu: 

a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salahsatu bentuk investasi jangka 

panjang non permanen,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain 

PAD yang sah, obyek Hasil Pengelolaan DanaBergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan 

Dana Bergulir dariKelompok Masyarakat Penerima. 



b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, 

kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek bunga atau jasa giro dana cadangan, 

rincian obyek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya. 

c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaFasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) milik pemerintahdaerah yang belum menerapkan PPK-BLUD 

mempedomaniPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentangPengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah 

Daerah danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJtanggal 5 Mei 2014 

Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 

PertanggungjawabanDana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP 

MilikPemerintah Daerah. 

Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak merupakan sumber pendapatan 

terbesar bagi daerah Olatunji et al. (2009). UU No. 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa, dalam 

pelaksanaan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang untuk 

menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 

menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu 

lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah diharapkan dapat membangun infrastruktur didaerah agar dapat menunjang 

perekonomian didaerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

 

 

2.1.4 Belanja Modal 



Mardiasmo (2009:67) mengatakan bahwa, Belanja Modal adalah pengeluaran yang 

manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 

pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 

pemeliharaannya.Alokasi belanja modal berarti mengalokasikan setiap pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah untuk membangun infrastuktur yang ada di daerahnya. Menurut (Syaiful, 

2008) Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: 

1) Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 

pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya 

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

PembangunanUntuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah denganPeraturan 

Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan 

Umum, dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya 

Operasional dan BiayaPendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum Yang BersumberDari APBD. 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta 



inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai 

peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas 

sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.Penganggaran untuk 

pembangunan gedung danbangunan milik daerah mempedomani Peraturan PresidenNomor 73 

Tahun 2011 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara. 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah 

kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5) Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan 

kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan 

irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan 

ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006, tanggal 3 April 2006, tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Lampiran I-A.3 Laporan Realisasi 



Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang termasuk Belanja Modal adalah Belanja Tanah, 

Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, 

Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Dilihat dari jenisnya, belanja modal terdiri 

atas: 

1) Belanja Publik  

Yaitu belanja yang membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk 

peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya danmanfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat umum. Beberapa contoh belanja publik seperti, pembangunan 

jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. 

2) Belanja Aparatur  

Yaitu belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi 

dirasakan secara langsung oleh aparatur. Beberapa contoh belanja aparatur antara lain : 

pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pamerintahan, dan pembangunan rumah 

dinas. 

 

Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang 

menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. 

2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan. 

 

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 



UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia 

sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.Dalam konsep tersebut 

penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan 

dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu.Untuk menjamin 

tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah 

produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995).Secara ringkas empat 

hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1) Produktivitas 

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh 

dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian 

merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 

 

 

2) Pemerataan 

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap 

semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan 

untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil 

menfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup. 

3) Kesinambungan 

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk 

generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, 

dan lingkungan harus selalu diperbaharui. 

http://diomishinegi.blogspot.com/


4) Pemberdayaan 

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan 

(bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari 

proses pembangunan. 

Terdapat tiga unsur dasar pembangunan manusia untuk mengukur IPM, yaitu (1) usia 

harapan hidup, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. 

a) Usia Harapan Hidup 

Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia harapan hidup. Usia 

harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk 

bertahan hidup. Pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan upaya agar 

penduduk dapat mencapai pada usia harapan hidup yang panjang. Indikator dari harapan 

hidup diantaranya adalah  

1) Angka kematian bayi. 

2) Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun. 

3) Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. 

4) Persentase penduduk yang sakit. 

5) Rata-rata lamanya penduduk sakit. 

6) Persentase penduduk mengobati sendiri penyakitnya. 

7) Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis. 

8) Persentase balita yang kurang gizi. 

9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum bersih. 

10) Persentase rumahtangga yang menghuni rumahnya berlantai tanah. 

11) Persentase penduduk tanpa adanya akses terhadap fasilitas kesehatan. 



12) Persentase rumah tangga tanpa adanya akses terhadap sanitasi. 

b)  Pengetahuan 

Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-2 adalah pengetahuan.Pengetahun atau 

tingkat pendidikan juga diakui sebagai unsur yang mendasar dari pembangunan manusia. 

Indikator Pendidikan antara lain: Angka melek huruf, rata-rata lamanya bersekolah, 

angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah (Drop Out), dan lain-lain. 

c)  Standar Hidup Layak 

Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-3 adalah standar hidup layak. Indikator 

Standar Hidup Layak dilihat dari daya beli meliputi: 

(1) Jumlah penduduk yang bekerja. 

(2) Jumlah pengangguran terbuka. 

(3) Jumlah dan persentase penduduk miskin. 

(4) PDRB riil per kapita. 

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100.Semakin mendekati 100, maka hal tersebut 

merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak dkk, 2014). Agar 

dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 

(BPS,2008:39), yaitu: 

1. Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 (IPM <50). 

2. Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 

(50 < IPM < 66). 

3. Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada diantara 66 sampai kurang dari 80 (66 

< IPM < 80). 

4. Kategori tinggi dengan IPM lebih atau sama dengan 80 (IPM >80). 



Sumiyati (2011) mengatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria 

rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan 

perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula jika status pembangunan manusia 

berada pada kriteria menengah berarti masih perlu  ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah 

memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan 

manusia sudah baik dan optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia 

tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat 

dapat tercapai. 

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya 

(BPS,2012b:71). Formula yang digunakan dalam pertimbangan indeks komponen IPM adalah 

sebagai berikut: 

Indeks X(I) =
X(I)−X(min )

X maks  −X(min )
 ………………………............................ (1) 

Keterangan :X(I) = Komponen IPM ke-i 

 X(min ) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i 

 X(maks ) =Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i 

 i =1,2,3, … (urutan komponen IPM) 

Menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum 

seperti disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. 

Table 2.1 Indeks Masing-masing Komponen IPM 

Komponen IPM (1) Maksimum (2) Minimum (3) Keterangan (4) 

1. Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 

85 25 Standar UNDP 

2. Angka Melek Huruf 

(Persen) 

100 0 Standar UNDP 

3. Rata-rata Lama 15 0  



Sekolah (Tahun) 

4. Daya Beli (Rupiah 

PPP) 

732.710
a 

300.000 (1996) 

360.000
b
 (1999,dst) 

Pengeluaran per 

Kapita 

Riil 

Disesuaik

an 

Sumber: BPS, 2012b 

Keterangan: 

a) Perkiraan maksimum pada PJP II tathun 2018
 

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru
 

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut: 

IPMj = 
1

3
Σj Indeks X(i, j) ........................................................................(2) 

Keterangan:  Indeks X(i,j) = Indeks komponen IPM ke I untuk wilayah ke-j 

                i  = 1,2,3, (urutan komponen IPM) 

                j  = 1,2 …….k (wilayah) 

 

1.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka kerangka pemikiran penelitian ini 

digambarkan dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebagai berikut. 

 

1.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai segala belanja 

daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi 

daerah, BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan suatu daerah dalam 

menyediakan pendanaan yang bersumber dari daerah sangat ditentukan pada kemampuan daerah 

tersebut dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan 

ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang 



berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pembangunan suatu daerah yang dilakukan 

secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiscal daerah sebagai landasan 

pelaksanaan pembangunan.Hal ini menuntut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah (Pamudi, 2008). 

PAD merupakan sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan ekonomi daerah. Hal ini 

berarti besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan  pada 

pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012). 

Tingkat kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai 

pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah 

tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Tujuan utama 

pembangunan daerah selain kemandirian fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat menjadi lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur melalui IPM 

(Pamudi, 2008). 

PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap Peningkatan IPM, dengan kata lain 

PAD berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.Peningkatan PAD yang 

diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada 

sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal 

ini didukung oleh hasil penelitian Pamudi (2008), Setyowati dan Suparwati (2012), dan Lugastro 

(2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 



Ha.1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Penigkatan Indeks 

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

 

 

1.2.2 Pengaruh Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

Diterimanya penerimaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya daerah seperti 

PAD dan juga bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAU dan DAK, maka alokasi dana 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya juga akan semakin baik. Christy dan 

Adi (2009) menyatakan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat 

daerah diperlukan pengalokasian dan belanja modal yang lebih besar berupa pembangunan 

gedung, sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan sarana dan prasarana publik serta 

investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana 

penunjang lainnya akan meningkatkan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan (Bati, 2009). 

Hal tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana 

daerah, disamping itu juga untuk mendapatkan aset tetap daerah (Solikin, 2007). Belanja modal 

dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, pada 

akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya peningkatan 

sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor 

publik.Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap peningkatan indeks pembangunan 

manusia.Hal ini didukung oleh hasil penelitian Christy dan Adi (2009); Kusreni dan Suhab 

(2009); Setyowati dan Suparwati (2012); dan Mirza (2012), mengatakan alokasi belanja modal 



berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha.2: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

Berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian. Hubungan 

beberapa variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Desain Penelitian (Kerangka Teori Penelitian) 
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