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Abstract 

 

The social welfare is one purpose of the state, but in Indonesia the poverty 

rate lately increased, after the previous (2007-2013) there was a trend in poverty 

reduction. This reflects a decrease in the welfare of society. 

This study aimed to analyze the factors affecting the level of poverty, derived 

from the theory of welfare economics at the poverty side. According to the theory of 

welfare economics, particularly the second theorem, the social welfare can be 

achieved through the redistribution of welfare policy. With the approach of political 

economy, the redistribution of welfare by the State was much influenced by the ruling 

party in the government, so that the policy of welfare redistribution  is influenced by 

partisanship on its constituents, through budget policy. At now, the the partisanship 

budget policy aimed more at all of the public at large. 

Factors that influence the level of poverty in this study is the budget policy 

alignments Social Protection function, the function of education and health function, 

as measured by its effectiveness to reduce poverty, increase the average length of 

education and increase life expectancy. The panel data from 33 provinces in 

Indonesia since 2007-2013 used to this study. 

Based on the test model specification, the classic symptom detection and 

hypothesis testing, the best model is the model of the Common Effects, and 

simultaneously, the three independent variables affecting the level of poverty. The 

partially, there is only one variable that significantly influence the level of poverty, 

that is the effectiveness of partisanship budget policy at function of Social Pro 

Security (Socsec_Fc), while the effectiveness of Edu_Fc and effectiveness of 

Health_fc no partial effect on poverty levels. 
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Abstrak 

 

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan bernegara, namun di 

Indonesia tingkat kemiskinan akhir-akhir ini mengalami peningkatan, setelah 

sebelumnya (2007-2013) ada kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini 

mencerminkan adanya penurunan kesejahteraan dalam masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kemiskinan, diturunkan dari teori ekonomi kesejahteraan dari sisi kemiskinan. 

Menurut teori ekonomi kesejahteraan, khususnya teorema kedua, kesejahteraan 

masyarakat dapat dicapai melalui kebijakan redistribusi kesejahteraan. Dengan 

pendekatan ekonomi politik, kebijakan redistribusi kesejahteraan oleh Negara banyak 

dipengaruhi oleh partai penguasa di pemerintahan, sehingga kebijakan redistribusi 

kesejahteraan banyak dipengaruhi oleh keberpihakan partai pada konstituennya, 

melalui kebijakan anggaran. Namun saat ini kebijakan anggaran keberpihakan lebih 

ditujukan pada semua masyarakat luas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam penelitian ini 

adalah kebijakan anggaran keberpihakan (Parisanship Budget Policy) fungsi 

Perlindungan Sosial, fungsi Pendidikan dan fungsi Kesehatan, yang diukur dari 

efektivitasnya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan rata-rata 

lama sekolah dan meningkatkan angka harapan hidup. Data yang digunakan adalah 

data panel dari 2007-2013 dari 33 provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan uji spesifikasi model, deteksi gejala klasik dan uji hipotesis, 

model terbaik adalah model Common Effects, di mana secara simultan ketiga variable 

independen mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Adapun secara parsial, hanya ada 

satu variable yang secara signifikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan, yaitu 

efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial (Socsec_Fc), 

sementara efektivitas Edu_Fc dan efektivitas Health_fc tidak berpengaruh secara 

parsial pada tingkat kemiskinan. 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Kemiskinan adalah masalah sosial terbesar di dunia. Kata "kemiskinan" 

sendiri memiliki arti suatu kondisi kepemilikan pendapatan dan/atau kekayaan 

yang begitu rendah, sehingga menghasilkan standar hidup yang minimal. 

Kemiskinan dapat didefinisikan pula sebagai kurang terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia, tidak cukupnya sumber daya yang dimiliki, baik material dan non-

material, seperti pendapatan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, 

pengetahuan dan kebudayaan. 

Kemiskinan memiliki efek negatif pada kualitas hidup masyarakat, pada 

kesempatan yang terbuka bagi mereka, dan kemampuan mereka untuk 

berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Orang yang miskin akan sulit untuk 

keluar dari lingkaran kemiskinan, seringkali anak-anak dari keluarga miskin lebih 

mungkin untuk menjadi orang dewasa yang miskin pula, sehingga kemiskinan 

akan berdampak pada setiap aspek kehidupan seseorang. Dampak kemiskinan 

antara lain, rendahnya penghasilan dan potensi hutang, rendahnya pendidikan 

karena putus sekolah di usia dini, resiko rendahnya tingkat kesehatan karena tidak 

dapat berobat, tidak memiliki rumah sendiri, rendahnya partisipasi dalam 

masyarakat.   
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Adanya kemiskinan berarti masyarakat yang sejahtera belum tercapai. 

Masyarakat yang sejahtera dalam konteks ekonomi dapat dicapai apabila 

masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas barang-jasa yang dikonsumsinya, 

sedangkan secara kebijakan sosial, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud 

apabila jangkauan pelayanan oleh negara dilakukan secara luas untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Menurut teori kesejahteraan aliran Klasik, khususnya 

teorema kedua dari teori kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat atau 

kesejahteraan sosial (atau tidak adanya kemiskinan) dapat dicapai antara lain 

melalui redistribusi kesejahteraan yang berdasarkan mekanisme pasar. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini cenderung meningkat di 

beberapa provinsi, walaupun secara nasional jumlahnya menurun sampai tahun 

2014 (Tabel 1.1).  namun dari September 2014 sampai dengan September 2015 

jumlah penduduk miskin meningkat 0.78 juta jiwa, atau ada 11.36% dari total 

penduduk (https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227). Kondisi ini  menunjukkan 

adanya peningkatan individu/rumah tangga dalam masyarakat yang tidak berdaya, 

sehingga masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata yang 

merupakan amanah dalam Pembukaan UUD 1945 belum tercapai.   

Tabel 1.1 Jumlah Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Meningkat 

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Provinsi 19 0 2 1 5 1 8 - - 

Tingkat Kemiskinan (%) 16.58 15.42 14.15 13.33 12.43 11.81 11.42 10.96 11.36* 

Sumber: Data BPS yang diolah peneliti, 2016 

Catatan: *September 2015 
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Tabel 1.1 menggambarkan jumlah provinsi dengan jumlah penduduk 

miskin yang bertambah selama tahun 2007 sampai 20013. Selain itu, secara 

nasional juga ada peningkatan kemiskinan di tahun 2015. Meningkatnya 

kemiskinan ini menggambarkan bahwa peran pemerintah sebagai institusi 

pelaksana kenegaraan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, belum 

optimal dalam menjalankan kebijakan redistribusi kesejahteraan terutama untuk 

masyarakat yang tidak/kurang beruntung dalam kepemilikan sumber-sumber 

pendapatan. Dengan kata lain, kebijakan anggaran beberapa provinsi dan 

pemerintah pusat belum maksimal dalam menyelesaikan masalah pengentasan 

kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memiliki banyak penyebab. 

Beberapa faktor utama yang biasanya menjadi penyebab kemiskinan antara lain 

adalah adanya kelebihan penduduk di suatu wilayah, distribusi sumber daya yang 

tidak merata dalam perekonomian, ketidakmampuan untuk memenuhi standar 

hidup yang tinggi dan biaya hidup, kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang 

tidak memadai, degradasi lingkungan, tren ekonomi dan demografi tertentu, serta 

tidak kalah pentingnya adalah kurangnya  insentif  kesejahteraan. 

Tek Ram (2015) menyebutkan bahwa populasi penduduk yang besar 

merupakan salah satu penyebab kemiskinan di India. Meningkatnya populasi juga 

meningkatkan kemiskinan di India, dan berdasarkan sensus 2011, sebesar 29.5 

persen populasi hidup di bawah garis kemiskian. Orang miskin harus 

menghabiskan sebagian besar sumber daya mereka sehingga kurang hemat, 
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produktivitas yang rendah, tingkat pendapatan dan tingkat pembentukan modal 

rendah. Dengan demikian, perekonomian mulai dengan kemiskinan dan berakhir 

dengan kemiskinan saja. 

Rendahnya kepemilikan sumber daya ikut menyebabkan penghasilan 

seseorang rendah, yang seterusnya menyebabkan kemiskinan. Rendahnya 

penghasilan ini menyebabkan individu/rumah tangga tidak/kurang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dirinya/keluarganya. Kebutuhan akan pendidikan dan 

kesehatan diri/keluarganya akhirnya juga rendah. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2012) 

mengatakan bahwa dalam jangka panjang kemiskinan dapat dikurangi melalui 

peran kebijakan redistribusi. Berkaitan dengan kebijakan redistribusi ini, Rodrik, 

et al. (2002) mengatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan redistribusi 

kesejahteraan diperlukan peran lembaga/institusi pembuat kebijakan, karena pasar 

tidak bisa berkreasi sendiri/mengatur diri sendiri/menstabilkan sendiri/ 

melegitimasi diri sendiri, pelaku perekonomian memerlukan jaminan stabilitas 

ekonomi dan kepastian dalam bertindak, yang hanya bisa diberikan oleh tata 

pemerintahan yang baik dengan kebijakan ekonomi yang dibuat. North (1991) 

mengatakan sebelumnya bahwa lembaga akan memberikan insentif dan arahan 

dalam struktur ekonomi. Schumpeter (1994), Broadberry (2007), Koske 

et.al.(2012), dan OECD (2012: 184) juga menekankan pentingnya peran 

kelembagaan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi secara bersamaan.    



5 

 

Menurut Sen (1989) diperlukan kebijakan pemerintah non-pasar agar 

manusia mempunyai kapabilitas dirinya sendiri untuk sejahtera (human center). 

Swasono (2010: 57-64) juga mengatakan bahwa rakyat merupakan subject matter 

pembangunan, oleh karena itu strategi pembangunan harus berpihak kepada 

rakyat, bukan pasar. Menurut Soegiyanto (2007), harus ada regulated market 

mechanism dari pemerintah untuk mencapai standar tertentu bagi kesejahteraan 

masyarakat, bukan hanya menggunakan konsep efisiensi/optimum Pareto yang 

menyebabkan ketidakadilan.  

Salah satu konsep keberpihakan yang banyak diterapkan di negara-negara 

yang menganut sistem ekonomi campuran (biasanya dengan pendapatan per 

kapita tinggi) adalah konsep Welfare State, yaitu suatu konsep pemerintahan di 

mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan memajukan 

ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik bagi 

mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri ketentuan minimal untuk 

kehidupan yang layak. Peran ini harus dilakukan dengan kebijakan keberpihakan 

(partisanship policy) dalam alokasi anggaran pada semua masyarakat, bukan 

berdasarkan kepentingan politik saja (traditional partisanship policy).  

Di beberapa Negara kesejahteraan (Welfare State), kemiskinan penduduk 

seringkali diatasi menggunakan program redistribusi kesejahteraan melalui jaring 

pengaman social (safety net). Kemiskinan yang meningkat tajam pasca krisis 

moneter tahun 2008 di United State, diatasi menggunakan jaring pengaman sosial 
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sehingga dapat memangkas setengah dari jumlah penduduk miskin (Stone, et al., 

2015). 

Ada perbedaan dalam kebijakan alokasi anggaran Amerika Serikat dalam 

dua periode yang berbeda. Tahun 1953, anggaran untuk pengeluaran pertahanan 

64,9%, untuk jaminan pendapatan 5%, jaminan sosial 3,6%, jaminan kesehatan 

0,4%, sisanya untuk lain-lain. Namun pada tahun 2005, anggaran untuk 

pengeluaran pertahanan menjadi hanya 20%, namun untuk jaminan pendapatan 

menjadi 14%, jaminan sosial 21,2%, jaminan kesehatan 22,8%, sisanya untuk 

lain-lain (Gruber, 2007: 302).   

Partai politik berperan pula menentukan kebijakan keberpihakan dan 

menurut beberapa peneliti masih cukup relevan diterapkan pada Welfare State 

(Bartels, 2004; McCarty, et al., 2006 dalam Gelman, et al, 2010; Scheve and 

Stasavage, 2009; Starke, et al. 2012), walaupun penerapan kebijakan 

keberpihakan partai politik kiri (sosialis) dan partai politik kanan (liberal) dalam 

kesejahteraan ada perbedaan ( Beck; 2012; Tabellini, 2012; Klitgaard dan 

Praestekaer, 2013).  

Kualitas kebijakan keberpihakan seringkali diukur dari prosentase alokasi 

anggaran untuk publik terhadap Gross Domestic Product (GDP). Persson dan 

Tabellini (2000) mengatakan, di akhir 1990-an kualitas kebijakan keberpihakan 

lewat kebijakan fiskal semakin meningkat, misalnya anggaran pengeluaran di 

Swedia yang  lebih dari  60%, di negara-negara Eropa lainnya sebesar 50%, dan 

di negara-negara Jepang, Swiss dan USA sebesar 35%. Hal ini sesuai Wagner’s 
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law (Peacock and Wiseman, 1961: 16-19) yang mengatakan bahwa prosentase 

pengeluaran  pemerintah untuk kebijakan publik seharusnya kebih besar dari 

pertumbuhan output (GDP). Menurut Dewan and Sattingler (2009), pengeluaran 

pemerintah terbesar untuk perlindungan sosial (berupa transfer), yang kedua 

untuk kesehatan, dan yang ketiga untuk pendidikan. Uni Eropa merupakan 

negara-negara dengan kualitas implementasi kebijakan transfer tertinggi, 

sedangkan yang terendah adalah negara-negara di Amerika Latin. Tahun 2009, 

negara dengan pengeluaran anggaran perlindungan sosial terbesar adalah Jerman 

(47%), menyusul Demnark (43%), Swedia, Perancis, Luxemburg dan Finlandia 

(42% ).   

Ada beberapa pertimbangan yang muncul seiring dengan menguatnya 

usaha menurunkan kemiskinan. Misalnya Romer and Rosenthal (1979) dengan 

median-voter theory, yang mengatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah 

untuk publik sebaiknya mempertimbangkan suara pemilih tengah, sebagai 

representasi dari median income masyarakat.  Arrow (1951) dan Sen (1985) 

memberikan alternatif melalui social choice theory.  

Besar dan variasi kebijakan redistribusif melalui transfer tunai 

mencerminkan ukuran dan progresivitas kebijakan.  Di negara-negara anggota 

OECD, 75% anggota melakukam kebijakan transfer tunai. Namun di Australia 

dan Inggris, bantuan langsung tunai pada masyarakat dengan tingkat pendapah 

rendah ditargetkan pada mereka yang membutuhkan saja.  
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Selain kebijakan transfer, kebijakan lainnya adalah kebijakan jaminan 

sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan perlindungan untuk 

rakyat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kebijakan di bidang 

pendidikan antara lain memberikan subsidi untuk mengurangi biaya pendidikan, 

sampai perguruan tinggi. Menurut Shamsul Arifeen (2008), subsidi pada 

perguruan tinggi meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan 

tinggi.  

Kebijakan keberpihakan di bidang kesehatan di Amerika Serikat yang 

terkenal adalah program  jaminan kesehatan yang ditandatangani Presiden Obama 

tahun 2013 yang lalu, untuk semua warga negara Amerika Serikat. Issue 

kesehatan menjadi penting, karena dapat mendorong masyarakat lebih produktif, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. UNDP pun menggunakan 

ukuran kesehatan masyarakat sebagai salah satu ukuran pembangunan  manusia 

(Human Development Index).  

Kebijakan redistribusi kesejahteraan melalui alokasi anggaran pemerintah 

seperti dijelaskan di atas harus dilakukan di Indonesia, mengingat Indonesia 

masih dalam kategori negara pendapatan setengah rendah (dengan pendapatan per 

kapita $1,306-$4,085 per tahun), dan dengan indeks kedalaman (P1) dan 

keparahan (P2) kemiskinan yang cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan 

amanat UUD dalam pasal 34 ayat 2 yang tertulis bahwa “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.  
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Melalui RPJMN 2010-2014, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat itu yang 

dilakukan melalui jalur bantuan Pemerintah, sehingga diharapkan pendapatan 

nominal atau pun riil masyarakat miskin meningkat, dan dapat mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kebijakan redistribusi kesejahteraan 

melalui transfer yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin 

antara lain PKH (Program Keluarga Harapan) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin), 

program beras miskin (RASKIN), BLSM (bantuan langsung sementara), 

bersumber dari dana kebijakan pengentasan kemiskinan dalam APBN dan APBD. 

Indikator keberpihakan pemerintah pada masyarakat miskin terlihat dari 

prosentase anggaran kemiskinan terhadap total APBN/APBD.   

Kebijakan keberpihakan di bidang pendidikan di Indonesia diwujudkan 

dengan besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan, 

setidaknya 20% dari APBN (amanat UUD 1945 pasal 31 dan UU no 20/2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional), termasuk pemberian Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang dimulai pada Juli 2005. Tujuan awal BOS adalah agar setiap 

warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (9 

tahun). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

9 Tahun adalah besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK), seelanjutnya mulai 

tahun 2013 target wajib belajar adalah 12 tahun. 

Kebijakan keberpihakan di bidang kesehatan diwujudkan dalam pelayanan 

oleh PT ASKES, dan mulai tahun 2014 dilayani oleh BPJS (Badan Penyelenggara 
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Jaminan Sosial). Layanan ini merupakan kelanjutan dari sistem jaminan sosial 

nasional (SJSN, melalui UU no 24/2004 tentang SJSN), melalui iuran asuransi 

kesehatan. Anggaran jaminan kesehatan ini termasuk salah satu dari keseluruhan 

anggaran kesehatan, yang besarnya seharusnya minimum 5% dari total anggaran 

(UU no 36/2009), dan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (melalui 

Kementerian/lembaga dan non Kementerian/ Lembaga) dan transfer ke daerah. 

Salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari meningkatnya 

usia harapan hidup penduduk,     

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan rasio realisasi beberapa pos anggaran 

terhadap total APBN, baik melalui belanja pusat maupun belanja daerah: 

Tabel 1.2  Rasio Realisasi Anggaran Terhadap APBN (%) 

Jenis Kebijakan 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Anggaran Kemiskinan - 3,314 7,42 3,906 7,41 

2. Anggaran Pendidikan 20,8 20,0 20,2 20,1 20,0 

3. Anggaran Kesehatan 3,00 3,00 3,30 3,10 3,4 

Sumber: Data yang diolah peneliti didasarkan data BPS, Bappenas, 2014. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hanya anggaran pendidikan yang memiliki 

rasio cukup tinggi namun dengan kecenderungan menurun, sementara rasio 

anggaran lainnya masih sangat kecil, termasuk anggaran kesehatan yang di bawah 

rasio minimum (5%). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan keberpihakan 

pemerintah melalui anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

belum optimal. 

 Namun di sisi lain, kebijakan anggaran yang optimal belum tentu adil. 

Oleh karena itu kebijakan anggaran pemerintah dalam penelitian ini akan dilihat 
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dari sisi efektivitas kebijakan, yaitu merupakan rasio antara perubahan anggaran 

dan perubahan sasaran yang dicapai (doing the right things). Kebijakan anggaran 

yang efektif akan menunjang terwujudnya visi Pembangunan  dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu 

terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. 

Penelitian ini ditujukan untuk memodelkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Indonesia yang didasarkan pada pengembangan 

teorema kedua dari teori kesejahteraan  melalui efektivitas kebijakan  anggaran 

keberpihakan. 

 

1.2 Perumusan Masalah: 

Atas dasar fenomena tentang meningkatnya jumlah provinsi di Indonesia 

dengan penduduk miskin meningkat (Tabel 1) dan % penurunan anggaran belanja 

pemerintah  yang dapat mengurangi kemiskinan (Tabel 1.2), permasalahan yang 

mengemuka dalam penelitian ini adalah bahwa meningkatnya kemiskinan di 

beberapa provinsi di Indonesia diduga disebabkan oleh adanya belum efektifnya 

kebijakan anggaran keberpihakan pemerintah.   

Kebijakan redistribusi kesejahteraan melalui kebijakan alokasi anggaran 

pemerintah yang memihak masyarakat dapat mengurangi kemiskinan apabila 

dilakukan secara efektif atau tepat sasaran. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian: 

1. Apakah efektivitas kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial dapat 

menurunkan angka kemiskinan? 

2. Apakah efektivitas kebijakan anggaran fungsi Pendidikan dapat menurunkan 

angka kemiskinan? 

3. Apakah efektivitas kebijakan anggaran fungsi Kesehatan  dapat menurunkan 

angka   kemiskinan? 

4. Apakah efektivitas kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial, fungsi 

Pendidikan dan fungsi Kesehatan secara bersama dapat menurunkan angka 

kemiskinan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum: 

Penelitian untuk disertasi ini ditujukan untuk memodelkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dari sisi efektivitas 

kebijakan anggaran keberpihakan pemerintah. 

1.4.2 Tujuan Khusus: 

Tujuan khusus dari penelitian disertasi ini meliputi: 

1) Mengidentifikasi efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

Perlindungan Sosial dan menguji pengaruhnya  terhadap kemiskinan di 

Indonesia.  

2) Mengidentifikasi efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

Pendidikan dan menguji pengaruhnya  terhadap kemiskinan  di Indonesia. 
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3) Mengidentifikasi efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

Kesehatan dan menguji pengaruhnya  terhadap kemiskinan di Indonesia.  

 

1.4.3  Manfaat Penelitian: 

1)  Manfaat teoritis: 

Memodelkan kebijakan anggaran keberpihakan untuk melihat 

pengaruhnya pada kemiskinan di Indonesia. 

2) Manfaat praktis: 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan empiris bagi para 

pengambil kebijakan di Indonesia dan para peneliti berkaitan dengan 

usaha mengurangi angka kemiskinan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengantar 

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Kemiskinan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diturunkan dari teori-teori 

kesejahteraan dan teori kebijakan redistribusi kesejahteraan. Teori kebijakan 

redistribusi kesejahteraan didasarkan pada teori kebijakan abad ke 20 dan ke 21, 

meliputi median-voter theory (Romer dan Rosenthal, 1975), social choice theory 

(Amartya Sen,1985), skema pendapatan yang adil (Stiglitz, et al., 2009), dan teori-

teori partisan baru.  

Berikut ini tabel tentang bagaimana proposisi penelitian akan dikembangkan 

melalui teorema kedua (redistribusi kesejahteraan) dari teori kesejahteraan Klasik dan 

teori kesejahteraan baru.            

Tabel 2.1 Model Dasar Penelitian 

 Model Dasar Penelitian 

 Traditional Welfare Theory New Welfare Theory 

Teorema 

Kedua 

Kebijakan redistribusi 

kesejahteraan  didasarkan 

pada mekanisme pasar   

U = U(tx, G) 

Kebijakan redistribusi 

kesejahteraan didasarkan pada 

keadilan dan traditional 

partisanship policy 

 U = U(tx, G)   

Sumber: Diolah peneliti untuk penelitian 2015 
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2.2  Kemiskinan dan Teori Ekonomi Kesejahteraan  

Kemiskinan sering didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat
1
, sedangkan 

menurut World Bank, kondisi kemskinan didefinisikan sebagai orang yang memiliki 

memiliki pendapatan kurang dari 1 Dollar Amerika setiap harinya. 

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan 

kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya yaitu kebutuhan akan makanan dan non makanan. BPS mengukur 

kecukupan itu dari terpenuhinya kebutuhan 2100 kkalori perhari. Sementara 

kebutuhan non makanan diukur dari terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar seperti 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.  

Ditinjau dari teori kesejahteraan, kemiskinan adalah suatu kondisi 

tidak/kurang terpenuhinya kebutuhan dasar individu/rumah tangga, sehingga 

kemiskinan sering berkaitan dengan ulititas yang dimiliki. Teori kesejahteraan 

mengkategorikan kemiskinan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan, dari sisi 

ketidaksejahteraan. 

2.2.1  Teori-teori Kesejahteraan 

Teori Kesejahteraan dapat ditinjau dari teori kesejahteraan tradisional dan 

modern: 

 

                                                           
1
 Didefinisikan dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan  
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 (1)  Traditional welfare theory  

Teori kesejahteraan tradisional memandang bahwa kesejahteraan berkaitan 

kesenangan/utilitas yang diterima oleh individu.   Kesejahteraan masyarakat adalah 

utilitas (U) dari seluruh individu, atau utilitas sosial, seperti yang dikatakan Jeremy 

Bentham dalam Introduction to the Principles of Morals and Legislation tahun 1780. 

Utilitas yang dimaksud Bentham tersebut adalah rasa senang/kebahagiaan dengan 

memiliki properti tertentu.  

Kepemilikan properti/barang oleh individu (misalnya dua barang X dan Y) 

dapat digambarkan dengan kurva indifference, dengan bentuk fungsi: 

U  =  f  (Xi, Yi)                                                                                             (2.1) 

Implikasi dari pernyataan tersebut yaitu bahwa total kesejahteraan merupakan 

akumulasi dari utiliti individu dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat 

meningkat ketika mayoritas barang terdistribusi untuk mayoritas masyarakat, dengan 

bentuk fungsi:         

W  =  F ( Ui)                                                                                                 (2.2) 

Vilfredo Pareto dalam bukunya Manual of Political Economy yang ditulis 

tahun 1906 telah berkontribusi penting dalam mengembangkan prinsip efisiensi 

melalui konsep Pareto Optimum. Menurut Dwivendi (2008), konsep Pereto Optimum 

juga disebut Pareto Efficiency, Pareto Unanimity Rule, Pareto Criteria dan Pareto 

Social Optimum. Dikatakan dalam konsep Optimum Pareto bahwa: 

… any change that makes at least one person better-off without making 

someone ese worse-off makes definitely an improvement in social welfare. 
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Alokasi barang dan jasa yang optimal Pareto terjadi bila tidak ada 

kemungkinan redistribusi dengan cara di mana setidaknya satu individu akan lebih 

baik sementara tidak ada orang lain berakhir buruk. Dengan kata lain, optimal Pareto 

merupakan suatu kriteria yang tidak memungkinkan adanya perbaikan pada 

kesejahteraan seseorang tanpa membuat seseorang lain menjadi buruk.  

Berdasarkan fundamental teori ekonomi kesejahteraan tradisional tersebut, 

Stiglitz (1991) mengemukan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai antara 

lain melalui redistribusi kekayaan apabila tidak dicapai hasil yang efisien atas alokasi 

sumber daya (disebut sebagai second theorem). Dalam hal ini negara melakukan 

intervensi melalui redistribusi kekayaan dan kemudian membiarkan pasar kompetitif 

yang bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya pasar yang kompetitif tidak terjadi, dan 

yang ada adalah kegagalan pasar (market failure) dengan informasi yang tidak 

sempurna, sehingga antara kegagalan pasar dan tujuan kebijakan sosial dalam rangka 

redistribusi kesejahteraan merupakan kondisi dan aksi yang saling melengkapi saat 

ini.  

(2)  New Welfare Theory:  

New Welfare Theory adalah teori kesejahteraan pasca terjadi depresi besar 

tahun 1930-an, atau yang dikenal dengan pemikiran ekonomi kesejahteraan abad ke 

20.  Teori kesejahteraan yang dikemukanan para ekonom pada masa sekarang, tidak 

saja membicarakan prinsip-prinsip kesejahteraan yang banyak diilhami pemikiran 

Vilfredo Pareto di atas, juga cara mengukur kesejahteraan dengan hitungan 

matematika. 
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Coleman (1980: 514) mencontohkan konsep Kaldor-Hicks improvement, yang 

didasarkan pada konsep Pareto improvement. Suatu realokasi dikatakan Pareto 

improvement jika paling tidak satu orang dibuat lebih baik dan tidak seorang pun 

menjadi lebih buruk (Dalam praktek, tidak ada satu kebijakan apaun yang membuat 

seseorang menjadi lebih baik tanpa menjadikan yang lain lebih buruk). Di sisi lain 

John Rawls (1971) telah menulis tentang prinsip rationality, freedom dan equality 

yang banyak mengilhami konsep welfare state di negara-negara Eropa dan juga 

Amerika Serikat saat ini, dengan prinsip keadilan sebagai berikut: “All primary social 

goods are to be distributed equally unless an unequal distribution is to the benefit of 

everyone”. 

New Welfare Theory abad ke-21 banyak dipengaruhi oleh pemikiran Stiglitz 

(2012) dan Amartya Sen (1985). Demikian pula lembaga OECD (2010, 2012, 2013), 

telah turut berkontribusi pada pemikiran ekonomi kesejahteraan melalui publikasinya. 

Elemen inti yang sering mengemuka dalam laporan OECD adalah berkaitan dengan 

MDGs (berkaitan dengan human center), antara lain tentang modal sosial, mobilitas 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, kualitas lingkungan, dan 

keselamatan publik, dan biasanya diaplikasikan dalam konsep welfare state yang 

menerapkan prinsip keadilan dan efisiensi.  

Kebijakan dalam welfare state sendiri tergantung pada siapa atau partai apa 

yang sedang berkuasa. Kepemimpinan partai teretentu dalam kekuasaan Negara 

sangat menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka redisitribusi 
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kesejahteraan, kebijakan yang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan 

konstituennya (disebut sebagai traditional partisanship policy). 

2.2.2  Ukuran Kesejahteraa dan Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengukur tingkat kesejahteraan rumah 

tangga suatu wilayah melalui beberapa indikator, antara lain tingkat pendapatan 

keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran 

untuk pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan 

keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki rumah tangga. 

United Nation (2013) mendiskripsikan kesejahteraan dengan tiga ukuran, 

yakni:  

 Ukuran pembangunan ekonomi: GNP, GDP, Human Development Index (HDI). 

 Ukuran Inequality: kurva Lorenz, Indeks Gini. 

 Ukuran Poverty: Pendapatan absolute/relatif rendah, tingkat/garis kemiskinan. 

Sehingga apabila kesejahteraan diukur dengan pendapatan absolut/relatif, 

maka pengingkaran atau penyimpangan terhadap teori kesejahteraan dapat 

menyebabkan terjadinya kemiskinan.  

Menurut Coudouel et al. (2002) yang dijadikan acuan the World Bank, 

kemiskinan diukur dari 3 cara: 

 Ukuran kesejahteraan:  

Kesejahteraan dapat diukur secara moneter dan non moneter. Jika menggunakan 

ukuran moneter, kemiskinan dapat menggunakan ukuran pendapatan atau 

konsumsi sebagai indikator, dan konsumsi adalah indikator yang lebih baik 
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untuk mengukur kemiskinan daripada pendapatan. Namun kemiskinan tidak 

hanya tentang pendapatan atau konsumsi yang tidak cukup (ukuran moneter), 

tetapi juga tentang outcome yang tidak cukup pada kesehatan, gizi dan melek 

huruf, kurangnya hubungan sosial, rasa tidak aman, rendahnya kepercayaan diri 

dan juga ketidakberdayaan. 

 Garis kemiskinan (poverty lines):   

Garis kemiskinan adalah cut-off point, yang memisahkan orang miskin dari 

non-miskin, bisa menggunakan dasar moneter maupun non-moneter. 

Penggunaan beberapa line dapat membantu untuk melihat dengan jelas berbagai 

tingkat kemiskinan. Ada dua cara mengukur garis kemiskinan, yaitu dengan cara 

relatif atau absolute (Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif).  

 Indikator kemiskinan.  

Ada 3 indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu 

jumlah penduduk miskin (indeks headcount), kedalaman kemiskinan (gap 

kemiskinan), dan keparahan kemiskinan  (gap kemiskinan kuadrat).  

 

2.3  Kebijakan Redistribusi Kesejahteraan dan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.3.1  Konsep-konsep Kebijakan Redistribusi 

Kemiskinan adalah kondisi masyarakat yang tidak sejahtera. Berdasarkan 

teorema kedua dari traditional welfare theory, kesejahteraan dapat ditingkatkan 

melalui kebijakan redistribusi kesejahteraan. Teorema kedua dari teori 

kesejahteraan (the second welfare theorem) mengatakan bahwa di luar dari semua 

kemungkinan hasil Pareto-efisien dari teori pertama (tentang alokasi/distribusi 
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sumber daya secara efisien), seseorang dapat mencapai hasil tertentu dengan 

menerima berlakunya redistribusi kesejahteraan dan kemudian membiarkan pasar 

mengambil alih. Di sini intervensi pemerintah memiliki tempat yang sah dalam 

kebijakan redistribusi, yang dapat memungkinkan pengambil kebijakan untuk 

memilih diluar hasil yang efisien untuk mencapai kondisi yang diinginkan. 

Gabungan antara mekanisme pasar dan transfer kesejahteraan secara lump 

sum dapat menghasilkan alokasi yang optimal secara Pareto (Mas-Collel 

Whinston & Green 1995, p 308). Konsep kebijakan redistribusi seperti ini banyak 

dilakukan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia dan banyak 

negara Eropa, yang aplikasinya dalam bentuk konsep welfare state. Bentuk 

kebijakan secara umum yakni kebijakan redistribusi melalui penerapan kebijakan 

pajak dan pemberian jaminan sosial (social security) kepada masyarakat tertentu, 

di mana:  

W = f(U)         U = U(tx, G)).                                                           (2.3) 

Dilihat dari sisi ekonomi politik menurut teori partisan tradisional 

(traditional partisan theory), intervensi pemerintah dalam banyak kebijakan 

cenderung dalam lingkup kepentingan partai untuk konstituennya yang telah 

mendukung partai, sehingga output kebijakan tergantung pada komposisi partai di 

pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan banyak kebijakan pemerintah yang dis-

fungsional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nivola 2010, 1). 

Bartels (2004) yang meneliti bagaimana partai Republik dan partai Demokrat di 

USA, mengatakan bahwa jika presidennya dari partai Republik ada 
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kecenderungan peningkatan pendapatan terjadi di keluarga kaya dari pada 

keluarga miskin, dan hal sebaliknya terjadi apabila partai Demokrat yang 

berkuasa. Sementara itu di negara sosialis, keberpihakan pemerintah untuk 

redistribusi kesejahteraan ini lebih mudah diterapkan. 

Di sisi lain, new welfare theory dalam kerangka redistribusi kesejahteraan 

menekankan besarnya jaminan sosial yang diaplikasikan secara adil kepada 

masyarakat. Besarnya jaminan sosial ini tergantung pada kebijakan yang 

berkaitan dengan keberpihakan pemerintah pada publik melalui 

pengeluaran/alokasi anggaran pemerintah. Semakin besar keberpihakan 

pemerintah pada masyarakat, maka pengeluaran anggaran untuk pemberian 

jaminan sosial semakin besar. Di negara-negara OECD pengeluaran pemerintah 

diklasifikasikan sesuai tujuannya, antar lain perlindungan sosial, kesehatan, 

pendidikan.  

2.3.2 Teori Kebijakan Keberpihakan Pemerintah pada Sektor Publik 

Kebijakan anggaran keberpihakan pemerintah pada sektor publik dapat 

dijelaskan oleh beberapa teori ekonomi publik berikut:  

a. Teori Median Voter: 

Menurut Hindriks & Myles (2004: 49-72), keputusan yang diambil 

biasanya didasarkan pada pemilih dengan suara terbanyak (voting). Cara ini 

dipicu oleh apa yang disebut dengan Condorcet’s paradox, yang tidak 

menemukan solusi equilibrium ketika disodorkan beberapa opsi yang harus 

dipilih. Akan tetapi dalam teorema median voter keputusan dibuat oleh suara 
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mayoritas, di mana suara mayoritas sistem voting akan memilih hasil yang 

paling disukai oleh median voter. Keputusan mayoritas dapat dibuat dalam 

beberapa cara, contohnya adalah dengan menunjukkan model voter rata-rata 

yang mencakup proses pemilihan mayoritas. 

Suara terbanyak pada posisi publik adalah masyarakat dengan median 

income, karena di atas median income adalah orang kaya yang menginginkan 

sedikit peran pemerintah dalam sektor publik, sedangkan di bawah median 

income adalah orang miskin yang menginginkan lebih besar barang-barang 

publik. Romer dan Rosenthal (1979) mengkritik teori ini, namun memberikan 

alternatif model median voter, yakni model ancaman birokrasi. Model 

ancaman birokrasi menggambarkan bagaimana birokrasi mampu memaksa 

pemilih untuk memilih antara status quo dan alternatifnya. Birokrasi 

dimungkinkan dapat mempertahankan status quo sekaligus menghadirkan 

alternatif yang cukup memuaskan bagi pemilih median, dengan cara 

memaksimumkan pengeluaran anggaran lebih besar dari tingkat yang 

diinginkan oleh pemilih tengah. 

b. Teori Pilihan Sosial 

Teori pilihan sosial adalah suatu kerangka kerja teoritis untuk 

analisisnya, dengan menggabungkan pendapat individu, preferensi, minat, 

atau kesejahteraan untuk mencapai keputusan kolektif atau kesejahteraan 

sosial dalam arti tertentu. Teori ini memadukan unsur-unsur ekonomi 

kesejahteraan dan teori voting.  
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Amartya Sen (1985) menunjukkan bagaimana menerapkan/ 

menggunakan asumsi yang berbeda pada perbandingan antar individu, 

dengan mengevaluasi berbagai alternatif pilihan bagi masyarakat antara 

lain adalah prinsip utilitarian, yang diadopsi dari filsuf Amerika John 

Rawls, yang mengatakan bahwa keadaan sosial harus dievaluasi hanya 

dengan mengacu pada individu yang paling worse off . Menurut Rawls, dari 

beberapa alternative pilihan, ada satu alternatif pilihan yang disetujui 

semua masyarakatlah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan 

kebijakan redistribusi. 

c.  Konsep Pendapatan yang Adil. 

Menurut Stiglitz, et al (2009), konsep distribusi pendapatan yang adil 

bagi rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 2.2.  Misalnya pada konsep 

pendapatan tenaga kerja individual, maka beberapa kebijakan untuk 

menciptakan pendapatan yang adil ada beberapa kebijaan yang harus 

dilakukan, yaitu kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan akan pendidikannya, 

kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, kebijakan gender.  

Konsep pendapatan yang adil tersebut akan berbeda jika menyangkut konsep 

pendapatan disposable rumah tangga yang telah disesuaikan, yang tidak saja 

berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri, namun juga menyangkut 

keluarganya. Konsep pendapatan yang adil bagi rumah tangga antara lain 

berkaitan dengan kebijakan transfer dan pajak, pendidikan dan kesehatan. 
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           Sumber:  OECD, Economic Policy Reforms, 2012, p.184 

     Gambar 2.1. Konsep Pendapatan yang adil menurut Stiglitz, et.al.(2009)  

2.3.3  Kebijakan Anggaran Keberpihakan dan Kemiskinan 

Komitmen terhadap jenis dan besarnya redistribusi untuk kesejahteraan di 

atas sering dikaitkan dengan seberapa besar keberpihakan pemerintah pada 

masyarakat melalui kebijakan-kebijakan keberpihakan, yang berbeda dengan 

traditional partisanship theory.   

Keberpihakan (Partisanships) berarti kecenderungan untuk mendukung 

satu kelompok atau pandangan/pendapat atas alternatif.  Di negara-negara non 

sosialis, persepsi partisanship kemudian berbias arti dan berkembang sebagai 

keberpihakan partai incumbent pada para pendukungnya melalui kebijakan-

kebijakan sosialnya.  Dalam perspektif traditional partisanship theory, dikatakan 

bahwa ketimpangan pendapatan menyebabkan dukungan seseorang atau 

kelompok pada partai politik tertentu menurun (Gelman, 2010)  
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Saat ini sedang berkembang teori partai politik baru (new ‘partisan 

politics’ theory) berkaitan dengan redistribusi kesejahteraan di Welfare State, di 

mana kebijakan anggaran partai pemerintah yang berkuasa untuk kesejahteraan 

ditujukan pada semua masyarakat. Menurut Nicola (2013: 10), “From a social 

point of view, one of the purposes of any economic policy in a democracy ought to 

be, as far as possible, neutrality among individuals. Thus, the social welfare 

function, W , must be symmetrical among individuals”.  

 

 

             Gambar 2.2 Hubungan kebijakan Redistribusi dengan Kesejahteraan 

Perlunya kebijakan anggaran keberpihakan pada kelompok atau golongan 

masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah dengan program bantuan sosial 

didasari alasan bahwa konsep efisiensi dengan optimal Pareto dalam ekonomi 

pasar bertentangan dengan keadilan masyarakat. Ketidakadilan dalam optimal 

Pareto dapat dijelaskan dalam Edgeworth’s box (Hindriks and Myles, 2004, 

p.106) berikut: 
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Gambar 2.4 menunjukkan bahwa walaupun di titik E1 dan E3 kedua rumah 

tangga mencapai optimal, namun  endowment yang dimiliki berbeda yang 

menyebabkan terjadinya ketidakadilan (kaya dan miskin).  Inilah pentingnya 

peran pemerintah, yang dapat menentukan bagaimana distribusi pendapatan dan 

kesejahteraan diarahkan seperti yang diinginkan, misalnya pada titik E2 (alokasi 

optimal, efisien dan adil) atau di titik A (alokasi efektif bagi HH2). 

2.3.4 Konsep Efektivitas Kebijakan Anggaran Keberpihakan 

Seberapa besar peran kebijakan pemerintah dalam memihak golongan atau 

masyarakat yang kurang beruntung dalam distribusi pendapatan tergantung pada 

kualitas kebijakan anggaran keberpihakan (quality of partisanship budget policy) 

tersebut.  Ukuran kualitas seringkali bersifat kualitatif bukan kuantitatif, oleh 

karena itu pengukuran kualitas sering menggunakan besarnya perubahan 

kinerja/capaian. Amat & Gimeno (2013) mengukur kualitas kebijakan 

keberpihakan dengan membandingkan besarnya public social spending terhadap 

PDB (teori Wagner). Digunakannya PDB sebagai perbandingan, karena 

pemerintah menganut kebijakan anggaran defisit, sehingga pemerintah dapat 

merancang pengeluaran (%) tertentu didasarkan pada besarnya PDB negara 

tersebut. 

Kualitas kebijakan keberpihakan pemerintah melalui alokasi anggaran 

mencerminkan optimalisasi kebijakan tersebut, dan anggaran yang optimal  dapat 

dilihat pula dari allocation efficiency (Coelli, et al., 2005: p.5). Karena kondisi 

optimal dan efisien tidak menjamin keadilan, maka kualitas kebijakan 
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keberpihakan anggaran dapat diukur melalui efektivitasnya. Dengan kata lain, 

efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan merupakan perbandingan antara 

perubahan alokasi anggaran dan perubahan capaian sasaran. 

2.3.5  Kebijakan Anggaran Keberpihakan Fungsi Alokasi 

(1) Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial: 

Kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan sosial adalah 

kebijakan anggaran pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat miskin 

untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengeluaran pos-pos tertentu dalam 

APBN dan APBD.  

Di Indonesia, kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui 

belanja fungsi perlindungan sosial (social security). Fungsi perlindungan sosial 

antara lain melalui pemberian program Raskin (Beras Miskin), PKH (Program 

Keluarga Harapan), bantuan tunai melalui program BLSM (Bantuan langsung 

masyarakat). Diharapkan melalui program-program ini jumlah penduduk miskin 

ataupun prosentase penduduk miskin ataupun garis kemiskinan akan turun. Dalam 

penelitian ini, sasaran fungsi belanja perlindungan sosial adalah menurunnya 

jumlah penduduk miskin. 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial 

(Socsec_Fc) dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan persentase 

penurunan jumlah penduduk miskin dengan persentase alokasi belanja menurut 

fungsi perlindungan sosial provinsi. Semakin rendah efektifitas kebijakan 



29 

 

keberpihakan perlindungan sosial dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, 

maka angka kemiskinan semakin meningkat. 

BudSoc

PvrtPop
FcSoc

sec
sec_


                                                          (2.4)                                  

 di mana:   Socsec_Fc  =  Efektivitas Partisanship Poverty Budget Policy 

                  ΔPvrtPop   =  Penurunan tingkat kemiskinan (%)    

                  SocsecBud  = Persentase anggaran perlindungan sosial dalam APBD 

 

(2) Alokasi Fungsi Pendidikan: 

Anggaran fungsi pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi 

pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi 

anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun 

tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai 

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.  

Anggaran pendidikan telah diamanatkan dalam UU Nomor 20/2003 

tentang sistem pendidikan nasional, yang menyebutkan bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga 

negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil 

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Dan sesuai dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  
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Termasuk anggaran pendidikan adalah subsidi pendidikan untuk 

masyarakat miskin. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah 

kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Subsidi 

pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk mengurangi 

biaya pendidikan agar lama pendidikan penduduk meningkat. Subsidi pendidikan 

di  Indonesia antara lain melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 

beasiswa pendidikan,  untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat 

untuk menikmati jenjang pendidikan tertentu dengan murah/gratis, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan/kapabilitas masyarakat di masa depan.  

Beberapa ahli ada yang mengkatagorikan subsidi sebagai kebijakan yang 

tidak efisien dan merupakan pemborosan, namun beberapa ahli ekonomi seperti 

Lucas dan Romer menganggap subsidi sebagai investasi human capital. Lucas 

(1990) menunjukkan bahwa solusi social optimum melalui investasi akumulasi 

human capital dapat diberikan dalam bentuk subsidi optimal ke rumah tangga.  

Romer (1986) sebelumnya juga telah menjelaskan model di mana pemerintah 

dapat ikut memainkan peran melalui kebijakan subsidi pada R & D. 

Efektifitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi pendidikan dalam 

penelitian ini diukur melalui perbandingan antara % peningkatan rata-rata lama 

pendidikan provinsi siswa usia sekolah dan % belanja fungsi pendidikan dalam 

APBD. Jika efektifitas kebijakan keberpihakan belanja pendidikan tinggi, maka 

angka kemiskinan akan  menurun.  

Edu_Fc = ΔLong Edu/EduBud                                                             (2. 5)                                                                                            
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      di mana:   

             Edu_Fc     = Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi pendidikan 

             ΔLongEdu = Peningkatan rata-rata lama sekolah (%)    

            EduBud      = Alokasi anggaran fungsi Pendidikan dalam APBD (%) 

 

(3) Alokasi Fungsi Kesehatan: 

Deaton (1999), Yazbeck (2009) dan Almeida & Sarti ((2013) menyatakan 

bahwa ada hubungan antara kesehatan dan kemiskinan, oleh karena itu harus ada 

distribusi pendapatan untuk golongan miskin dan rentan. 

Jaminan kesehatan adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan ekspektasi hidup, sehingga masyarakat 

meningkat kesejahteraannya. Penyediaan jaminan kesehatan melalui asuransi 

kesehatan menjadi trend pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan golongan 

pendapatan rendah.  Asuransi kesehatan adalah kontrak antara penyedia asuransi 

(misalnya perusahaan asuransi atau pemerintah) dan individu atau sponsornya 

(misalnya majikan atau organisasi masyarakat).  

Di Indonesia jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dilakukan 

melalui BPJS, dan sumber dana Jamkesnas berasal dari pemerintah pusat (APBN) 

melalui mekanisme dana Bantuan Sosial dan pemerintah daerah. Jamkesnas 

adalah suatu program yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan 

untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh 

pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi, 

dengan tujuan mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan 

tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari 
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berbagai wilayah. Salah satu indikator akses layanan bisa dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang mendapat jaminan layanan kesehatan gratis.  

Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

kesehatan diukur melalui perbandingan antara % peningkatan Angka Harapan 

Hidup dan % anggaran belanja fungsi kesehatan dalam APBD. Semakin tinggi 

efektifitas kebijakan belanja fungsi kesehatan dalam meningkatkan Angka 

Harapan Hidup, maka angka kemiskinan semakin menurun.  

Health_Fc = ΔAHH / HealthBud                                                     (2.6) 

di mana:   

HlthPBP =  Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi kesehatan  

 ΔHlthSec =  Peningkatan Angka Harapan Hidup penduduk (%) 

        HlthBud   =  Alokasi anggaran fungsi Kesehatan dalam APBD (%). 

 

 

2.5 Desain Penelitian  

Model penelitian empirik yang dikembangkan dari model dasar penelitian 

ditunjukkan dalam Tabel 2.2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam model 

penelitian emprik Kemiskinan dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan anggaran 

keberpihakan (Partisanship Budget Policy), yang dalam penelitian ini terdiri dari 

efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi perlindungan social, fungsi 

pendidikan dan fungsi kesehatan.  
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Tabel 2.2 Model Dasar Penelitian dan Model Penelitian Empirik 

 Model Dasar Penelitian Model Penelitian 

Empirik 

 Traditional Welfare 

Theory 

New Welfare Theory Pengembangan New 

Welfare Theory 

Teore

ma 

II 

Kebijakan redistribusi 

kesejahteraan yang didasar-

kan pada mekanisme pasar. 

 

U = U(tx, G) 

Kebijakan redistribusi ke-

sejahteraan didasarkan pada 

keadilan dan traditional 

partisanship policy: 

 U = (tx, G)   

 

Kemiskinan dipengaruhi 

oleh efektivitas 

Kebijakan Anggaran 

Keberpihakan 

Pov = f(SocSec_Fc,  

Edu_Fc,  Healt_Fc) 

Sumber: Diolah peneliti untuk penelitian, 2016 

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, model penelitian empirik secara statistik 

adalah: 

ititititit eFcHealthFcEduFcSocSecaPov  ___ 3210 
              (2.7) 

Di mana: 

 

Pov     

SocSec_Fc 

=  Kemiskinan 

=  Efektivitas anggaran keberpihakan fungsi perlindungan sosial 

Health_Fc =  Efektivitas anggaran keberpihakan fungsi kesehatan 

Edu_Fc 

 

=  Efektivitas anggaran  keberpihakan fungsi pendidikan 

 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritik dan kerangka pemikiran di atas, hipotesis 

yang  akan diuji adalah: 

Hipotesis   1:  Ada pengaruh negatif efektivitas kebijakan anggaran perlindungan 

sosial keberpihakan terhadap tingkat kemiskinan.  
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Hipotesis 2: Ada pengaruh negatif efektivitas kebijakan anggaran pendidikan 

keberpihakan terhadap tingkat kemiskinan. 

Hipotesis 3: Ada pengaruh negatif efektivitas kebijakan anggaran kesehatan 

keberpihakan terhadap tingkat kemiskinan. 

Hipotesis  4:   Ada pengaruh negatif efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan 

fungsi perlindungan social, fungsi pendidikan dan fungsi 

kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi tingkat kemiskinan, dilihat dari sisi kebijakan keberpihakan 

pemerintah melalui efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi alokasi 

anggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Gambar 3.1 menggambarkan model 

penelitian empirik yang telah dikembangkan diturunkan dari teori kesejahteraan.  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Penelitian Empirik, 2016 

3.1  Definisi Konsep dan Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Penelitian ini mempunyai satu variabel dependen dan tiga variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, 

sedangkan variabel independen terdiri efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan 

fungsi Perlindungan Sosial, fungsi pendidikan, dan fungsi kesehatan.  

3.1.1  Tingkat Kemiskinan 

a. Definisi Konsep. 

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat ketidakmampuan 

individu/rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran.  
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b. Definisi Operasional  

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan 

dalam penelitian ini diukur dengan persentase penduduk miskin atau Head Count 

Index (HCI-Po), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan 

(GK). Data tingkat kemiskinan dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat. 

Rumus Penghitungan berdasarkan Badan Pusat Statistik : 

                                                                                (3.1) 

Dimana :  

α  = 0  

z  = garis kemiskinan.  

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z  

q  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  

n  = jumlah penduduk. 

 

3.1.2 Efektivitas Kebijakan Anggaran Keberpihakan  

(1) Fungsi Perlindungan Sosial  

a. Definisi Konsep 

Efektivitas Kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial 

adalah kemampuan kebijakan anggaran pemerintah daerah melalui 

pengeluaran APBD sebagai usaha menurunkan tingkat kemiskinan (%).  
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b. Definisi Operasional 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial 

adalah kemampuan kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial untuk 

menurunkan tingkat penduduk miskin (%). Efektivitas kebijakan diukur 

dengan rasio antara persentase perubahan penurunan jumlah penduduk miskin 

dan persentase anggaran Perlindungan Sosial  dalam APBD. Nilai efektifitas 

kebijakan adalah positif, di mana semakin besar semakin baik.  

Rumusan Efektivitas Kebijakan Keberpihakan Fungsi Perlindungan Sosial: 

  
BudSoc

PvrtPop
FcSoc

sec
sec_


                                                …………(3.2)                             

 Di mana:    

     Socsec_Fc = Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

perlindungan sosial                                   

                  ΔPvrtPop    =  Penurunan jumlah penduduk miskin (%) 

                  SocSecBud  =  Alokasi anggaran belanja fungsi Perlindungan Sosial (%)  

 

(2)  Fungsi Pendidikan  

 a.  Definisi Konsep 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan adalah 

kemampuan kebijakan anggaran keberpihakan pemerintah daerah melalui 

pengeluaran APBD untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. 

b. Definisi Operasional 

Efektifitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan adalah 

kemampuan kebijakan anggaran keberpihakan fungsi pendidikan dalam 
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meningkatkan rata-rata lama sekolah, yang diukur dengan rasio antara 

persentase perubahan peningkatan rata-rata lama sekolah dengan persentase 

anggaran pendidikan dalam APBD. Nilai ekektifitas kebijakan positf, di mana 

kebijakan anggaran semakin efektif  bila angkanya semakin besar. 

Rumusan Efektivitas Edu_Fc: 

EduBud

LongEdu
FcEdu


_                                                   ………..(3.3)                           

di mana:     

         Edu_Fc     = Efektivitas kebijakan keberpihakan anggaran pendidikan 

         ΔLongEdu = Peningkatan rata-rata lama sekolah (%)     

        EduBud      = Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD (%) 

 

(3)  Fungsi Kesehatan  

a. Definisi Konsep 

Kebijakan anggaran keberpihakan untuk kesehatan (Health Partisanship 

Budget Policy/HlthPBP) adalah kebijakan belanja anggaran fungsi kesehatan 

pemerintah daerah melalui pengeluaran APBD yang berpihak pada masyarakat 

untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk. 

b. Definisi Operasional 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan untuk kesehatan diukur melalui 

rasio  peningkatan AHH penduduk (%) dan belanja fungsi anggaran kesehatan 

dalam APBD (%). Nilai ekektifitas kebijakan adalah positif, di mana semakin 

besar efektivitasnya maka semakin baik. 

Rumusan Efektivitas Health_Fc: 
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HlthBud

AHH
FcHealth


_                                        …………..(3.4)                      

di mana:  Health_Fc =  Efektivitas kebijakan belanja keberpihakan fungsi 

kesehatan  

        ΔAHH        =  Peningkatan Angka Harapan Hidup penduduk (%) 

                               HlthBud     =  Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam APBD (%). 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka dalam 

arti yang sebenarnya (Widiyanto, 2012), khususnya data rasio. Data dikumpulkan 

dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, 

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas dan sumber lainnya yang relevan. 

Guna kepentingan analisis dan mempertimbangkan ketersediaan data, maka data yang 

digunakan adalah data panel dengan periode data tahun 2007 sampai dengan data 

tahun 2013 pada 33 provinsi di Indonesia.  

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pembelian data paket dari sumber-sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik, Bank 

Indonesia, Departemen Keuangan, Bappenas, dan sumber lainnya.  

3.5  Teknik Analisis Data  

Karena data yang digunakan adalah data panel, yang akan dianalisis 

menggunakan model regresi berganda dengan Eviews, ditujukan untuk melihat efek 

spesifik yang memungkinkan terlihatnya perbedaan intersep variabel tingkat 

kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia.  



40 

 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data panel adalah sebagai berikut: 

1) Deteksi Gejala Klasik  

2) Uji Pemilihan Model Terbaik, meliputi: 

a. Uji Chow, digunakan untuk menentukan apakah model terbaik adalah 

Common/ Pool Effect atau Fixed Effect. 

b. Uji Hausman, digunakan untuk menentukan apakah model terbaik adalah 

Random Effect atau Fixed Effect. 

c. Uji Lagrange Multiplier, digunakan untuk menguji apakah model terbaik 

Common Efect atau Random Effect. 

3) Uji F 

4) Uji t 

Persamaan model penelitian yang akan diteliti bersumber dari perspektif teori 

ekonomi kesejahteraan seperti telah dijelaskan di bab 2, sebagai berikut: 

ititititit eFcHealthFcEduFcSocaPoverty  __sec_ 3210 
           (3.5)

   

Di mana:  

Poverty =  Variabel Tingkat Kemiskinan   

a0 

α1 

α2 

α3 

=  intersep 

=  parameter pengaruh Socsec_Fc terhadap Poverty, di mana α3 < 0 

=  parameter pengaruh Edu_Fc terhadap Poverty, di mana α3 < 0 

=  parameter pengaruh Health_Fc terhadap Poverty, di mana α3 < 0 

Socsec_Fc = Variabel efektivitas anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan 

Sosial untuk menurunkan tingkat penduduk miskin 

Health_Fc =  Variabel efektivitas anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan 

untuk meningkatkan angka harapan hidup 
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Edu_Fc 

 

= Variabel efektivitas anggaran  keberpihakan fungsi Pendidikan 

untuk pendidikan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan hasil olah data, pembahasannya dan analisis hasil, untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan 

fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan pada tingkat 

kemiskinan di Indonesia. Semua data variabel independen yang digunakan 

merupakan data olahan berdasarkan rumus efektivitas anggaran, dengan data 

sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, sedangkan data variabel 

dependen merupakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik. 

Penyajian hasil dan analisis data dimulai dari gambaran data variabel secara 

individu, dilanjutkan dengan uji hipotesis dan pembahasan. 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini mempunyai satu variabel dependen dan tiga variabel independen, 

terdiri dari variable tingkat kemiskinan, efektivitas kebijakan anggaran fungsi 

perlindungan social, fungsi pendidikandan fungsi kesehatan. 

4.1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi 

Tingkat kemiskinan provinsi merupakan % jumlah penduduk miskin pada 

provinsi tertentu dan tahun tertentu. Data tingkat kemiskinan Provinsi dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber resmi, yakni Badan Pusat Statistik (Lihat 

Lampiran 1). Berdasarkan data BPS tersebut, di beberapa provinsi terjadi penurunan 
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tingkat kemiskinan selama tahun penelitian (2007-2013), namun di beberapa provinsi 

lainnya menunjukkan peningkatan, khususnya di tahun 2013.   

Tahun 2007 (dibandingkan kondisi tahun sebelumnya), masih banyak 

provinsi dengan tingkat kemiskinan meningkat, yaitu provinsi-provinsi Sumatera 

Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, namun di tahun 2008 

semua provinsi  menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun.  Tahun 2009, di 

semua provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun kecuali di provinsi 

Papua Barat dan Papua yang masih meningkat tingkat kemiskinannya, sedangkan di 

tahun 2010 semua provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun, kecuali 

di provinsi Kalimantan Selatan. Namun di tahun 2011 jumlah provinsi dengan tingkat 

kemiskinan yang meningkat bertambah, yang meliputi provinsi-provinsi Sumatera 

Utara, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, sementara di 

tahun 2012 semua provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan menurun kecuali 

provinsi Bengkulu. Tahun 2013, kembali beberapa provinsi mengalami peningkatan 

dalam jumlah penduduk miskin, yakni provinsi-provinsi Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi tara, Gorontalo dan Papua.  

Tingkat kemiskinan yang menurun menunjukkan bahwa kesejahteran 

masyarakat provinsi tersebut meningkat, sementara tingkat kemiskinan yang 

meningkat menunjukkan kesejahteraan masyarakat menurun.  
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Tabel 4.1 menunjukkan gambaran provinsi selama periode penelitian (2007-

2013), di mana tingkat kemiskinan kembali meningkat di tahun 2013 setelah pada 

tahun 2008 tingkat kemiskinan semua provinsi menurun dibandingkan tahun 2007. 

Sebelumnya di tahun 2007, ada banyak provinsi dengan tingkat kemiskinan yang 

meningkat dibandingkan tahun 2006.  

Tabel 4.1  Provinsi dengan Tingkat Kemiskin Meningkat 

Tahun Jumlah Nama Provinsi 

2007 19 Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera 

Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, 

Maluku, Maluku Utara, Papua Barat 

dan Papua 

2008 0 - 

2009 2 Papua Barat dan Papua 

2010 1 Kalimantan Selatan 

2011 5 Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, 

Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat 

2012 1 Bengkulu 

2013 8 Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 

Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, 

Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua 

    Sumber:  Data yang diolah peneliti dari BPS, 2016. 

Berdasarkan data BPS tersebut, beberapa provinsi masih belum berhasil 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti provinsi Papua dan Papua Barat 

mempunyai tingkat kemiskinan yang meningkat beberapa kali (2007, 2009, 2013), 

sementara provinsi-provinsi baru seperti Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat 

juga sempat meningkat tingkat kemiskinannya. Bukan hanya provinsi baru hasil 
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pemekaran provinsi induk saja yang meningkat tingkat kemsikinannya, bahkan 

provinsi DKI Jakarta juga sempat meningkat tingkat kemiskinannya, walaupun 

provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah.   

Data BPS juga menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan 

terbesar  masih berada di provinsi-provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan 

Gorontalo, sedangkan tingkat kemiskinan terendah ada di provinsi-provinsi DKI 

Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten seperti 

ditunjukkan Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi dan Terendah 

Tertinggi  Terendah 

Tahun Provinsi (% Tk Kemiskinan)  Tahun Provinsi (% Tk Kemiskinan) 

2007 Papua (40.78), Papua Brt 

(39.31), Maluku (31.14), 

NTT (27.51), Gorontalo (27.35) 

  2007 DKI Jakarta (4.61), Bali (6.63), 

KalSel (7.01), Banten (9.07), 

KalTengah (9.54) 

2008 Papua (37.08), Papua Brt 

(35.12), Maluku (29.66), NTT 

(25.65), Gorontalo (24.88) 

 2008 DKI Jakarta (4.29), Bali (6.17), 

KalSel (6.48), Banten (8.15), Kep 

Babel (8.58) 

2009 Papua (37.53), Papua Brt 

(35.71), Maluku (28.23), 

Gorontalo (23.31), NTT (25.01) 

 2009 DKI Jakarta (4.61),   KalSel 

(7.01), Bali (6.63), KalTengah 

(9.54), Kep Babel (7.46) 

2010 Papua (36.80), Papua Brt 

(34.88), Maluku (27.74), 

Gorontalo (23.19), NTT (23.03) 

 2010 DKI Jakarta (3.48), Bali (4.88), 

KalSel (5.21), Kep Babel (6.51), 

KalTengah (6.77) 

2011 Papua (31.98), Papua Brt 

(31.92), Maluku (23.00), 

NTT (21.23), NTB (19.73) 

 2011 DKI Jakarta (3.75), Bali (4.20), 

KalSel (5.29), Kep Babel (5.75), 

Banten (6.32) 

2012 Papua (30.66), Papua Brt 

(27.04), NTT (20.93), Maluku 

(20.76), NTB (18.63) 

 2012 DKI Jakarta (3.70), Bali (3.96), 

KalSel (5.01), Kep Babel (5.37), 

Banten (5.71) 

2013 Papua (31.13), Papua Barat 

(26.67), NTT (20.03), Maluku 

19.49), Bengkulu (18.34) 

 2013 DKI Jakarta (3.55), Bali (3.95), 

KalSel (4.77), Kep Babel (5.10), 

Banten (5.74) 

Sumber: Data BPS yang diolah peneliti, 2016. 
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Namun dari sisi jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan > 15%, ada 

kecenderungan penurunan. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa masih banyak provinsi 

selama periode penelitian dengan tingkat kemiskinan > 15%.   

Tabel 4.3 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan > 15% 

Tahun Jumlah Nama Provinsi 

2007 16 Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, NAD, NTB, 

Sulawesi Tengah, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tenggara,  

Jawa Tengah, Jawa Timur,  Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, 

DI Yogyakarta 

2008 16 Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, NTB, NAD, 

Lampung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, 

Sulawesi Barat (16.73%) 

2009 16 Papua, Papua Barat, Maluku, Gorotalo, NTT, NTB, NAD, 

Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, 

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, 

Sulawesi Barat (15.29%). 

2010 15 Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, NTT, NTB, NAD, 

Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur 

(15.26%) 

2011 12 Papua, Papua Barat, Maluku, NTT< NTB, NAD, Gorontalo, 

Bengkulu, Lampung,    DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, 

Jawa Tengah (15.76%) 

2012 10 Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, NTB, NAD, Bengkulu, 

Gorontalo, DI Yogyakarta, Lampung (15.65%) 

2013 9 Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Bengkulu, NTB, NAD, 

Gorontalo, DI Yogyakarta (15.43%). 

Sumber: Data BPS yang diolah, 2016.  

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa selama periode penelitian, ada kecenderungan 

penurunan provinsi yang tingkat kemiskinannya > 15%, hal ini berarti bahwa secara 

umum ada perbaikan kesejaheraan di Indonesia. Seperti terlihat pada Tabel 4.3, pada 
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tahun 2007-2009, ada 16 provinsi yang tingkat kemiskinannya > 15%, namun di 

tahun 2013 telah turun menjadi 9 provinsi. 

Seiring dengan menurunnya provinsi dengan tingkat kemiskinan > 15%, maka 

secara rata-rata tahunan, tingkat kemiskinan 33 provinsi selama tahun penelitian juga 

menunjukkan tren yang menurun, namun di awal dan di akhir penelitian 

menunjukkan penurunan yang sangat rendah, seperti terlihat pada gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 Tren Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2007-2013 

Berdasarkan gambaran tingkat kemiskinan Indonesia di atas, akan diteliti 

apakah tingkat kemiskinan provinsi dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan anggaran 

keberpihakan dari beberapa fungsi alokasi anggaran.    

4.1.2 Efektivitas Kebijakan Anggran Keberpihakann Fungsi Perlindungan 

Sosial 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial  

(Socsec_Fc) adalah angka yang menunjukkan rasio antara % penurunan jumlah 

penduduk miskin dan % jumlah anggaran keberpihakan fungsi perlindungan social.  

Selama kurun waktu penelitian (2007-2013), ada 22.94% provinsi dari 33 

provinsi yang angka efektivitas Socsec_Fc sebesar nol. Angka efektivitas Socsec_Fc 
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sebesar nol, berarti bahwa kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial yang 

dikeluarkan pada tahun tertentu dan provinsi tertentu tersebut tidak dapat 

menurunkan jumlah penduduk miskin, bahkan jumlah penduduk miskin di provinsi-

provinsi tersebut meningkat. Tahun 2007 ada 15.15% provinsi dengan efektivitas 

Socsec_Fc sebesar nol dari 33 provinsi yang diteliti, tahun 2010 meningkat menjadi 

18.18%, tahun 2011 meningkat lagi menjadi 36.36%, tahun 2012 turun menjadi 

15.15%, namun tahun 2013 meningkat menjadi 63.64%. Efektivitas Socsec_Fc 

provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4.Efektivitas Anggaran Keberpihakan Fungsi Perlindungan Sosial 

(Socsec_Fc)) 

Tertinggi dan Terendah Provinsi Tahun 2007-2013 

 Tertinggi Terendah 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2007 Jambi 

(7.72) 

 Sumsel 

(7.62) 

Sulsel 

(6.96) 

Kalbar 

(6,92) 

Sumut 

(6,88) 

Bengkulu, Lampung, 

Sulteng, Riau, SulUt  (0) 

Jakarta 

(0.080) 

SulTnggr 

(0.344) 

2008 Kaltim 

(7.668) 

 Sumsel 

(7.667) 

Bali 

(7.554) 

Gorontl 

(7.214) 

Kalbar 

(7.212) 

SulSel, Bengkulu   

(0) 

Riau 

(0.996) 

Jateng 

(1.009) 

Yogya 

(1.720) 

2009 Riau 

(8.325) 

 Bali 

(8.119) 

Jatim 

(7.230) 

Jakarta 

(6.768) 

Sumsel 

(6.719) 

Papua, PapuaBrt, Gorontalo    

(0) 

  SulUt 

(1.873) 

Maluku 

(1.951) 

2010 Bengkl 

(6.632) 

Jatim 

(6.333) 

Kalbar 

(6.118) 

Jakarta 

(5.825) 

SulTengg 

(5.466) 

NTT, Papua, Sumbar, 

Kalsel, Kaltim, Kepri (0) 

PapuaBrt 

(0.084) 

Maluku 

(0.250) 

2011 NTB 

(7.790) 

 SulSel 

(7.263) 

Kalteng 

(6.934) 

Lampng 

(6.723) 

Banten 

(6.347) 

Papua, Kalsel, Aceh, 

Sumbar, Jateng, Bengkulu, 

Jakarta, Jambi, Kaltim, 

Sulbar, MalUt, Babel   (0) 

Kepri 

(0.052) 

NTT 

(0.067) 

2012 NTB 

(7.318) 

 Jatim 

(6.682) 

Kalbar 

(6.043) 

Lampng 

(5.794) 

Malut 

(5.775) 

Jambi, Papua, Yogya, 

Jakarta, Kepri    (0) 

Riau 

(0.111) 

Jateng 

(1.009) 

 2013 Lampn

g 

(6.061) 

Maluku 

(3.657) 

Sumba

r 

(3.027) 

Jateng 

(2.902) 

SulTeng

h 

(2.458) 

Jambi, Riau, Sumsel, Sulsel, Sumut, 

NTT, Banten, Yogya, Bengkulu, 

Jakarta, PapuaBrt, KalBar, SulTnggr, 

Gorontalo, Sulut, Kaltim, Kepri, Bali, 

Kalteng, SulBar, Babel       (0) 

Jabar 

(0.829) 

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

Akan tetapi apabila dilihat secara rata-rata tahunan, efektivitas Socsec_Fc dari 

33 provinsi selama tahun penelitian (2007-2013) menunjukkan kecenderungan yang 

menurun, seperti terlihat pada Gambar 4.2. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pada 
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tahun 2008 dan 2012 angka efektivitas Socsec_Fc meningkat, namun di tahun 

penelitian lainnya menunjukkan angka yang menurun, di mana kecenderungan 

penurunan tajam terjadi pada tahun 2013, sementara di tahun 2008 dan 2012 

meninjukkan peningkatan yang cukup besar. 

3.44

4.44 4.36

2.91

2.32

2.87

0.89

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Efv Socsec_Fc

 
Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016  

                   Gambar 4.2. Efektivitas Socsec_Fc Rata-rata Provinsi 

4.1.3 Efektivitas Kebijakan Anggaran Keberpihakan fungsi Pendidikan. 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan (Edu_Fc) 

adalah angka yang menunjukkan rasio antara % peningkatan rata-rata lama sekolah 

(RLS) dan % jumlah anggaran keberpihakan fungsi pendidikan.  

Selama kurun waktu penelitian (2007-2013), provinsi Kepulauan Riau 

merupakan provinsi yang cukup responsive atas alokasi anggaran pendidikan dalam 

meningkatkan rata-rata lama sekolah, di mana sejak 2009-2013 menjadi satu-satunya 

provinsi yang termasuk lima besar berturut-turut dengan efektivitas Edu_Fc tertinggi, 

sementara posisi efektivitas Edu_Fc lima tertinggi lainnya dicapai oleh provinsi-

provinsi lain secara bergantian. Capaian efektivitas Edu_Fc di provinsi Kepulauan 
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Riau ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pendidikan cukup sukses dalam 

meningkatkan rata-rata lama sekolah di provinsi ini selama empat tahun berturut-turut.  

Sementara itu provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi dengan 

capaian angka efektivitas Edu_Fc lima terendah sepanjang tahun penelitian (2007-

2013). Hampir sama dengan DKI Jakarta, provinsi Kalimantan Tengah selama 2007-

2011 merupakan provinsi dengan capaian angka efektivitas Edu_Fc lima terendah, 

demikian pula dengan provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2007-2010 merupakan 

provinsi dengan capaian angka efektivitas Edu_Fc lima terendah.  Daftar efektivitas 

Socsec_Fc provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Efektivitas Anggaran Keberpihakan Fungsi Pendidikan (Edu_Fc)) 

Tertinggi dan Terendah Provinsi Tahun 2007-2013 

 Tertinggi Terendah 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2007 PapuaBrt 

(.090) 

Papua 

(.080) 

NTT 

(.074) 

Sulbar 

(.071) 

Yogya 

(.066) 

 Sulut 

(.015) 

Jakarta 

(.019) 

NTB 

(.022) 

Babel 

(.025) 

Kalteng 

(.026) 

2008 Bali 

(.095) 

NTT 

(.095) 

Jateng 

(.094) 

Gorntl 

(.091) 

PapuaBrt 

(.088) 

  NTB 

(.020) 

Babel 

(.025) 

Jakarta 

(.026) 

Kalteng 

(.028) 

Sumut 

(.029) 

2009 Papua 

(.093) 

Jateng 

(.092) 

Sulbar 

(.090) 

Gorntlo 

(.090) 

NTT 

(.086) 

Jakarta 

(.012) 

Babel 

(.017) 

NTB 

(.019) 

Kalteng 

(.020) 

Aceh 

(.020) 

2010 Kepri 

(.099) 

PapuaBrt 

(.085) 

Sulbar 

(.085) 

Bali 

(.081) 

Gorntlo 

(.075) 

Kalteng 

(.008) 

Aceh 

(.011) 

Jakarta 

(.011) 

Malut 

(.012) 

NTB 

(.015) 

2011 Kepri 

(.099) 

Sulbar 

(.092) 

NTT 

(.084) 

PapuaBr 

(.080) 

Bali 

(.075) 

Kalteng 

(.006) 

Riau 

(.006) 

Jakarta 

(.010) 

Babel 

(.013) 

Sulut 

(.014) 

2012 Kepri 

(.094) 

Maluku 

(.094) 

Kaltim 

(.078) 

NTB 

(.077) 

Sumut 

(.076) 

 Riau 

(.006) 

Sumbar 

(.009) 

Sulut 

(.010) 

Jakarta 

(.017) 

Sumsel 

(.018) 

2013 Maluku 

(.0997) 

Kepri 

(.086) 

Kaltim 

(.073) 

SulTngg 

(.071) 

Kalbar 

(.069) 

Jakarta 

(.006) 

Sumbar 

(.008) 

Sulbar 

(.011) 

Yogya 

(.012) 

SulTngh 

(.013) 

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

Sementara itu apabila dilihat secara rata-rata tahunan, efektivitas Edu_Fc dari 

33 provinsi selama tahun penelitian (2007-2013) menunjukkan kecenderungan yang 

sedikit menurun, seperti terlihat pada Gambar 4.3. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa 

pada tahun 2008 dan 2012 angka efektivitas Edu_Fc meningkat, dan di tahun 2011 



51 

 

konstan, namun di tahun penelitian lainnya terjadi penurunan efektivitas Edu_Fc, 

yaitu di tahun 2009, 2010 dan tahun 2013. Angka penurunan terbesar terjadi pada 

tahun 2010 dan tahun 2013, sementara angka peningkatan cukup besar terjadi pata 

tahun 2008. 

 
                        Sumber: Data yang diolah peneliti, 2015  

Gambar 4.3. Efektivitas Edu_Fc tahun 2007-2013 

 

4.1.4 Efektivitas Kebijakan Anggaran Keberpihakan fungsi Kesehatan 

Efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Kesehatan (Health_Fc) 

adalah angka yang menunjukkan rasio antara % peningkatan Angka Harapan Hidup 

(AHH) dan % jumlah anggaran keberpihakan fungsi kesehatan.  

Selama kurun waktu penelitian (2007-2013), provinsi-provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Maluku Utara dan Papua Barat merupakan provinsi yang sangat responsif atas 

alokasi anggaran kesehatan dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, di mana 

sejak 2007-2013 menjadi tiga provinsi yang termasuk lima besar berturut-turut 

dengan efektivitas Health_Fc tertinggi, sementara posisi efektivitas Health_Fc lima 

tertinggi lainnya dicapai oleh provinsi-provinsi lain secara bergantian. Capaian 
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efektivitas Health_Fc di tiga provinsi tersebut mengindikasikan bahwa alokasi 

anggaran pendidikan cukup sukses dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup di 

provinsi ini selama tujuh tahun berturut-turut. Selain tiga provinsi tadi, provinsi 

Kalimantan Selatan juga termasuk dalam lima besar tertinggi capaian efektivitas 

Health_Fc selama tahun 2007-2011. 

Sementara itu provinsi Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta merupakan dua 

provinsi dengan capaian angka efektivitas Health_Fc lima terendah sepanjang tahun 

penelitian (2007-2013). Hampir sama dengan kedua provinsi, provinsi Riau selama 

2007-2012 juga merupakan provinsi dengan capaian angka efektivitas Health_Fc 

lima terendah.  Daftar efektivitas Health_Fc provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Efektivitas Anggaran Keberpihakan Fungsi Kesehatan (Health_Fc)) 

Tertinggi dan Terendah Provinsi Tahun 2007-2013  

 Tertinggi Terendah 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2007 PapuaBrt 

(.056) 

NTB 

(.056) 

Kalsel 

(.055) 

Malut 

(.052) 

Sulbar 

(.045) 

Yogya 

(.008) 

Kepri 

(.009) 

Jateng 

(.013) 

Bali 

(.014) 

Riau 

(.015) 

2008 Malut 

(.057) 

Kalsel 

(.056) 

NTB 

(.055) 

PapuaBrt 

(.054) 

Lampng 

(.049) 

Kepri 

(.010) 

Yogya 

(.010) 

Riau 

(.017) 

Jateng 

(.018) 

Bali 

(.018) 

2009 Malut 

(.058) 

NTB 

(.055) 

PapuaBrt 

(.054) 

Kalsel 

(.054) 

Sulbar 

(.049) 

Yogya 

(.007) 

Kepri 

(.010) 

Aceh 

(.013) 

Riau 

(.014) 

Jateng 

(.016) 

2010 NTB 

(.054) 

PapuaBrt 

(.054) 

Malut 

(.050) 

Kalsel 

(.50) 

Papua 

(.044) 

Yogya 

(.006) 

Kepri 

(.008) 

Sulut 

(.012) 

Riau 

(.012) 

Aceh 

(.013) 

2011 NTB 

(.059) 

Malut 

(.053) 

PapuaBrt 

(.053) 

Kalsel 

(.049) 

Sulbar 

(.043) 

Kepri 

(.007) 

Yogya 

(.008) 

Sulut 

(.009) 

(Aceh 

(.011) 

Riau 

(.012) 

2012 NTB 

(.060) 

Jakarta 

(.052) 

PapuaBrt 

(.052) 

Malut 

(.051) 

Gorntlo 

(.048) 

Kepri 

(.007) 

Sulut 

(.007) 

Yogya 

(.008) 

Riau 

(.011) 

Bali 

(.012) 

2013 NTB 

(.054) 

Malut 

(.053) 

PapuaBrt 

(.051) 

Jakarta 

(.051) 

Gorntlo 

(.048) 

Yogya 

(.005) 

Kepri 

(.007) 

Banten 

(.011) 

Jateng 

(.014) 

Jambi 

(.014) 

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

Sementara itu apabila dilihat secara rata-rata tahunan, efektivitas Health_Fc 

dari 33 provinsi selama tahun penelitian (2007-2013) menunjukkan kecenderungan 

yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 4.4. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa 
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pada tahun 2008 dan 2012 angka efektivitas Health_Fc meningkat, namun di tahun 

penelitian lainnya menunjukkan angka yang menurun, di mana kecenderungan 

penurunan terbesar terjadi pada tahun 2010. 

 
             Sumber: Data yang diolah peneliti, 2015 

Gambar 4.4. Efektivitas Health_Fc tahun 2007-2013 

 

4.2 Uji Statistik 

Model persamaan data panel memerlukan beberapa uji agar menghasilkan 

persamaan yang dapat dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen secara benar dan tepat dengan memenuhi asumsi-asumsi yang 

disyaratkan. Uji spesifikasi model untuk memilih model persamaan data panel terbaik 

dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, uji asumsi bebas dari gejala klasik 

agar model pesamaan menjadi BLUE (Best linier unbiased estimators), dan uji 

hipotesis untuk melihat apakah variable-variabel independen mempunyai pengaruh 

pada variabel dependennya. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, berikut beberapa langkah yang dilakukan 

berkaitan dengan struktur data panel, yakni: 
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4.2.1 Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan 

digunakan, apakah model Common Effects, Fixed Effects atau Random Effects. Hasil 

uji Chow (lihat Lampiran 2D), menunjukkan bahwa probabilita (prob) cross section 

F  < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model Fixed 

Effects. Sedangkan hasil uji Hausman (Lampiran 2E) menunjukkan bahwa 

probabilita (prob) cross section F  < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

terbaik adalah model Fixed Effects (Lampiran 2B).  

Namun model ini belum dapat digunakan, karena harus lolos dari deteksi 

adanya gejala klasik, yaitu harus bebas dari gejala multikolinearitas (biasanya gejala 

klasik multikolinearitas dalam model data panel ini tidak dijumpai), gejala 

autokorelasi (yang disebabkan karena adanya data time-series), dan gejala 

heteroskedastisitas (yang disebabkan karena adanya data jenis cross-section). 

4.2.2  Deteksi Asumsi Gejala Klasik 

Seperti disebutkan di atas, gejala klasik yang dimaksud di sini adalah adanya 

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Selain itu, biasanya juga 

dideteksi apakah model merupakan persamaan linier dan mempunyai sebaran data 

normal. Oleh karena itu dalam sesi ini dilakukan pula uji normalitas data dengan 

menguji normalitas residu, dan juga menguji apakah persamaan yang diperoleh 

merupakan persamaan linear. 

Akan tetapi berdasarkan deteksi gejala klasik, diperoleh hasil bahwa ada 

terjadi gejala autokorelasi dan gejala heteroskedastisitas (Lihat Lampiran 2G dan 2H), 
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sehingga model perlu diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan melakukan 

transformasi logaritma pada data variabel dependen untuk mengurangi gejala 

heteroskedastisitas dan menggunakan AR(1) untuk mengurangi gejala autokorelasi.  

Berdasarkan data variabel dependen hasil transformasi data dengan logaritma 

dan menambahkan autoregresif pada persamaan regresi, maka dilakukan kembali uji 

spesifikasi model untuk memilih model terbaik. Ringkasan hasil uji spesifikasi model 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

           Tabel 4.7   Ringkasan Uji Spesifikasi Model Semi-log 
 Pool OLS Fixed Effects Random Effects 

Konstanta 

t-stat 

p-value 

-4.044752 

(-0.437662) 

0.6621 

12.91525 

(1.511252) 

0.1327 

-69.62726 

(-2.857947) 

0.0047 

Socsec_fc 

t-stat 

p-value 

-0.260300  

(-5.593477) 

0.0000 

-0.239496 (-

4.790661) 

0.0000 

0.582807 

(3.589182) 

0.0004 

Edu_fc 

t-stat 

p-value 

-3.569847  

(-0.865962)  

0.3876 

1.178586 

(0.269380) 

0.7880 

-1.073543 

 (-0.090591) 

0.9279 

Health_fc 

t-stat 

p-value  

8.794210  

(0.682082) 

0.4960 

4.466275 

(0.329100) 

0.7425 

124.9842 

(3.316773) 

0.0011 

AR(1) 

t-stat 

            p-value 

0.965486  

(157.6316) 

0.0000 

0.854267 

(34.19225) 

0.0000 

- 

 

Chow Test 

(Pool vs Fixed) 

p-Cross-section F                       0.0924     

P-Cross-section Chi-square        0.0306 

Hausman Test 

(Randon vs Fixed) 

p-Cross-section random             0.0224 

 

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews oleh peneliti, 2016 

 

Berdasarkan uji Chow (lihat Lampiran 3D) untuk menentukan model terbaik 

antara model Common Effects atau Fixed Effects, maka model terbaik adalah model 
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Common Effects  karena prob. Cross-section F > 0.05, sedangkan berdasarkan uji 

Hausman (Lampiran 3E) untuk memilih model terbaik antara model Fixed Effects 

atau model Random Effects, maka model yang terpilih adalah model Fixed Effects 

karena prob. Cross-section random < 0.05. Bedasarkan kedua uji, di mana Common 

effects > Fixed Effects dan Fixed effects > Random effects, maka model terbaik dari 

ketiga model adalah model Common Effects (Lampiran 3A). 

Deteksi gejala klasik dilakukan kembali atas persamaan yang baru, terdiri dari 

deteksi Multikolonieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, uji Normalitas dan uji 

Linieritas. Hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

(a) Deteksi Multikolinieritas 

Deteksi ini mendeteksi ada tidaknya hubungan linier sempurna antar 

variabel independen. Deteksi multikolinieriras dalam disertasi ini menghitung 

nilai VIF yang nilainya tidak boleh lebih dari 10 atau 5. 

                         Tabel 4.8 Hasil Deteksi Multikolineritas dengan AR(1)  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  790.2801  324.7529  NA 

SOCSEC_FC  0.055747  1.113353  1.045627 

EDU_FC  261.8510  59.88180  1.117682 

HEALTH_FC  1599.106  350.0839  1.122686 

AR(1)  0.001101  1.009224  1.008996 
    

                 Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016.    

 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, tidak ada satupun nilai VIF (Variance 

Inflation Factors) yang mempunyai nilai lebih besar dari 10 atau 5. Oleh karena 

itu dalam model regresi yang diteliti tidak terjadi multikolinieritas. 
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(b) Deteksi Autokorelasi 

Deteksi autokorelasi ditujukan untuk melihat apakah terjadi korelasi 

residual antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1).  Jika Prob.F-

stat dan Prob. Obs*R-squared pada uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

mempunyai nilai > α (dalam penelitian ini α = 5%), maka berarti tidak ada gejala 

autokorelasi dalam model, dan sebaliknya.  

Tabel 4.9 Deteksi Autokorelasi dengan AR(1) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.020684     Prob. F(2,223) 0.9795 

Obs*R-squared 0.042659     Prob. Chi-Square(2) 0.9789 
Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.9 yang hasil lengkapnya pada Lampiran 3G 

tentang deteksi Autokolinieritas, Prob. F-stat dan Prob. Obs*R-squared 

mempunyai nilai 0.9795 dan 0.9789.  Hal ini berarti model regresi yang diteliti 

bebas gejala autokorelasi. 

(c) Deteksi Heteroskedastisitas 

Deteksi heterokedastisitas ditujukan untuk mendeteksi adanya nilai 

residual model yang berupa  varians yang tidak konstan, yang dalam penelitian 

ini diuji dengan uji Glejser. Apabila p-value Obs*R-squireed > α (dalam 

penelitian ini α = 5%), maka tidak ada gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya.  

Berdasarkan Lampiran 3H tentang deteksi Heteroskedastisitas, dan 

ringkasannya pada Tabel 4.10, prob. F-stat dan Prob. Obs*R-squared 

mempunyai nilai 0.1018 dan 0.1014, di mana keduanya mempunyai nilai > 0.05. 

Hal ini berarti model regresi yang diteliti bebas dari gejala heteroskedastisitas.  
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Tabel 4.10. Deteksi Heteroskedastisitas dengan Transformasi Semi-log 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 2.094158     Prob. F(3,226) 0.1018 

Obs*R-squared 6.220741     Prob. Chi-Square(3) 0.1014 

Scaled explained SS 11.29780     Prob. Chi-Square(3) 0.0102 
  Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

(d) Uji Normalitas  

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah nilai-nilai residual 

original terdistribusi normal atau tidak, karena model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jika nilai Prob. Jarque-Bera 

(JB) > α (α = 5%), maka residual original berdistribusi normal.  

Gambar 4.5 di bawah yang juga sama dengan Lampiran 3I tentang Uji 

Normalitas, menunjukkan nilai prob-JB sebesar 0.3356, atau nilai prob. JB ini > 

0.05, dengan kata lain residual data dalam penelitian ini berdistribusi normal 

pada α = 5%. 
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Gambar 4.5. Uji Normalitas  

Berdasarkan tiga deteksi gejala klasik dan uji normalitas di atas, maka model 

persamaan regresi bebas dari gejala klasik dan memenuhi asumsi linier yang baik 

(BLUE).  
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4.2.3  Pengujian Hipotesis Model Semi-log 

Uji hipotesisi dilakukan setelah model persamaan regresi data panel dengan 

model Commom Effects lolos dari uji gejala klasik. Ringkasan model Commom 

Effects yang telah bebas dari uji gejala klasik ditunjukkan pada Tabel 4.12 yang 

selengkapnya ada di Lampiran 3A. 

Tabel 4.11  Uji Hipotesis 

Konstanta 

dan 

Variabel 

Nilai 

Koefisien 

 

p-value 

Uji t  (d.f =6)  

Uji F Nilai 

thitung 

Nilai ttabel 

Konstanta -4.044752 0.6621 -0.437662 α = 5%,  

    

df = 4 

ttabel = 1.895 

Fhitung = 

6306.427 

 

    d.f 1= 5-1 

d.f 2= 231-5 

Ftabel  = 2.41 

Socsec_fc -0.260300 0.0000 -5.593477 

Edu_fc -3.569847 0.3876 -0.865962 

Health_fc 8.794210 0.4960 0.682082 

AR(1) 0.965486 0.0000 157.6316 

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016 

Berdasarkan nilai p-value dengan taraf signifikasi 5% pada Tabel 4.12, hanya 

satu variabel (Socsec_fc) dari tiga variabel independen yang diajukan dalam hipotesis 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (tingkat kemiskinan).. 

Variabel Edu_fc mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, namun 

kurang kurang, sementara variable Health_fc mempunyai pengaruh positif terhadap 

tingkat kemiskinan tapi tidak signifikan pula.   

Dengan kata lain, satu dari tiga hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis 

alternatif (Hi) diterima. Hal ini berarti bahwa Efektivitas kebijakan anggaran 

keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial (Socsec_fc) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap variabel Tingkat Kemiskinan.  Adapun variabel efektivitas kebijakan 
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anggaran fungsi Pendidikan (Edu_fc) walaupun mempunyai pengaruh negatif 

terhadap Tingkat Kemiskinan namun pengaruhnya tidak cukup berarti, sementara 

efektivitas kebijakan anggaran fungsi Kesehatan (Health_fc) tidak mempunyai 

pengaruh pada Tingkat Kemiskinan. 

Berdasarkan  nilai Fhitung  dalam estimasi persamaan regresi data panel (PLS) 

dan dibandingkan dengan nilai Ftabel, di mana Fhitung > Ftabel, maka  H0 ditolak atau 

menerima H1, berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama/simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.  

Berdasarkan nilai koefisien Adjusted R-square (R
2
) sebesar 0.99 dalam model 

Common Effects (Lihat Lampiran 3A), berarti bahwa 99% variasi variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Angka ini menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel independen secara bersama-sama untuk menjelaskan variable 

dependen sangat tinggi. 

 Berdasarkan uji spesifikasi model, deteksi gejala klasik dan uji hipotesis, 

maka model persamaan regresi yang didapat adalah:   

Persamaan 4.1: 

)1(965.0_794.8_570.3sec_260.0045.4 ARfcHealthfcEdufcSoclpoverty     
p-value                (0.000 )                   (0.388)               (0.496)                     (0.000)              

 

R
2
 = 0.99     F-stat = 6306.4 

 

Oleh karena nilai konstanta dalam persamaan di atas tidak signifikan, maka 

dalam penelitian ini nilai konstanta tersebut tidak diubah ke dalam nilai absolutnya 

dengan cara anti=log.  
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4.2   Interpretasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji-F, secara simultan ada pengaruh negatif yang berarti 

(signifikan) efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan dari tiga variabel yang 

dianalisis terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, walaupun secara parsial hanya 

efektivitas kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial (Socsec_Fc) yang 

mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh negatif berarti bahwa apabila efektivitas 

kebijakan anggaran keberpihakan meningkat, maka tingkat kemiskinan dapat 

menurun, demikian sebaliknya terjadi jika efektivitas Socsec_fc menurun maka 

tingkat kemiskinan meningkat. 

Hasil penelitian secara umum sesuai dengan apa yang telah dianalisis oleh 

banyak ekonom dunia akhir-akhir ini (Gruber, 2007; Tabellini, 2000; Koske et al., 

2012; OECD; 2012; Reeves, et al, 2013, dan lainnya),  yang mengatakan bahwa 

kebijakan redistribusi kesejahteraan dengan peran kelembagaan melalui anggaran 

belanja pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan, termasuk dalam 

mengentaskan kemiskinan. 

 

4.2.1 Pengaruh Socsec_Fc terhadap Tingkat Kemiskinan 

Adanya pengaruh negatif yang berarti Efektivitas Kebijakan Anggaran Fungsi 

Perlindungan Sosial dalam menurunkan jumlah penduduk miskin (Socsec_Fc) 

terhadap Tingkat Kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang 

diajukan diterima. Secara umum ditafsirkan bahwa jika ada indikasi efektivitas 

Socsec_Fc meningkat 0.1 (dalam skala 1), dan variabel lain yang mempengaruhi 
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Tingkat Kemiskinan diasumsikan sangat rendah/nol, maka Tingkat Kemiskinan akan 

menurun sebesar 0.26%.  

Pengaruh efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan 

Sosial (Socsec_Fc) terhadap Tingkat Kemiskinan tersebut cukup besar, yang 

disebabkan oleh peningkatan efektivitas Socsec_Fc di tahun 2008 dan 2012, namun 

berdasarkan data selama tahun penelitian, ada kecenderungan penurunan efektivitas 

Socsec_Fc. Penurunan efektivitas Socsec_Fc berarti bahwa penurunan persentase 

jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung semakin rendah 

dibandingkan peningkatan anggaran fungsi Perlindungan Sosial. Dengan kata lain, 

adanya pengaruh negatif Socsec_Fc terhadap Tingkat Kemiskinan dapat diartikan 

bahwa kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan sosial cukup mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan, karena % penurunan tingkat kemiskinan lebih 

rendah bila dibandingkan dengan alokasi % anggaran fungsi Perlindungan Sosial 

selama tahun 2007-2013..  

Anggaran fungsi Perlindungan Sosial sebenarnya terbukti mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan, misalnya ketika pemerintah menambah anggaran 

fungsi Perlindungan Sosial dengan memberikan dana Bantuan Langsung Tunai 

(BLT). Misalnya BLT yang diberikan tahun 2008, yang mampu menurunkan jumlah 

penduduk miskin cukup besar di tahun 2008, dari sejumlah 37 juta di tahun 2007 

menjadi sekitar 35 juta di tahun 2008 (Lihat data BPS tentang Kemiskinan). Namun 

jenis “cash transfer” kepada masyarakat miskin ini hanya dilakukan dua kali selama 

tahun penelitian (2007-2013), yakni tahun 2008 dan 2013 saja. Di tahun 2013, 
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efektivitas Socsec_Fc semakin menurun, yang disebabkan jumlah penduduk miskin 

di beberapa provinsi meningkat, sementara anggaran fungsi Perlindungan Sosial di 

masing-masing provinsi tersebut kurang mampu menurunkan jumlah penduduk 

miskin, karena yang terjadi adalah adanya peningkatan penduduk miskin. 

Adanya pengaruh negatif efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

Perlindungan Sosial (Socsec_Fc) terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan juga 

dipicu oleh angka efektivitas Socsec_Fc di beberapa provinsi. Banyak provinsi yang 

mempunyai angka efektivitas Socsec_Fc cukup tinggi, namun ada beberapa provinsi 

dengan angka efektivitas Socsec_Fc sebesar nol.  Nilai nol pada efektivitas 

Socsec_Fc tersebut, disebabkan karena sasaran kebijakan yaitu usaha menurunkan 

jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi tidak berhasil (nol), bahkan jumlah 

penduduk miskin semakin meningkat di beberapa provinsi pada tahun-tahun terakhir  

analisis.  

Anggaran fungsi Perlindungan Sosial yang dilakukan Pemerintah selama 

tahun penelitian antara lain digunakan untuk Bantuan Langsung Sementara Tunai, 

Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan program Beras miskin,  

sehingga bila angka efektivitas Socsec_Fc rendah atau nol, bisa diartikan bahwa 

anggaran fungsi Perlindungan Sosial tidak tepat sasaran atau jumlahnya kurang besar 

untuk mengentaskan penduduk miskin dari kemiskinannya.  

Meningkatnya efektivitas Socsec_Fc di beberapa daerah dapat dikatakan 

bahwa alokasi anggaran fungsi Perlindungan Sosial tepat sasaran, sementara 

menurunnya efektivitas Socsec_Fcdi provinsi lainnya ada kemungkinan dipengaruhi 
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oleh alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran yang tidak tepat 

sasaran tersebut bisa terjadi karena kriteria miskin tidak diterapkan secara tegas untuk 

memilih masyarakat yang disebut miskin. Banyak ditemukan kasus di mana penerima 

BLT yang datang mengambil jatah “cash transfer” tidak sesuai dengan kriteria miskin.  

Kemiskinan yang meningkat di Indonesia pada akhir tahun penelitian yang 

memicu menurunnya efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan fungsi 

Perlindungan Sosial ada kemungkinan disebabkan oleh peran pasar yang terlalu 

dominan, di mana pelaku pasar yang kuat cenderung semakin meningkat, sedangkan 

kaum yang lemah tetap miskin.  Stiglitz (1991, p. 4-5) tidak setuju bahwa pasar-lah 

yang mengambil alih peran akhir dari kebijakan redistribusi kesejahteraan. Menurut 

Stiglitz, peran pasar yang dominan mempunyai kemungkinan bahwa kondisi yang 

diinginkan tentang kesejahteraan tidak dapat tercapai, karena hanya beberapa 

kelompok masyarakat yang bisa menikmati keuntungan, sementara ada kelompok 

lain yang jauh dari keberdayaan. Oleh karena itu perlu peran keberpihakan kebijakan 

pemerintah melalui anggaran belanja menurut fungsi tertentu. Lebih jauh Amartya 

Sen (1995) mengatakan bahwa kebijakan keberpihakan pemerintah harus lebih ke 

masyarakat yang paling worse off agar tercipta rasa keadilan. 

 

4.2.2 Pengaruh Edu_Fc terhadap Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan Persamaan 4.1, tidak ada pengaruh yang berarti Efektivitas 

Kebijakan Anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan dalam meningkatkan rata-rata 

lama sekolah (Edu_Fc) terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

yang diajukan ditolak. Akan tetapi walaupun tidak cukup berarti pengaruh efektivitas 



65 

 

Edu_Fc terhadap Tingkat Kemiskinan, ada kecenderungan kedua variable 

mempunyai pengaruh negatif. Pengaruh yang negatif tersebut berarti bahwa bila jika 

efektivitas Edu_Fc menurun maka Tingkat Kemiskinan meningkat, dan sebaliknya 

jika efektivitas Edu_Fc meningkat maka Tingkat Kemiskinan Menurun. 

Tidak cukup berartinya pengaruh efektivitas Edu_Fc terhadap tingkat 

kemiskinan disebabkan karena perubahan efektivitas Edu_Fc yang tidak stabil, 

terkadang meningkat dan terkadang menurun selama tahun penelitian, dengan 

pergerakan yang rendah, sementara tingkat kemiskinan terus menurun, sehingga 

secara parsial efektivitas Edu_Fc tidak cukup berarti dalam mempengaruhi tingkat 

kemiskinan.  Namun hal ini tidak berarti bahwa efektivitas Edu_Fc tidak dapat 

mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena secara simultan bersama dengan 

efektivitas Socsec_Fc dan Health_Fc, efektivitas Edu_Fc cukup berarti 

mempengaruhi tingkat kemiskinan.                                                                                             

 

5.2.3  Pengaruh Efektivitas Health_Fc  terhadap Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan Persamaan 4.1, tidak ada pengaruh yang berarti Efektivitas 

Kebijakan Anggaran  Keberpihakan Fungsi Kesehatan  dalam meningkatkan Angka 

Harapan Hidup (AHK) penduduk (Health_Fc) terhadap Tingkat Kemiskinan, 

sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.  

Tidak berartinyanya pengaruh Efektivitas Health_Fc terhadap Ketimpangan 

Pendapatan lebih disebabkan karena rata-rata (mean) efektivitas Health_Fc rendah 

yaitu sebesar 0.030. Rendahnya rata-rata efektivitas Health_Fc ini karena secara 

umum jumlah anggaran fungsi Kesehatan ini masih sangat rendah, di bawah 5% dari 
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total APBD provinsi, sementara Angka Harapan Hidup (AHH) di beberapa provinsi 

cenderung tetap. Bahkan banyak provinsi yang selalu naik anggaran fungsi 

Kesehatannya namun AHK dalam hitungan tahun cenderung tidak berubah.  

Tidak efektifnya Health_Fc di ini di Indonesia ada sedikit persamaannya 

dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti telah dibahas di atas, bahwa 

rendahnya efektif Health_Fc di Indonesia karena ada kecenderungan AHH yang tetap 

walaupun anggaran fungsi Kesehatan rendah namun ada kecenderungan terus 

meningkat.  

Jika alokasi anggaran fungsi Kesehatan meningkat, maka seharusnya AHH 

juga meningkat, namun kenyataaanya di Indinesia tidak demikian. Hal ini dapat 

memicu gugatan terhadap peningkatan alokasi anggaran fungsi Kesehatan seperti 

yang terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saat ini ada kecenderungan 

mempermasalahkan anggaran fungsi Kesehatan yang terlalu besar, sehingga 

menganggu fungsi Anggaran Belanja lainnya. Ditengarai anggaran fungsi kesehatan 

ini banyak mendanai beberapa pengeluaran kesehatan secara fragmentation, 

overlapping, duplication (Dodaro, Gene L. 2015) sehingga fungsi anggaran 

pemerintah menjadi tidak efisien dan efektif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpukan bahwa selama tahun penelitian 

yakni tahun 2007 – 2013 pada 33 provinsi di Indonesia, ada kecenderungan 

penurunan tingkat kemiskinan, walaupun pada akhir tahun penelitian ada 

kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi. 

Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dalam penelitian 

ini dikaitkan dengan efektivitas kebijakan anggaran keberpihakan melalui beberapa 

fungsi, yaitu fungsi Perlindungan  Sosial (Socsec_Fc), fungsi Pendidikan (Edu_Fc) 

dan fungsi Kesehatan (Health_Fc). Ketiga variabel yang diteliti berkaitan dengan 

kebijakan anggaran yang keberpihakan pada masyarakat miskin, di mana ketiganya 

merupakan instrument kebijakan redistribusi kesejahteraan. 

Berdasarkan beberapa uji yang dilakukan, secara simultan ada pengaruh 

negatif yang cukup berarti dari efektivitas Socsec_Fc, efektivitas Edu_Fc dan 

efektivitas Health_Fc terhadap Tingkat Kemiskinan. Akan tetapi secara parsial, 

hanya variabel efektivitas anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial 

(Socsec_Fc) yang mempunyai pengaruh berarti terhadap Tingkat Kemiskinan, 

sementara kedua variable lainnya secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

berarti.  
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Hal ini berarti bahwa bila efektivitas anggaran fungsi Perlindungan Sosial 

(Socsec_Fc) meningkat, maka tingkat kemiskinan menurun, dan sebaliknya. Di 

Indonesia yang terjadi adalah bahwa di tahun 2008 dan 2012 efektivitas Socsec_fc 

meningkat cukup besar, namun di tahun penelitian lainnya ada kecenderungan terjadi 

penurunan. 

Tidak adanya pengaruh yang berarti secara parsial dari efektivitas anggaran 

keberpihakan fungsi Pendidikan (Edu_Fc) terhadap tingkat kemiskinan disebabkan 

karena persentase sasaran peningkatnya rata-rata lama sekolah kurang tinggi dan 

cenderung tetap, tidak sebanding dengan persentase alokasi anggaran keberpihakan 

fungsi Pendidikan dalam APBD yang terus meningkat (guna memenuhi amanat UU 

tentang 20%  APBN/APBD), sementara  di sisi lain Tingkat Kemiskinan terus 

menurun.   

Demikian pula, tidak ada pengaruh yang berarti antara efektivitas anggaran 

keberpihakan fungsi Kesehatan (Health_Fc) terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini 

terutama disebabkan karena efektivitas Health_Fc yang cenderung menurun 

sementara tingkat kemiskinan juga menurun namun di akhir tahun penelitian banyak 

provinsi yang meningkat jumlah penduduk miskinnya. 

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Adanya pengaruh yang berarti secara simultan antara efektivitas kebijakan 

anggaran keberpihakan fungsi Perlindungan Sosial, fungsi Pendidikan dan fungsi 

Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan memberikan bukti bahwa kebijakan 

anggaran yang berpihak pada masyarakat yang tidak mampu masih relevan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan, yaitu dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya berfokus pada 

meningkatkan alokasi anggaran saja, namun lebih ditujukan pada efektivitas anggaran 

itu sendiri, yang dalam penelitian ini ditujukan untuk menurunkan jumlah penduduk 

miskin atas anggaran fungsi Perlindungan Sosial, meningkatkan rata-rata lama 

sekolah atas anggaran fungsi Pendidikan dan meningkatkan angka harapan hidup atas 

anggaran fungsi Kesehatan. 

Adanya pengaruh yang berarti secara parsial antara efektifitas kebijakan 

anggaran kebererpihakan fungsi Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan, 

membuktikan bahwa kebijakan redistribusi kesejahteraan melalui “cash transfer” 

cukup berhasil dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Stiglitz (2009) tentang pendapatan yang adil, antara lain dengan 

memberikan “transfer payment” bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itu tidak ada 

salahnya memberikan “cash transfer” bagi masyarakat yang tidak mampu dalam 

kehidupan ekonominya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

berkaitan dengan upaya menurunkan kembali tingkat kemiskinan yang dalam tahun 

akhir penelitian cenderung meningkat: 

1. Kebijakan redistribusi kesejahteraan melalui pajak dan subsidi/transfer harus 

lebih ditingkatkan. Artinya, penarikan pajak harus lebih ditingkatkan bagi 

masyarakat yang mampu, dan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diberi 
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perlindungan secara ekonomi melalui “transfer payment”agar dapat 

memenuhi kebutuhan minimumnya. 

2. Sasaran kebijakan anggaran keberpihakan fungsi perlindungan sosial harus 

diperketat persyaratannya, agar tidak memberi peluang pada masyarakat yang 

mampu ikut menikmati kebijakan anggaran fungsi Perlindungan Sosial. 

3. Sasaran kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Pendidikan antara lain 

meningkatkan rata-rata lama sekolah harus diawasi dan dikelola secara tepat 

dan benar, agar peningkatan rata-rata lama sekolah lebih cepat naiknya. 

4. Sasaran kebijakan anggaran keberpihakan fungsi Kesehatan antara lain 

meningkatkan rata-rata harapan hidup penduduk harus direncanakan  secara 

baik dan lebih diawasi pelaksanaannya, agar meningkatnya anggaran fungsi 

kesehatan mampu meningkatkan rata-rata  harapan hidup. 

5. Indikator sasaran kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada sasaran yang 

digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (HDI), oleh 

karena itu sasaran kebijakan anggaran bisa diperluas lagi. 
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