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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitain terdahulu 

yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional 

Bruto, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikaan dan Kesehatan, 

Tingkat Keislaman. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan 

pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun 

penelitian – penelitian tersebut adalah : 

Widodo (2006) menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui 

kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh 

data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku atau dasar 

harga konstan PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah 

seluaruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai 

harga dasar. 

Nadia (2012) meneliti tentang Analisis Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesi tahun 2007 – 2009. Fokus penelitian ini terhadap APBD untuk 

pendidikan dan Kesehatan, menggunakan data panel dengan kesimpulan bahwa 
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PDRB berpengaruh positif, Rasio ketergantungan berpengaruh negatif, APBD 

untuk Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan APBD untuk 

kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan  

konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif terhadap IPM. IPM 

merupakan indikator penting dalam pembangunan. oleh karena itu, pemerintah 

dan masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan IPM setiap tahunnya. 

Devianti (2012)  meneliti tentang Analisis Perkembangan Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah, 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan IPM tahun 20001 – 2010. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu time series tahunan dari tahun 2001 – 2010 

yang bersifat data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Sattistik (BPS)  Sulawesi Selatan,  

Penelitian ini menemukan  bahwa  Pertumbuhan ekonomi  beepengaruh 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai sig = 0,002 < 0,05, 

karena nilai sign kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. 

Jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM) di Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui 

bahwa nilai sig < 0,05 berarti ada pengaruh negatif dan signifikan. pemerintah di 

bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial 

untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai sig = 0,08 < 

0,05, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif 
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terhadap IPM yang memiliki nilai sig 0,013 < 0,05, karena nilai sig < 0,05 berarti 

signifikan. ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM yang menunjukkan 

nilai sig 0,001 < 0,05 berarti ada pengaruh yang negatif  dan signifikan terhadap 

IPM. 

Tri (2014) meneliti tentang pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

dan jumlah penduduk miskin dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia menggunakan data panel mulai dari periode 2007–

2009 dengan meliputin 35 kabupaten / kota di Provisi Jawa Tengah. Fokus 

penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan jumlah 

penduduk miskin dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Data yang diperoleh berasal dari publikasi BPS, alokasi 

anggaran pemerintah daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan), UNDP, dan 

Publikasi lainnya. Dari variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa Tengan pada tahun 2007 – 2009. Dalam bidang kesehatanna 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Profinsi Jawab Tengah dan yang terakhir jumlah penduduk miskin dberpengaruh 

negatif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 – 2009.  

 Winarti (2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992 – 2012. Fokus penelitian ini 

kepada kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia yang masih rendah 

menempatin urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada diposisi ke 6 dari 10 
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ASEAN (UNDP, 2013). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana 

atau  Ordinary Least Squares (OLS). Data yang digunakan adalah data time series 

periode 1992 – 2012.  

Rusmiatun (2014) meneliti tentang pengaruh PDRB, pendidikan, 

kesehatan dan kepadatan penduduk terhadap tingkat  kemiskinan di Indonesia 

tahun 2007 – 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan menggunak metode data regresi sederhana. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil regresi variabel PDRB, 

pendidikan, kesehatan dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penduduk miskin di Indonesia. 

2.2 Landasan Teori 

     2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 

Pada tahun 1990 United Nations Development Program (UNDP) 

mengenalkan formula Human Development Index (HDI) atau disebut pula dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara /  Daerah merupakan 

Negara / Daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk 

mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks 

Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi yaitu dimensi 

umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak.  
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Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan 

ukuran mencapaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat 

menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur 

keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya 

bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 

dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran perkapital sebagai pendekatan 

pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup 

layak.  

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan 

suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari Prduk Domestik Bruto saja 

tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakat. hal ini 

sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (human 

centered development). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya layak 

dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, 

yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya 

beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan 

produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan 

(Widodo dkk,2011) 

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya 

Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari 

Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. 
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Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. 

Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada 

hanya sekedar pendapatan perkapita yangs selama ini digunakan dan indeks ini 

juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal 

yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. 

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan 

dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi 

mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun variabel 0 diharapkan akan 

mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. 

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada 

kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan 

metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Menurut Human 

Development Report (HDI, 2013) yang dikutip (Ginanjar, 2014), pembangunan 

manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan - pilihan bagi manusia 

(“A Process Of Enlarging People’s Choices”). Dari definisi ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu Negara adalah penduduk karena 

penduduk kekayaannya suatu Negara. Konsep atau definisi pembangunan 

manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat 

luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan 

seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari 

pertumbuhan ekonominya. 
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 Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian rata - rata suatu Negara dalam tiga hal 

mendasar pembangunan manusia yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angaka 

harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (infant mortality rate), 

pendidikan yang diukur berdasarkan rata - rata lama Sekolah dan angka melek 

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan 

pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi perioritas daya beli nilai 

indeks ini berkisar anatara 0 - 100. Indeks Pembangunan Manusia lebih fokus 

pada hal – hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan 

perkapital untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan.  

Indeks pemabangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan 

didaerah dengan alasan :  

1. Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. 

2. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan tentang bagaimana 

manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses 

pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. 

3. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai salah satu ukuran 

kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan 

kualitas hidup masyarakat / penduduk. 

4. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi 
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Indeks Pembangunan Manusia belum tentu mencerminkan kondisi 

sesunggunya namun untuk saat ini merupakan satu – satunya indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup 

manusia. 

Secara umum metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang 

digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh 

UNDP.  

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen 

indeks yaitu:  

1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir  

2) Indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama Sekolah 

(rata - rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 

tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan 

angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 

15 tahun atau lebih)  

3) Indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita 

(PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).  

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata - rata dari ketiga komponen 

tersebut dengan rumus:  

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 

Dimana:  

X1 =  Angka Harapan Hidup 

X2 =  Tingkat Pendidikan 
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X3 =  Tingkat Kehidupan yang Layak 

Masing - masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya 

sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam 

analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut 

pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut: 

Dimana: 

Ii  = Indeks komponen IPM ke i di mana i = 1,2,3 

Xi  = Nilai indikator komponen IPM ke i 

MaxXi = Nilai maksimum Xi 

Min Xi = Nilai minimum Xi 

 

 

Tabel 1.1 

Nilai Maksimum Dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM 

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

1.Angka Harapan Hidup  85  25  Standar UNDP  

2.Angka Melek Huruf  100  0  Standar UNDP  

3.Rata-Rata Lama Sekolah  15  0  Standar UNDP  

4.Daya Beli  732.720a)  300.000 (1996) 

360.000 b) 

1999,2002  

UNDP 

menggunakan 

PDB riil 

disesuaikan  

Sumber:Badan Pusat Statistik,  BPS (2009) 

IPM =    Ii : Ii =    Xi –MinXi 

                                     MaxXi – MinXi 
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Sebagai ilustrasi penghitungan dapat diambil contoh Provinsi X tahun Y yang 

memiliki data sebagai berikut: 

 Angka harapan hidup  : 64,93 

 Angka melek huruf  : 93,10 

 Rata-rata lama sekolah : 7,04 

 Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan: Rp 551.350,- 

Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung indeks masing-masing 

komponen menggunakan persamaan: 

Indeks angka harapan hidup:  (64,93 – 25)/(85 – 25) = 0,6655 

Indeks angka melek huruf:  (93,10 – 0)/(100 – 0) = 0,9310 

Indeks rata-rata lama sekolah:  (7,04 – 0)/(15 – 0) = 0,4693 

Indeks pendidikan:      2/3 (0,9310) + 1/3 (0,4693) = 0,7771 

Indeks konsumsi perkapita riil yang disesuaikan: (551,35–

300)/(732,72–300)= 0,5808 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks angka harapan hidup (0,6655), 

indeks pendidikan (0,7771), dan indeks kondumsi perkapita riil yang disesuaikan 

(0,5808), maka dapat dihitung Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: 

IPM = 1/3 (0,6655 + 0,7771 + 0,5808) = 0,6745. 
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Untuk memudahkan dalam membaca angka, Indeks Pembangun Manusia 

disajikan dalam ratusan (dikalikan 100) sehingga nilai Indeks Pembangunan 

Manusia Provinsi X pada tahun Y adalah 67,45. 

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS, 2012) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto dapat 

menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Produk Domestik Regional Bruto yang 

dihasilkan oleh masing – masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor 

– faktor produksi di daerah tersebut. Salah satu indikator yang penting untuk 

mengetahui konsisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode 

tertentu ditunjukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai 

PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemanapun daerah dalam mengelola 

atau memanfaatkan sumber daya yan ada. 

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 

2006). Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan 

suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu 

besaran PDRB yang dihasilkan  oleh masing – masing daerah sangat bergantung 

kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya 

keterbatasan dalam penyediaan faktor – faktor tersebut menyebabkan besaran 

PDRB bervariasi antara Daerah. 
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Menurut Rakiman,( 2011) Pendapatan Perkapita suatu Negara merupakan 

tolak ukur kemajuan dari Negara tersebut apabila pendapatan  perkapita suatu 

Negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi  masyarakat di Negara 

tersebut mengalami penurunan dan begitu pula  sebaliknya apabila pendapatan 

perkapita suatu Negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi 

masyarakat tersebut mengalami peningkatan tapi pendapatan tersebut bukan 

hanya didapat / diperoleh  dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja. Banyak 

faktor yang  mempengaruhi penurunan / peningkatan pendapatan tersebut seperti  

keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini  dapat 

berubah sewaktu - waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan 

membuat pendapatan suatu Negara akan mengalami  penurunan. 

Pendapatan perkapita terhitung secara berkala biasanya satu tahun dan 

mempunyai manfaat yaitu : 

1. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan 

Negara lain. 

2. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu Negara dengan Negara 

lain. 

3. Sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan 

mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

langkah ekonomi. 

4. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan 

masyarakat suatu Negara. 
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Pendapatan  perkapita yang digunakan sebagai barometer untuk mengukur taraf 

hidup rata-rata masyarakat suatu  Negara masih ada kekurangan-kekurangan hal 

ini disebabkan oleh berikut ini : 

1. Tingginya pendapatan perkapita suatu Negara dalam perhitungannya 

kurang memperhatikan aspek pemerataan PDRB perkapita dan harga 

barang keperluan sehari-hari. 

2. Tingginya pendapatan perkapita belum tentu mencerminkan secara 

realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain 

yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat 

kesejahteraannya. 

3. Tingginya pendapatan perkapita tidak menjelaskan mengenai masalah 

pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja. 

Cara perhitungan PDRB secara konseptual dapat diperoleh melalu tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendektan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran. Rincian penjelasannya sebagai berikut : 

1. Menurut Pendekatan Produksi 

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi didaerah tersebut dikurangi 

biaya antara masing – masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau 

sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).  

Menurut International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities (ISIC) (BPS), unit – unit produksi tersebut dalam penyajiannya 

dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian: (2) 
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Pertambangan dan Penggalian: (3) Industri Pengolahan: (4) Listrik, Gas dan Air 

Bersih: (5) Bangunan : (6) Perdagangan, Hotel dan Restoraan: (7) Pengangkutan 

dan Komunikasi: (8) Keuangan, Persewaan dan  Jasa  Perusahaan: dan (9) Jasa – 

jasa. 

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran 

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen 

permintaan akhir.  

Komponen – komponen tersebut meliputi : 

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 

mencari untung. 

b. Konsumsi pemerintah yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto, 

perubahan stok, ekspor netto. 

3. Menurut Pendekatan Pendapatan 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor produksi yang diikut serta dalam proses produksi dalam suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud 

adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan 

tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

(BPS, 2000) Cara penyajian Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk 

yaitu : 

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan menurut 

(BPS, 2012) pengertian PDRB atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai 

produksi,  pengeluran, pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. 
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Dengan cara mendefinisiksn berdasarkan harga – harga pada tingkat dasar 

dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini 

tercermin tingkat kegiataan ekonomi yang sebernanya melalui Produk 

Domestik Regional Bruto Riilnya. 

b. Produksi Domestik Regional Broto Atas Dasar Harga Berlaku pengertian 

PDRB atas dasar harga berlaku menurut (BPS, 2012) adalah jumlah nilai 

tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu 

Wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan  nilai yang ditambahkan 

kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses 

produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan 

balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. 

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional 

lebih dimaknai sebagai pemabangunan yang lebih memfokuskan pada  

peningkatan PDRB suatu Provinsi, Kabupaten atau Kota. Sedangkan pertumbuhan 

ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angkat PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto). Saat ini umummnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua 

pendekatan yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. 

Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. 

Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh 

penduduk dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga 

Berlaku merupakan nilai tamabah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada  tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan 

dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. 
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Menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya.  

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh 

masing – masing Daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan 

faktor produksi Daerah tersebut. Adanya ketebatasan dalam penyediaan faktor-

faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara daerah. Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun dan 

mengukur laju pertumbuhan konsumsi,  investasi, dan perdaganggan  Luar Negri, 

perdagangan atara pulau atau antara provinsi. (Aryanti, 2011). 

Menurt Badan Pusat Statistik (BPS) sementara itu  Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: 

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup semua pengeluaran 

untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang 

bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja 

pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak 

termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. 

3. Pembentukan Modal Tetap Produk Domestik Bruto mencakup pembuatan 

dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang 

modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah 

pendekatan arus barang. 
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4. Perubahan Inventori Perubahan stok dihitung dari Produk Domestik 

Regional Bruto hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi 

komponen permintaan akhir lainnya. 

5. Ekspor Barang dan Jasa Ekspor barang dinilai menurut harga free on 

board (fob). 

6. Impor Barang dan Jasa Impor barang dinilai menurut cost insurance 

freight (cif). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) Produk Domestik Bruto (PDRB) 

merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang 

ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tetentu (Provinsi dan 

Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu ( satu tahun kalender), 

kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, 

industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi 

ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut ini disajikan data Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Provinsi di Indonesia 

pada tahun 2011 - 2015. 

Salah satu faktor indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah 

adalah angka PDRB per kapital. PDRB per kapital digunakan sebaai indikator 

pembangunan, semakin tinggi PDRB per kapital suatu daerah maka semakin besar 

pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar 

pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin,2001). Hal ini berarti jua 

semakin tinggi PDRB per kapital semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. 



29 

 

 
 

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam Rupiah) 

Data Satuan Sumber 

PDRB Atas dasar Harga Berlaku  Rupiah BPS 

PDRB Atas Dasar Harga konstan Rupiah BPS 

Jumlah Penduduk Jiwa BPS 

PDRB Per Kapital Rupiah BPS 

Laju Pertumbuhan ekonomi Persen BPS 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) 

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan 

menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007): 

 

G = PDRB1 – PDRB0 X 100% 

  PDRB0 

G   =  Laju pertumbuhan ekonomi 

PDRB1  =  PDRB ADHK pada sutu tahun 

PDRB0  =  PDRB ADHL pada tahun sebelumnya 

 

Produk Domestik Regional Bruto juga dapat digunakan dalam melihat 

struktur ekonomi dari suatu wilayah. Struktur ekonomi digunakan untuk 

menunjukkan peran sektor-sektor pekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor 
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yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan 

akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan 

rasio antara Produk Domestik Regional Bruto suatu sektor ekonomi pada suatu 

tahun dengan total Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Struktur 

ekonomi dinyatakan dalam persentase. Penghitungan struktur ekonomi adalah 

sebagai berikut: 

Struktur Ekonomi = PDRB sektor it X 100% 

    Total PDRBt 

Dimana ; 

PDRB sektor it = Nilai PDRB sektor i pada tahun t 

Total PDRBt = nilai total PDRB pada tahun t 

 Perhitungan Produks Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku 

dibagi menjadi dua metode yaitu  

a. Metode Langsung 

Perhitungan dengan metode langsung dilakukan berdasarkan : 

1. Pendekatan Produksi 

2. Pendekatan Pendapatan dan 

3. Pendekatan Pengeluaran 

Dimana dari ketiga pendekatan tersebut akan memeberikan hasil yang sama. 

b. Metode Tidak Langsung  

Perhitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi / sektor dengan 

metode tidak langsung adalah dengan mengalokasikan nilai tambah bruto 
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Provinsi ke masing – masing kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten / kota. 

Sebagai alokatornya digunakan indikator paling releven atau erat kaitannya 

dengan produktivitas / pendapatan dari kegiatan sektor tersebut. 

c. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indeks berantai dari masing–

masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa di dasarkan atas 

dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering 

digunakan atau dianalisis oleh para ekonomi adalah LPE atas dasar harga 

konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi rill dari masing–

masing sektor / sumber.  

LPE diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/sub sektor 

tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/subsektor tahunan 

sebelumnya dikalikan 100. 

LPE di rumuskan sebagai berikut : 

PDRB(n,k,i) –  PDRB(n-1,k,i)  

LPE(n,i) = _________________________ x 100 %  

PDRB(n-1,k,i) 

Keterangan:  

LPE  = Laju Pertumbuhan Ekonomi  

K  = Atas Dasar Harga Konstan  

N  = Tahun Berjalan  

i  = Sektor/ Subsektor 
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2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kesehatan 

 Pengeluaran  pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal (sukirno, 2000) yaitu tindakan Pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Nasional dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Daerah / Regional. Tujuan dari 

kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output 

maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam 

perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya 

memerlukan dukungan tersebut dapat di wujudkan melalui alokasi anggaran 

disektor–sektor yang menunjukan pembangunan manusia, diantaranya sektor 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut UUD No.32 Tahun 2003 

tentang pengertian Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah adalah sebagai rencana 

 keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan  DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). 

 Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar 

(azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 

perlindungan dan fasalitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan 

pembangunan Nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperloleh 

derajat kesehatan yang setinggi–tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat 

disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan 
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untuk pengembangan sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor 

kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu 

hak untuk  memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang–undang 

dasar 1945 pasal  28 H Ayat (1) dan Undang–undang nomor 23 tahun 1992 

tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi 

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan perspektif penting  ekonomi, sisi 

penting mengenai faktor kesehatan bagi  manusia akan berkaitan erat dengan 

kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya 

manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan, dan tingkat 

pendapatan perkapita (Ananta dan Hatmadji, 1985) dikutip dari (Yatiman, 2012).  

 Dibidang kesehatan menurut penelitian dari Bank Dunia tahun 2008,  

pembangunan dibidang ini meski telah lama diupayakan, ternyata masih 

mengandung tiga kelemahan : 

a. Banyaknya institusi penyediaan dan pendukung pelayanan kesehatan 

(Rumah  Sakit,  Puskesmas, Asuransi–asuransi Kesehatan). Hal ini 

mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi tidak sebagaimana 

yang diharapkan. 

b. Baik pemerintah pusat  maupun Daerah ternyata megalokasikan anggaran 

belanjanya ke bidang kesehatan masyarakat masih rendah bila 

dibandingkan degan toal GDP. 
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c. Meski Era Otonomi telah dicanangkan sejak tahun 2001 namun berbagai 

peraturan pemerintah pusat dan surat keputusan Mentri – mentri banyak 

yang masih membatasi ruang gerak pemerintah daerah (utamanya  

Kabupaten/Kota). Akibatnya pemerintah daerah tidak memeiliki 

kewewenangan yang cukup untuk mengalokasikan anggarannya ke 

bidang–bidang yang menjadi prioritasnya termasuk bidang kesehatan 

masyarakat. 

Mils dan Gilson (1990) dikutip Yatiman (2012). Memberikan kriteria belanja 

sektor kesehatan secara umum ke dalam lima aspek yaitu : 

a. Pelayanan kesehatan dan jasa–jasa sanitasi lingkungan 

b. Rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial  

c. Pekerjaan medis sosial, kerja sosial  

d. Praktisi media dan penyedia pelayanan kesehatan tradisional 

e. Sektor–sektor tersebut yang kemudian akan mendapat alokasi belanja 

kesehatan dari pemerintah. 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembanguna kesehatan maka 

diperlukan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. 

Broto Wasisto dan Ascobat (1986) menyebutkan bahwa secara garis besar sumber 

pembiayaan untuk kesehatan dapat digolongkan sebagai sumber pemerintah dan 

sumber non pemerintah (masyarakat dan swasta).  

 Selanjutnya sumber pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat,  

provinsi, kabupaten/kota dan bantuan  Luar negri. Adapun sumber biaya 

masyarakat atau swasta dapat berasal dari pengeluaran Rumah  Tanggaa atau 
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Perorangan (out of pocket),  Perusahaan  Swasta/BUMN untuk membiayai 

karyawannya, badan penyelenggara beberapa jenis jaminan pembiayaan kesehatan 

termasuk asuransi kesehatan untuk membiayai persertanya dan lembaga non 

pemerintah yang umumnya di gunakan untuk kegiatan kesehatan yang bersifat 

sosial dan kemasyarakatan. 

 Sejak tahun  2000 telah  diberlakukan kebijakan otonomi Daerah yang  

didasarkan pada Undang–undang No. 22 tahun 1999. Penerepan kebijakan 

otonomi daerah oleh pemerintah menuntut perubahan tata kelola urusan 

pemerintahan dari yang semula bersifat Sentralitstik Daerah masing–masing. 

Menurut Undang–undang no 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.2.4 APBD untuk Pendidikan di Indonesia Tahun 2011–2015 

 Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi Pembangunan Nasional, 

karena dengan pendidika yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia 

yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar 

penting bagi pembangunan wilayah. Undang–undang No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem 

pemerintahan.  

 Dimana dalam undang–undang tersebut disebutkan secara eksplisit 

bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib 

di laksanakan daerah kabupaten dan kota. Dapat diartikan bahwa kemajuan 

pendidikan nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian 
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pemerintah  Kabupaten/Kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing –

masing. 

 Berdasarkan Pernedagri 13 tahun 2006 maka Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Kementerian Dalam Negeri, 

2006). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah 

Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana 

fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan 

berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk 

pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. (wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah). 

 Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan 

alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementrian 

Negara/lembaga. Kementerian Negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran 

pendidikan bukan hanya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Kementrian Agama tetapi juga kementrian Negara/lembaga lain yang 

menyelenggarakan fungsi pendidikan.  

 Pada tahun anggaran 2012 terdapat 20 kementrian Negara/lembaga yang 

mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementrian Keuangan, Kementrian Pertanian, 
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Kementrian Perindustrian, Kementrian ESDM, Kementrian Perhubungan, 

Kementrian Kesehatan, Kementrian Kehutanan, Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pertahanan 

Nasional, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir 

Nasional, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Pertahanan, Kementrian 

Tenaga Kerja dan Administrasi, Perpustakaan Nasional, Kementrian Koperasi dan 

UKM serta Kementrian Komunikasi dan Informatika. 

 Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu 

kebijakan tertentu memiliki konsekunsi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya 

tersebut di danai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi 

pemerintah. Anggaran yang di alokasikan untuk suatu bidang menunjukan 

komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Untuk 

mengetahui perkembangan anggaran pemerintah pada bidang pendidikan selama 

periode 2007–2013 dapat di lihat pada Tabel. 
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Tabel 1.3 

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi Pendidikan 2007 – 2013 

 (dalam Rupiah) 

Tahun 

Belanja Pemerintah Bidang 

Pendidikan 

2007 50.843,4 

2008 55.298,0 

2009 84.919,5 

2010 90.818,3 

2011 97.854,0 

2012 114.962,7 

2013 118.467,1 

  Sumber : Kementrian Keuangan,2013 

  

 Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah 

investasinya pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pengeluaran 

yang semakin meningkat tersebut masih kecil bila di bandingkan dengan Negara 

tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailan. Memperlihatkan bahwa 

pengeluaran publik untuk bidang pendidikan di Indonesia sebesar 3% dari toal  

Produk Domestik Regional Bruto, masih cukup rendah bila dibandingkan dengan 

Singapore, Malaysia dan Thailand. Malaysia merupakan Negara yang menduduki 

peringkat pertama dalam hal proporsi pengeluaran untuk pendidikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto yaitu sebesar 5.8% terhadap PDB. 
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 Dalam perencanaan pembangunan manusia  yang  dilakukan suatu daerah 

pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut 

dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor–sektor yang menunjung 

pembangunan manusia diantarantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi. Dalam perjalannya saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur keuangannya sendiri. Untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal 

tersebut di mulai sejak terjadinya desentralisasi keuangnya sendiri. Hal tersebut 

dimulai sejak 2001. Otonomi daerah  mulai  ditetapkan melalui Undang–undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang–undang Nomor 25 

tahun 1999 tentang Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah yang kemudian 

direvisi menjadi UU no 32/2004 dan UU No 34/2004. 

Pada saat yang bersamaan pula dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan 

pada beberapa permasalahan mendasar yaitu : 

a. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan 

b. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan 

c. Masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya 

kemandirian dan ke unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan 

akademis. 

 Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih 

memperhatikan. Sumber–sumber pembiyaan pendidikan secara makro telah  

diatur dalam pasal 31 UUD 1945  yang  mengangkatkan  pemerintah pusat dan 

daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dipertegas lagi 

oleh Undang–undang sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 2003) pasal 49 
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ayat (2) yang menyatakan bahwa : ”Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan 

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Pembiayaan pendidikan 

dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari 

kebijaksanaan  keuangan Negara juga asumsi  yang lain  adalah  kegiatan–

kegiatan pendidikan itu  adalah dalam  tangkap  pencapaian tujuan Pembangunan 

Nasional. 

 Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Sektor–sektor panjang pembangunan manusia 

seperti  sektor Pendidikan,  kesehatan, dan ekonomi juga terus mengalami 

peningkatan anggaran. Sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran belanja. 

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia maka secara umum 

dapat dikaitkan Provinsi–provinsi yang ada di Indonesia mengalami peningkatan 

setiap tahun. Perbedaan pemilihan titik tahun dikarenakan anggaran daerah sendiri 

baru dapat realisasikan pada bulan April setiap tahunnya. Sedangkan data Indeks 

Pembangunan Manusia sudah tercatat sejak awal tahun sehingga, pengaruh hasil 

dari alokasi anggaran baru dapat terlihat pada tahun – tahun setelahnya. 

2.2.5 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

 Islam ( al-islām, سالم  ("berserah diri kepada  Tuhan"  اإل

adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah. Dengan lebih dari satu 

seperempat miliar orang pengikut diseluruh dunia, menjadikan Islam sebagai 

agama terbesar kedua didunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Monoteisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Miliar
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"penyerahan" atau penyerahan diri sepenuhnya kepada  Tuhan. Pengikut ajaran 

Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada 

Tuhan"
 
atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi 

perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada 

manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya dan meyakini dengan sungguh-

sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia 

oleh Allah. 

Islam memberikan banyak amalan keagamaan. Para penganut umumnya 

digalakkan untuk memegang Lima Rukun Islam, yaitu lima pilar yang 

menyatukan Muslim sebagai sebuah komunitas. Tambahan dari Lima 

Rukun, hukum Islam (syariah) telah membangun tradisi perintah yang telah 

menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan.  

Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 

1. Mengucapkan dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang 

berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan 

meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. 

2. Mendirikan salat wajib lima kali sehari. 

3. Berpuasa pada bulan Ramadan. 

4. Membayar zakat. 

5. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.  

Muslim juga mempercayai Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Firman
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Syahadat
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Salat
https://id.wikipedia.org/wiki/Puasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Iman
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1. Iman kepada Allah 

2. Iman kepada malaikat Allah 

3. Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan suhuf) 

4. Iman kepada nabi dan rasul Allah 

5. Iman kepada hari kiamat 

6. Iman kepada qada dan qadar 
[20]

 

Ibadah Haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah Haji juga 

mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalammnya. Bahkan ibadah haji 

merupakan investasi syariah dan kekuatan islam yang dahsyat. Hal ini terenfleksi 

dalam prosesi wukuf , thawaf , sa’i dan jamarat.  Pemerintah bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Disamping 

karena ibadah haji di laksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan payung hukum 

pelaksanaan penyelanggaraan ibadah haji berdasarkan pada undang–Nomor 13 

tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan  harapan masyarakat, karena 

substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan 

terselenggaranya ibadah haji secara peripurnal (professional). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks penting yang 

perlu dicapai. Karena dengan indeks tersebut dapat dijadikan acuan dalam 

penilaian tingkat keberhasilan dan kegagalan pembangunan suatu daerah sehingga 

IPM selalu menjadi arah dan inspirasi para pengambil kebijakan suatu daerah 

dalam merumuskan dan menjalankan proses pembangunan agar tujuan dan target 

pembangunan dapat tercapai. Salah satu komponen penting dalam penentuan 

tingkat IPM adalah tingkat pendidikan selain tingkat harapan hidup dan daya beli 

https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Injil
https://id.wikipedia.org/wiki/Taurat
https://id.wikipedia.org/wiki/Zabur
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
https://id.wikipedia.org/wiki/Yaumul_Qiyamah
https://id.wikipedia.org/wiki/Qada
https://id.wikipedia.org/wiki/Qadar
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam#cite_note-20
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masyarakat. 

Nampak jelas bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan 

mendasar tetapi sesuatu yang mudah kita abaikan padahal secara normatif 

pendidikan selalu menjadi dasar kebijakan yang dirancang para pengambil 

kebijakan tetapi selalu jauh dari realisasi. Demikian pula dalam agama Allah 

menyeru kepada umat manusia untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari 

pendidikan seperti banyak terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur‟an (QS. 16: 43, 

QS. 58: 11). Namun semua itu ternyata belum cukup bagi para pengambil 

kebijakan untuk menjadikan pendidikan baik secara umum maupun pendidikan 

yang memiliki dasar agama sebagai prioritas pembangunan yang sebenarnya hal 

itu akan menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa dengan terciptanya 

manusia unggul. Tetapi yang lebih penting adalah makna sesungguhnya dari 

pendidikan dan prinsip-prinsip serta kriteria pendidikan yang diakui sebagai tolak 

ukur penilaian kepribadian, intelektual, spiritual dan yang dapat digunakan untuk 

membimbing manusia menuju kehidupan yang bebas dan bahagia dunia dan 

akhirat. 

Karena manusia diciptakan dari unsur ruh dan jasad, maka kita 

membutuhkan prinsip pendidikan yang dapat menyerasikan dorongan-dorongan 

jasad dan ruh tersebut. Prinsip ini hanya dapat terwujud dalam bentuk pendidikan 

yang didasarkan kepada agama bukan sekedar hasil pemikiran semata. Hal ini 

dapat terjadi karena motif agama sebenarnya telah terkandung dalam fitrah 

manusia yang menyebabkan manusia bukan saja dapat memposisikan diri 

manusia pada tempat yang bermartabat tetapi lebih dari itu manusia dapat 
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menyesuaikan dorongan batinnya untuk tetap menjadi tunduk kepada perintah-

perintah-Nya. Sehingga dengan demikian indikator pendidikan dalam konsep IPM 

bukan hanya sekedar angka-angka semata dari  tingkat lama sekolah dan melek 

hurup semata, tetapi nilai yang ditunjukkan dari aspek pendidikan tersebut harus 

benar-benar memiliki kualitas yang bersandarkan kepada agama. 

Penilaian aspek pendidikan sebagai indikator IPM bukan saja sebatas 

tingkat lama sekolah dan melek hurup semata, tetapi nilai yang ditunjukan oleh 

IPM tersebut  perlu memiliki arah penilaian terhadap proses yang mengarahkan 

hasil pendidikan yang mewujudkan kualitas moral bersandarkan kepada agama. 

Oleh karena itu kekuatan kendali moral harus muncul dari kedalaman ruh manusia 

untuk memenuhi dorongan-dorongan bawaan manusia. Jika tidak ajaran-ajaran 

yang merupakan hasil produk manusia tidak akan mampu menembus realitas 

tersembunyi yang berada dalam wujud manusia dan tidak memadai dalam 

mendidik individu dan menuntut manusia ke kehidupan yang bahagia (Sayyid 

Mujtaba: 197). Karenanya  kita harus mengakui keunggulan prinsip keagamaan 

yang berakar pada kedalaman wujud batin dan hati nurani manusia dan 

merupakan realitas abadi yang berada di pusat fitrah bawaan manusia atas semua 

metode yang disarankan di bidang pendidikan, dan mengadopsinya agar supaya 

manusia bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu kita perlu 

sepakat untuk mengatakan bahwa subjek penghitungan dalam pencapaian IPM 

terutama dalam aspek pendidikan bukan sekadar angka-angka semata, tetapi perlu 

juga menilai tingkat kualitas pendidikan manusia yang bersandar pada agama 

sehingga angka yang ditunjukkan dalam IPM menunjukan juga kualitas moral 
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keagamaan. Karena sekiranya manusia gagal memperoleh pendidikan dasar yang 

bersandarkan pada moral keagamaan, maka dalam perkembangan individu 

manusia selanjutnya dapat menimbulkan gejolak dorongan kejiwaan yang akan 

membesar dan melemahkan kekuatan akal dan hati nurani serta menundukan 

dorongan-dorongan negatif lainnya dalam jiwa manusia sendiri.  

Kondisi ini sangat berbahaya bukan saja bagi dirinya  sendiri tetapi juga 

untuk individu yang lain dan lingkungan serta sumber alam. Karena manusia yang 

seperti itu akan memiliki kecenderungan berperilaku untuk mengeksploitasi 

terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Manusia yang demikian walau memiliki 

intelektual yang tinggi tetapi tidak memiliki nurani. Karena disadari bahwa 

keajaiban yang terhebat dalam penciptaan manusia adalah bahwa dia memiliki 

watak dasar ganda, yaitu watak positif dan negatif. Oleh karena itu manusia tidak 

boleh mengabaikan kemampuan tersebut untuk dibimbing ke arah yang benar 

melalui pendidikan bersandarkan kepada agama.  

 Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan 

sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada 

manusia. Adalah tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang 

layak kepada ketaatan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat. Tidak ada sesuatu 

yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah 

bersyukur atas kesehatan yang dimiltkinya dan tidak bersikap kufur. Nabi saw. 

bersabda, “Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu 

kesehatan yang baik dan waktu luang.” (HR. Bukhari) 
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Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan 

manusianya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata - rata 

sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : (1) Hidup yang 

sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran , (2) 

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 

(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross 

enrollment ratio. (3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma 

natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.  

Konsep IPM dalam Agama Islam sudah mulai diterapkan mulai masa 

perjuangan Nabi Muhammad yakni tahun 611-632 Masehi. Salah satu bukti 

konkritnya tercermin dalam doa selamat yang sering dibaca Ummat Islam sehabis 

Shalat fardlu. 

 

Allahumma innaanas „aluka salamatan fiddiin wa‟aafiyatan filjhasad wa jizadatan 

fil‟ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa 

https://ekonomibappedasmi.files.wordpress.com/2015/07/selamat.png
https://ekonomibappedasmi.files.wordpress.com/2015/07/selamat.png
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magfiratan ba‟dalmaut. Allahumma hawwin „alaina fii sakaratilmaut wannajaa 

taminannari wal‟afwa „indalhisaab. Rabbana laa tujighkuluubanaa ba‟daizd 

hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab. Rabbanaa 

aattinaa fiddun-ya hasanah wafil aahirati hasanah waqinaa azaa-bannar. 

Walhamdulillahi rabil-aalamiin. 

Artinya : 

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan 

Agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam 

rizki dan diampuni sebelum mati, dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat 

pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan bagi kami waktu (sekarat) 

menghadapi mati, dan selamatkan dari siksa neraka, dan pengampunan waktu 

hisab.” 

Adapun hukum menunaikan ibadah  haji  adalah wajib bagi setiap orang lelaki 

dan perempuan sekali seumur hidup dengan syarat–syarat tertentu. Haji adalah 

sesuatu kemestrian di dalam agama. Barang siapa yang mengingkarinnya boleh 

jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haji adalah sebaik–

baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan 

kepada shwat, meninggikan mahabbahya dan haji Allah akan menjauhkannya dari 

perbuatan yang tercela dan menjauhkannya dari pada dosa. 

 Dasar kefarduan haji dalam Islam di tetapkan oleh Al–quran, Hadis dan 

ijma‟. Adapun dasarnya dalam Al–qur‟an sebagaimana firman Allah SWT “ dan 

Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi 
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Baitullah yaitu siapa saja mampu sampai kepadanya dan siapa saja yang kufur 

(ingkar akan kewajiban ibadah haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari 

sekalian Makhluk. “ (QS. Ali Imran {3} ; 97) 

 Kendati penyelenggaran ibadah haji di Indonesia merupakan kegiatan 

rutin setiap tahun, namun tidak pernah sepi dari masalah seperti jauhnya 

pemondokan jamaah dari masjid al–haram saya tampung dan fasilitas 

pemondokan yang tidak memadai transporstasi antar jemput jamaah yang kacau. 

Adanya pungutan yang tidak bertanggung jawab distribusi caterimg yang kacau, 

penelantaran calon jamaah oleh KBIH atau penyelenggaraan haji khususnya dan 

lain sebagainya. Adanya berbagai masalah tersebut sudah barang tentu 

memberikan dampak tidak baik bagi dan jamaah. 

  Pemerintah dianggap tidak pernah serius memepersiapkan dan 

menyelenggarakan proses ibadah haji, hal tersebut tentu lama kelamaan bisa 

menghilangkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah. 

Menghilangkan kepercayaan tentang perlunya swastanisasi haji sesungguhnya 

bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan percaya bahwa hanya melalui 

swtanisasi haji sesungguhnya bermula dari kenyataan tersebut. Banyak kalangan 

percaya bahwa hanya memlalui swatanisasi haji penyelenggaraan haji di 

Indonesia akan berjalan lebih baik. Namun demikian tidak sedikit pula kalangan 

yang meragukannya sebab pengalaman pada masa lalu tidak membuktikan hal 

tersebut. Sistem pengelolaan keunangan haji setiap tahun pemerintah menentukan 

biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, 

biaya pemondokan di Mekah dan Madinah serta living soct jamaah haji 
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sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke 

Bank untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai besaran BPIH 

ketika jamaah haji tersebut berangkat.  

 Tabungan haji dari setoran awal calon jamaah haji ini yang kini mencapai 

40 triliun rupiah dengan bunga rata–rata 1 triliun rupiah yang dikelola oleh 

Kementrian Agama dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang 

berangkat lebih dahulu namun praktek ini ini berdasarkan hukumnya karena 

penggunaan bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa persetujuan calon jamaah 

haji yang belum berangkat serta besarnya bunga tabungan haji berpotensi rawan 

penyimpangan dan penyelewengan seperti disinyalir oleh Komisi Pemberantas 

Korupsi. Selain bunga tabungan haji hal yang paling disorotin adalah tentang 

pengelolaan Dana Abadi Ummat (DAU) yaitu sejumlah dana yang di peroleh dari 

hasil pengembangan DAUatau sisa biaya operasional penyelenggaraan Ibadah 

Haji serta sumber halal yang tidak mengikat. 

 Ide ini digagas ketika Mentri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher dan saat 

ini diperkirakan DAU tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah sesuai dengan pasal 47 

ayat 1 UU no 13 Tahun 2008 DAU haruslah dikelola dan dikembangkan untuk 

kemasalahatan ummat namun prakteknya pemerintah lebih memilih menempatkan 

DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN) berupa 

Suku dana haji hal ini di perburuk dengan pencatatan dan pelaporan DAU yang 

belum trasparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi Ummat 

secara ex officio masih dijabat oleh pejabat kementrian Agama yang harusnya 
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sesuai dengan amanah Undang-undang di Masyarakat melibatkan unsur 

masyarakat didalam pengelolaan DAU.  

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia 

2. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kesehatan berpengaruh 

Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

3. Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan berpengaruh 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

4. Diduga Tingkat Keislaman berpengaruh Positif terhadap Indeks Pemabangunan 

Manusia di Indonesia 




