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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kinerja merupakan pencapaian dalam melaksanakan tugas ataupun 

program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan dimana pencapaian yang baik akan selalu diikuti dengan perencanaan 

yang baik pula. 

Menurut Mahsun (2012:25), kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil 

dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kinerja merupakan salah satu outcome yang dihasilkan dari 

penggunaan anggaran dimana dinilai dengan indeks tertentu serta ukuran yang 

menunjukkan prestasi atas pendayagunaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

Di pemerintahan, salah satu kinerja yang dicapai adalah pengelolaan 

keuangan pemerintah, dalam hal ini keuangan pemerintah daerah, yang mana 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 menyebutkan 
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sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Salah satu 

bentuk kinerja keuangan pemerintah ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang 

baik dalam hal penganggaran maupun realisasi anggaran dan sumber dana yang 

dihimpun serta diperoleh pemerintah daerah.  

Menurut Sumarjo (2010:54), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang 

keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan 

menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau 

ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari 

pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur 

laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

 

2.1.1.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja 

di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi 

keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan 

berlanjut (Putra, 2018:48).  
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Menurut Halim (2013: 101) “analisis kinerja keuangan adalah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”.  

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami 

masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan (Mahsun, 2012:135).  

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, 

sehingga secara teori belum ada secara bulat mengenai nama dan kaidah 

pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah 

yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan 

meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan 

swasta. 

Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah 

tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi 

daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah 

daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah (APBD) ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah 

pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor. 

Kegunaan analisis rasio pada sektor publik (APBD) menurut Putra 

(2018:60), antara lain: 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah; 

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerahnya; 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pendapatan 

daerah; 

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah analisis rasio 

keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada 

beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat 

kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), debt service coverage ratio, 

rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SILPA. 

Penelitian ini fokus pada analisis derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan 



28 

 

 

 

daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dan efektivitas pajak daerah.  

 

2.1.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

2.1.1.3.1 Derajat Desentralisasi 

Derajat desentralisasi merupakan salah satu aspek penting dalam 

pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Derajat desentralisasi merupakan 

gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Bisma (2010:78), derajat desentralisasi adalah ukuran untuk 

menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.  

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan 

(Anggraini, 2015:16). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi (penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah). Total Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah 

ditambah dengan pendapatan yang diterima diluar Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan yang diterima diluar Pendapatan Asli Daerah yaitu dana perimbangan 

dan pendapatan lain yang sah. 
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Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana 

perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan lain yang sah yaitu berupa 

pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.  

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016:140). 

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total 

penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Semakin 

tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan 

pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat (Mahmudi, 

2016:140). Rasio derajat desentralisasi dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Derajat Desentralisasi = x100%
Daerah Pendapatan Total

Daerah Asli Pendapatan
 

 
 Kriteria untuk menetapkan derajat desentralisasi dapat dikategorikan 

seperti tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi 

 

Persentase PAD terhadap Total 

Pendapatan Daerah 

Kriteria Derajat Desentralisasi 

0,00-10,00 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Sedang 

30,01-40,00 Cukup 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber: Halim (2004) 

 

2.1.1.3.2 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 

 

Ketergantungan keuangan daerah adalah suatu kondisi dimana pemerintah 

daerah dalam mengelola daerahnya lebih banyak mengutamakan dari pendapatan 

transfer atau dana dari pusat. 

Menurut Bisma (2010:78), tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah 

tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah 

melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi 

(Dana Perimbangan). 

Ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa 

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang 

diberikan pemerintah (Putra, 2018: 62). 

Ketergantungan keuangan daerah ditujukan untuk mengetahui seberapa 

besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. 

Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Apabila 
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pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah 

pusat/provinsi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi 

keuangan yang baik, sehingga pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat 

terpenuhi dengan baik (Mahmudi, 2016:141). 

Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total 

penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = x100%
Daerah Pendapatan Total

Transfer Pendapatan
 

 

 Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat 

dikategorikan seperti tabel 2.2 berikut: 

 

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 

 

Persentase  Kriteria Ketergantungan Keuangan 

Daerah 

0,00-10,00 Sangat Rendah 

10,01-20,00 Rendah 

20,01-30,00 Sedang 

30,01-40,00 Cukup 

40,01-50,00 Tinggi 

>50,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Halim (2004) 

 

2.1.1.3.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan 

pinjaman (Bisma, 2010:77). 

Untuk mengukur keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan 

daerah. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. 

Menurut Putra (2018: 61), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mebiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. 

Menurut Mahmudi (2016:142), kemandirian keuangan daerah 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan 

daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan 

tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi). Kemandirian keuangan daerah menggambarkan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi 

kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2016:140). 
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Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan 

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 

2016:140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

x100%
pinjamanProvinsiPusatTransfer 

daerah Asli Pendapatan
Daerahn Kemandiria Rasio


  

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat 

dikategorikan seperti tabel 2.3 berikut: 

 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Kemandirian Keuangan  Rasio Kemandirian Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0%-25% Instruktif 

Rendah 25%-50% Konsultatif 

Sedang 50%-75% Partisipatif 

Tinggi 75%-100% Delegatif 

Sumber: Kusufi (2014) 

 

2.1.1.3.4 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda 

pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran 

tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. 

Tujuan pengukuran efektivitas adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan 

target pendapatan (Bisma, 2010:78). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
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ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan output. Agar dapat mengukur kinerja atas pelaksanaan APBD, maka 

pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja berisikan target kerja 

pembangunan daerah yang diinformasikan dalam satuan anggaran daerah. 

Menurut Putra (2018: 63), pengertian efektivitas berhubungan dengan 

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Mahmudi (2016: 142), efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mahmudi, 2016:143). Efektivitas PAD 

dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target 

penerimaan PAD (dianggarkan). Semakin besar efektivitas PAD yang diperoleh 

maka semakin besar efektivitas pemerintah dalam memungut PAD (Mahmudi, 

2016:141). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

x100%
PAD penerimaanTarget 

PAD penerimaan Realisasi
PAD sefektivita Rasio   

 

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 2.4 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90%-99% Cukup Efektif 

75%-89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (2016) 

 

2.1.1.3.5 Efektivitas Pajak Daerah 

  Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang dimaksud 

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.  

  Menurut Mahmudi (2016:142), Efektivitas pajak daerah menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan 

jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (dianggarkan). 

  Efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah 

penerimaan pajak yang telah ditargetkan atau dianggarkan (Widyatama, 2017:26). 

  Pajak berguna bagi negara untuk menyelenggarakan pembangunan dan 

untuk menyediakan layanan publik yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena 

itu, pengelolaan pajak harus dilakukan sebaik mungkin agar penggunaan pajak 

memenuhi kriteria efektif. 
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  Efektivitas pajak daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

penerimaan pajak daerah dengan target (anggaran) penerimaan pajak daerahnya. 

Semakin besar efektivitas pajak daerah yang diperoleh maka semakin besar 

efektivitas pemerintah dalam memungut pajak daerah (Mahmudi, 2016:142). 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas Pajak Daerah = x100%
DaerahPajak  PenerimaanTarget 

DaerahPajak  Penerimaan Realisasi
 

 

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas Pajak Daerah, diukur 

dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.5 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pajak Daerah 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90%-99% Cukup Efektif 

75%-89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (2016) 

 

2.1.2 Pembangunan Manusia 

2.1.2.1 Pengertian Pembangunan Manusia 

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang 

memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai 

bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai 

kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan 

oleh United Nation Development Programme (1990) dalam teori Indeks 

Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur 

tinggi rendahnya pembangunan manusia. 
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Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar 

dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar 

manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui 

pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. 

Pembangunan dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, 

kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin 

tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013: 58). 

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar 

permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. 

Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, 

pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan 

manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang 

tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah 

sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani & Haryadi, 2016:130). Dalam 

proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen 

tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi 

secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan 

hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian 

dari pembangunan manusia. 
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2. Pemerataan 

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya 

ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk 

memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat 

peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup. 

3. Kesinambungan  

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak 

hanya dinikmatai oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi 

mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.   

4. Pemberdayaan 

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan 

arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses 

pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Konsep 

pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen 

diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam 

konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan 

kemampuan manusia yang didalamnya mencakup  berbagai aktivitas, yaitu: 

pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan 

kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta 

kehidupan politik yang bebas (UNDP, 2001 dalam Sulaiman, 2012). 

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu 

diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling 

mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar 

masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal 

ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang 

dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar 

kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur 

berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli 

yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita. 

Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar 

dari konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan yang 

intensif oleh pemerintah dalam pengelolaanya. Dilihat dari keterkaitan ketiga 

aspek tersebut terhadap aspek lainya, menunjukan bahwa taraf baik dalam 

penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik 

terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan 

menfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, 

pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak 

positif terhadap aspek lainya. 

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi 

membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, 

mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara 

dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa 

besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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2.1.2.2 Komponen Pembangunan Manusia 

Lembaga UNDP (United Nations Development Programme) telah 

mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia yang disebut HDI 

(Human Development Indeks) dalam bentuk kuantitatif. HDI merupakan tolak 

ukur yang dirumuskan secara konstan dalam pembangunan sumber daya manusia, 

sehingga gambaran pembangunan tidak akan ditangkap secara sempurna.  

Sejak tahun 2014 di Indonesia mengalami perubahan dalam perhitungan 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun secara umum metode perhitungan 

pembangunan manusia sama dengan yang digunakan UNDP, yaitu. (BPS, Indeks 

Pembangunan Manusia, 2014): 

1. Angka Harapan Hidup (Kesehatan) 

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH 

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil 

sensus dan survei kependudukan. 

Perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) dilakukan melalui hasil sensus 

dan survei kependudukan. Jenis data yang digunakan adalah data Anak Lahir 

Hidup (ALH) dan data Anak Masih Hidup (AMH).  

Indeks Kesehatan dapat diukur menggunakan rumus:  

minmaks

min
kesehatan

AHHAHH

AHHAHH
I




  

2. Indeks Pendidikan (Pengetahuan) 

Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat pendidikan yaitu Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada proses 
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pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi 

bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan 

sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan 

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa 

dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. 

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah 

adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. 

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah 

pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah 

per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. 

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun 

ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem 

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya 

pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

Indeks Pengetahuan dapat diukur menggunakan rumus: 

2

II
I RLSHLS

nPengetahua


  

Dimana: 

 HLSI  dihitung dengan rumus: 

HLSI = 
min

min

HLSHLS

HLSHLS

maks 
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 RLSI  dihitung dengan rumus: 

RLSI = 
min

min

RLSRLS

RLSRLS

maks 


 

3. Indeks Pengeluaran 

Indeks pengeluaran digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. 

Standar hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh 

penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. 

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati 

oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP 

mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) 

per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup 

layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan 

dengan paritas daya beli.  

Indeks pengeluaran dapat diukur menggunakan rumus: 

nPengeluaraI = 
)aranIn(pengelu)aranIn(pengelu

)aranIn(pengeluaran)In(pengelu

minmaks

min




 

Dari ketiga komponen diatas, untuk mengukur tingkat IPM keseluruhan 

yaitu dengan menggunakan rumus: 

IPM = 3
tan npengeluarapendidikankeseha xIxII  
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Adapun kriteria untuk tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: 

Tabel 2.6 

Kriteria Capaian Indeks Pembangunan Manusia 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam meningkatkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan dapat 

dilihat salah satunya dengan kinerja keuangan dan juga tingkat indeks 

pembangunan manusianya. Menurut (Fahmi, 2011:2), kinerja keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. Kinerja merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu instansi yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu instansi yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.  

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu 

hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja 

Persentase Kriteria 

≥ 80 Sangat Tinggi 

70 ≤ IPM < 80 Tinggi 

60 ≤ IPM < 70 Sedang 

< 60 Rendah 
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daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu 

kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang 

terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di 

masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan 

yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut 

(Putra, 2018:48). Menurut Halim (2013: 101) “analisis kinerja keuangan adalah 

usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang 

tersedia”. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan pemerintahanya dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan 

daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan 

terhadap APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2013:231). 

Pengukuran terhadap kinerja keuangan sangatlah penting dalam mengukur 

kemandirian suatu daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu tolak 

ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, 

pengukuran kinerja keuangan suatu daerah dilakukan menggunakan analisis rasio 

keuangan diantaranya derajat desentralisasi keuangan daerah, ketergantungan 

keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli 

Daerah dan efektivitas pajak daerah (Mahmudi, 2016:140).  
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Dalam Katalog Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja 

pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang 

baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik 

pula bagi tersedianya pelayanan publik. Dengan layanan publik yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek 

kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Derajat desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai 

pembangunan (Anggraini, 2015:16). Dengan derajat desentralisasi dapat diketahui 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Derajat desentralisasi dihitung 

berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total 

penerimaan daerah. Derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. 

Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat 

digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika 

layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) juga dapat meningkat (Mahmudi, 2016:140). Hal ini 

mengindikasikan bahwa rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif 

dengan pembangunan manusia. Pengaruh positif tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Harliyani & Haryadi (2016: 138) mengemukakan 

hasil penelitiannya bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rasio derajat desentralisasi  menunjukkan 

bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

Provinsi Jambi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya 

bantuan pemerintah pusat pemerintah Provinsi Jambi memiliki sumber daya 

pendanaan selain PAD yang berasal dari total pendapatan daerah yang semakin 

tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik 

yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu Handayani & 

Sriyunianti (2016: 77) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio derajat 

desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Rasio derajat desentralisasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa PAD yang 

dimiliki Kabupaten Kota juga semakin tinggi. Dengan PAD yang tinggi 

pemerintah Kabupaten Kota memiliki sumber daya pendanaan yang semakin 

tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksankan pengadaan layanan publik 

yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Ketergantungan keuangan daerah adalah suatu kondisi dimana pemerintah 

daerah dalam mengelola daerahnya lebih banyak mengutamakan dari pendapatan 

transfer atau dana dari pusat. Ketergantungan merupakan digunakan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah (Putra, 2018:62). 

Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total 
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penerimaan daerah. Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan seberapa 

besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. 

Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Apabila 

pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah 

pusat/provinsi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi 

keuangan yang baik, sehingga pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat 

terpenuhi dengan baik (Mahmudi, 2016:141). Hal ini mengindikasikan bahwa 

rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dengan 

pembangunan manusia. Pengaruh negatif tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Penelitian yang dilakukan Harliyani & Haryadi (2016: 139) mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. Rasio ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap 

bantuan pemerintah pusat tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan layanan 

publik dikarenakan pendapatan transfer digunakan untuk menutup pos belanja 

tidak langsung yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan PAD. Jika pengadaan 

layanan publik tidak berpengaruh, begitu pun dengan IPM. IPM yang diukur dari 

pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh oleh pendapatan transfer. 

Oleh karena itu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rasio ketergantungan 

keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM. Selain itu Ardiansyah, dkk 

(2014: 77) melakukan penelitian dengan menguji apakah Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh terhadap IPM, dimana DAU merupakan salah satu komponen 

dari pendapatan transfer. Dalam penelitian tersebut dikemukakan hasil bahwa 
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DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Apabila pemerintah 

daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat/provinsi 

maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang 

baik, sehingga pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat terpenuhi dengan 

baik dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 

pendapatan yang diperlukan daerah (Putra, 2018:61). Selain itu, tingkat 

kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi). 

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli daerah dibagi dengan 

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman 

daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2016:140). 

Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya 

daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah (Mahmudi, 

2007: 128) dalam (Anggraini, 2015: 18). Semakin tinggi rasio tersebut maka 

pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik 

sehingga pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah tercapai dengan 
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peningkatan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio kemandirian keuangan 

daerah memiliki pengaruh positif dengan pembangunan manusia. Pengaruh positif 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Amalia & Purbadharmaja 

(2014: 262), Gousario & Dharmastuti (2015: 162) mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & 

Sriyunianti (2016: 77) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio 

kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini 

disebabkan oleh kebutuhan pos belanja operasi belum terpenuhi dengan baik, 

maka pos belanja modal yang berkaitan dengan layanan publik untuk memenuhi 

juga tidak akan terpenuhi dengan baik walaupun pemerintah kabupaten/kota 

memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer dan 

pinjaman, sebenarnya PAD yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pada pos 

belanja operasi, maka pos belanja modal yang berkaitan dengan layanan publik 

untuk memenuhi juga tidak akan terpenuhi dengan baik sehingga peningkatan 

IPM tidak akan terpengaruhi. 

Menurut Putra (2018: 63), pengertian efektivitas berhubungan dengan 

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Efektivitas PAD dihitung dengan cara 
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membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD 

(dianggarkan). Semakin besar efektivitas PAD yang diperoleh maka semakin 

besar efektivitas pemerintah dalam memungut PAD sehingga akan 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 

2016:141). Pendapatan pemerintah yang tinggi belum tentu menjadi cerminan 

dapat terwujudnya pembangunan yang baik terhadap daerahnya. Pemerintah 

daerah yang dapat mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber 

daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pembiayaan 

pembangunan daerah yaitu melaksanakan program-program pemerintah untuk 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat/penyediaan layanan publik, dengan 

layanan publik yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga 

pembangunan manusia di suatu daerah dapat tercapai dengan meningkatnya 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa rasio 

efektivitas PAD memiliki pengaruh positif dengan pembangunan manusia. 

Pengaruh positif tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

& Supadmi (2016: 2431), Simanjuntak & Mukhlis (2015: 199) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. 

Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. 

Pendapatan yang cukup diharapkan dapat digunakan dan dikelola pemerintah 

daerah dengan baik untuk penyediaan layanan publik.  

  Menurut Mahmudi (2016: 142), Efektivitas pajak daerah menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan 
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jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (dianggarkan). Efektivitas pajak 

daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah 

dengan target penerimaan pajak daerah. Semakin besar efektivitas pajak daerah 

yang diperoleh maka semakin besar efektivitas pemerintah dalam memungut 

pajak daerah sehingga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

semakin tinggi (Mahmudi, 2016: 142). Pajak berguna bagi negara untuk 

menyelenggarakan pembangunan dan untuk menyediakan layanan publik yang 

berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dilakukan 

sebaik mungkin agar penggunaan pajak memenuhi kriteria efektif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa rasio efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh positif 

dengan pembangunan manusia. Pengaruh positif tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Davoodi dan Zou (1998) dalam Widyatama (2017: 

26) Average Tax Rate berpengaruh positif terhadap Per Capita Output Rate 

dimana Per Capita Output Rate digunakan sebagai dasar peningkatan Human 

Development Index. Berdasarkan katalog BPS penyediaan layanan publik yang 

baik diharapkan dapat meningkatkan IPM sebagai salah satu tolak ukur kinerja 

pemerintah di daerah. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, 

masyarakat diharapkan turut serta dalam pembangunan daerah dengan membayar 

pajak. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran 

kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur 

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi 
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tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk 

mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. 

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator 

angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur 

dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak. 

Dengan terbentuknya kinerja keuangan yang baik maka akan mampu untuk 

meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, 

karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan 

hidup, intelelektualitas dan standar hidup layak. Dalam perencanaan 

pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam 

menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. 

Namun demikian, IPM sebagai sarana pemerataan pembangunan perlu dikaji lebih 

dalam dalam penggunaannya secara lebih tepat. Pencapaian pembangunan antar 

daerah tentunya tidak sama, tergantung komitmen pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak 

hanya terbatas pada pelaksanaan program-program pembangunan, tetapi juga 

diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.  

Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh baik di tingkat provinsi, 

maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
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daerahnya sendiri yang dikenal dengan otonomi. Pemerintah daerah diharapkan 

lebih banyak menggali potensi pendapatan asli daerahnya untuk menjalankan 

program pembangunan. Dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah, 

diharapkan program-program pembangunan lebih berhasil sehingga Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Derajat Desentralisasi  

(Pendapatan Asli Daerah)/(Total Pendapatan 

Daerah) x 100% 

 

Tingkat Ketergantungan Keuangan 

Daerah 

(Pendapatan Transfer)/(Total Pendapatan 

Daerah) x 100% 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

(Pendapatan Asli Daerah)/(Transfer 

Pusat+Provinsi+Pinjaman) x 100% 

 

Pembangunan  

Manusia 

IPM= 

√(Ikesehatan x 

Ipendidikan x I 

pengeluaran) 

Efektivitas PAD 

(Realisasi Penerimaan PAD)/(Target 

Penerimaan PAD) x 100% 

Efektivitas Pajak Daerah 

(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah)/(Target 

Penrimaan Pajak Daerah) x 100% 
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2.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

peneliti sebagaimana disebutkan diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian yang 

dinyatakan sebagai berikut:  

1. Derajat Desentralisasi secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Pembangunan Manusia. 

2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap Pembangunan Manusia. 

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif 

terhadap Pembangunan Manusia. 

4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Pembangunan Manusia. 

5. Efektivitas Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Pembangunan Manusia. 

6. Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan 

Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli 

Daerah, dan Efektivitas Pajak Daerah) secara simultan berpengaruh terhadap 

Pembangunan Manusia. 


