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ABSTRAK 

This study aims to find out: 1) determine the effect of government spending on 
infrastructure, education, and health to economic growth in West Kalimantan Province,  
2) determine the effect of government spending on infrastructure, education, and health 
to population poverty in West Kalimantan Province. 

This study was conducted with descriptive quantitative method, and using a panel data 
regression model (OLS). The data used are secondary data (documents or reports) 
government spending in the regency/city of West Kalimantan Province for the period 
2011-2016, and macroeconomic indicators. 

The results of this study indicate that: 1) government spending for infrastructure and 
education had a significant effect on the economic growth in West Kalimantan Province, 
while government spending on health did not significantly, 2) government spending for 
infrastructure and education have a significant effect on the poverty in West Kalimantan 
Province, while government spending on health has no significant effect.  

Keywords: government spending, economic growth, poverty. 

 

1. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi untuk 

mengukur capaian atau kinerja pembangunan suatu wilayah. Melalui akselarasi 
pertumbuhan ekonomi, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan dan 
pengangguran diupayakan dapat teratasi. Secara bertahap dan berkesinambungan, 
kesejahteraan masyarakat akan meningkat.  

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pengurangan penduduk miskin adalah melalui peningkatan pengeluaran 
pemerintah. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan alokasi 
sumber daya yang efektif dan efisien, mendorong aktivitas sosial ekonomi 
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masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan distribusi pendapatan yang 
relatif merata.  

Sebagai komponen penting kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah 
menjadi instrumen yang paling praktis untuk melihat keterlibatan pemerintah 
dalam pengelolaan pembangunan. Pengeluaran pemerintah pada berbagai sektor 
publik (pengeluaran publik) merupakan bidang pengeluaran yang sangat penting 
bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan sarana dan 
prasarana (infrastruktur dasar), pendidikan, kesehatan, perumahan dan 
pemukiman, transportasi/pengangkutan, dan pengembangan potensi ekonomi 
merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tampak bahwa ketersediaan anggaran 
pemerintah mengalami peningkatan, dan disertai pula dengan meningkatnya 
pengeluaran pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. 
Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota cenderung meningkat setiap tahun, 
dikarenakan pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam proses 

pembangunan. 

Sumber: Ringkasan APBD Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2011-2016 (diolah) 

Grafik 1.1. 
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan  Barat,  

Tahun 2011-2016 
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Dilihat dari perkembangan kegiatannya, tampak bahwa pengeluaran 
pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat terus diupayakan meningkat di 
segala bidang. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada pengeluaran pemerintah 
pada sektor publik terutama untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 
Pengaruhnya tidak hanya dalam jangka pendek, tapi kadangkala baru dapat 
dirasakan dalam jangka panjang.   

Berdasarkan kondisi objektif demikian, maka perumusan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor publik 
(infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan) terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 
2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Teori makro ekonomi terkait pengeluaran pemerintah yang dikemukakan 
para ahli ekonomi, dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) model pembangunan 
tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, (2) hukum Wagner mengenai 
perkembangan aktivitas pemerintah,  (3) teori Peacock dan Wiseman, dan (4) teori 
Keynes. 

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 
dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto: 1997), 
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, proporsi 
investasi pemerintah terhadap total investasi relatif besar dikarenakan pada tahap 
ini pemerintah harus menyediakan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, 
dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 
pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 
dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta semakin 
membesar.  

Wagner (Mangkoesoebroto: 1997) mengemukakan suatu teori mengenai 
perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi 
terhadap GNP. Menurut Wagner, beberapa penyebab semakin meningkatnya 
pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan 
ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan 
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dan meningkatnya fungsi pembangunan. Formulasi Hukum Wagner adalah 
sebagai berikut: 

 

    

    
   

     

    
     

      
    

 

PPkP  : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun) 

 

Gambar  2.1 
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner  

 

Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto: 1997) mengemukan teori 
mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori dibangun 
berdasarkan pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk 
memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak 
yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar.  

Selanjutnya, teori Keynes terkait pengeluaran pemerintah. Menurut 
Keynes (Mackenzie: 2008), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan 
meningkatkan jumlah total pengeluaran dalam perekonomian. Teori Keynes 
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beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. Mengenai hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi, 
teori Keynes berpandangan bahwa pengeluaran publik yang tinggi menyebabkan 
peningkatan permintaan agregat (Y = C + I + G + X-M), dan pada gilirannya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori Wagner cenderung ke 
arah pandangan yang berbeda. Teori Wagner berpendapat bahwa peningkatan 
pendapatan nasional menyebabkan pengeluaran pemerintah. 

 
2.2.   Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik 
(1) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur  

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Todaro (2004) 
mengemukakan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara merupakan 
faktor yang sangat penting dan menentukkan bagi tingkat perluasan pembangunan 
ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif 
pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks makroekonomi, ketersediaan dari jasa 
pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, 
sedangkan dalam konteks mikro berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. 

Merujuk pada publikasi World Development Report infrastruktur berperan 
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan 
infrastruktur yang cukup baik.  

(2) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan  

Pengeluaran pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangat 
dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu 
sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor 
pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 
produktivitas masyarakat. 

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 
kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga 
investment in human capital. Asumsi yang digunakan dalam teori human capital 
adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk 
menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat 
diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan 
adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori 
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ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam 
meningkatkan produktivitas masyarakat. 

(3) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 
perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak 
sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. 
Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh 
pemerintah melalui pengeluaran pemeritah. Perbaikan pelayanan kesehatan pada 
dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai 
masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan 
memiliki keterkaitan yang erat dengan produktivitas sumber daya manusia yang 
berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi.  

 

2.3.   Pertumbuhan Ekonomi 
Teori pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith melihat sistem produksi 

suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang 
tersedia, sumber-sumber manusiawi, dan stok barang kapital. Ketiga unsur 
tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan 
modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan modal dasar 
pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling 
mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam 
menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok 
modal yang ada (Todaro, 2004). 

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menurut Kuznets adalah kenaikan 
kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 
menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.Kenaikan kapasitas itu sendiri 
ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknologi, intitusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai 
tuntutan  keadaan yang ada (Todaro, 2004). 

 
2.4.   Kemiskinan 

Seorang ekonom Sharp (dalam Setiawan, 2011:49) mengatakan bahwa 
kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi yaitu: 
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1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber 
daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk 
miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya 
rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. 
Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, 
sehingga upayanya juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 
ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya 
diskriminasi, atau karena keturunan. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penduduk miskin 
hanya dapat mengakses modal dalam jumlah kecil karena terbatasnya 
kemampuan dan informasi yang dimiliki. 

Menurut teori Nurkse (dalam Setiawan, 2012:50) mengemukakan bahwa 
ketiga faktor kemiskinan tersebut diatas bermuara pada Teori Lingkaran setan 
kemiskinan (Vicious Circle of Poverty). Nurkse mengatakan bahwa ―a poor 
country is poor it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin). 

 
2.5.   Kerangka Konseptual 
  Mengacu pada tujuan penelitian yakni menganalisis pengaruh pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat . 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan 
bersifat data antar waktu (time series) dan data antar individu/ruang (cross 
section). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi. 

3.2. Metode Analisis Data 

Anlisis data menggunakan regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan 
model regresi linear berganda memiliki variabel penduga lebih dari satu, yaitu X1 
sampai dengan X3, yang dinyatakan dalam model persamaan: Y = 𝒇 (X1,X2, X3). 
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4.   HASIL DAN  PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

Hasil regresi panel pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, 
pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan 
Barat adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 
 Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 4.715897 0.200356 23.53764 0.0000 

INF -8.26E-06 2.22E-06 -3.713676 0.0004 

PEND 8.89E-06 1.72E-06 5.163664 0.0000 

KES -5.12E-06 4.71E-06 -1.088292 0.2804 

                  

(1) Nilai probabilitas X1 (0,0004) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(2) Nilai probabilitas (X2) (0,000) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(3) Nilai probabilitas (X3) (0,2804) > α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Hasil regresi panel pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, 
pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan penduduk kabupaten/kota di 
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. 
Hasil Regresi Kemiskinan Penduduk  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -6.060731 2.144556 -2.826101 0.0062 

INF -0.764340 0.240773 -3.174518 0.0023 

PEND 1.575234 0.317039 4.968578 0.0000 

KES 0.097098 0.307144 0.316132 0.7529 

 

(1) Nilai probabilitas X1 (0,0023) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(2) Nilai probabilitas X2 (0,0000) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(3) Nilai probabilitas X3 (0,7529) > α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

4.2.  Pembahasan 

(1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan, bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil ini sejalan dengan 
temuan Shivaranjani (2010); Bastias (2010); Gemmell, et-all (2012); Haryanto 
(2013), dimana semua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengeluaran 
publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 

Berbagai pandangan dan pendapat di atas mengindikasikan bahwa 
penyediaan infrastruktur dasar sangat diperlukan dalam mendukung proses 
pembangunan di suatu negara/daerah dan berperan penting dalam meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi 
dijumpai pada wilayah atau daerah dengan ketersediaan infrastruktur  yang  relatif 
mencukupi. 

(2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Pendidikan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini sejalan 
dengan temuan Shivaranjani di India (2010), bahwa pengeluaran publik untuk 
pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi dari pengeluaran publik 
lainnya. Temuan yang relatif sama juga diperoleh dari hasil penelitian Gemmell, 
et-all (2012) dan Haryanto (2013), dimana kedua penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh 
karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang 
baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata 
dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.  

(3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Kesehatan 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini sesuai 
dengan temuan Bastias (2012) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran 
publik/pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengalokasikan anggaran 
pembangunan untuk kesehatan dengan capaian kualitas kesehatan masyarakat 
yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan ternyata tidak 
secara langsung mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  karena  proses  
perbaikan kesehatan masyarakat  melalui  pengeluaran  pemerintah  tersebut  
justru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.  
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(4) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Infrastruktur 
Terhadap Kemiskinan Penduduk 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan temuan Simanullang (2017); bahwa pengeluaran pemerintah untuk 
infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan penduduk. 
Pandangan dan pendapat di atas mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur 
dasar sangat diperlukan dalam mendukung proses pembangunan di suatu 
negara/daerah dan berperan penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan 
dan perbaikan taraf kehidupan masyarakat. 

(5) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Pendidikan 
Terhadap Kemiskinan Penduduk  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ini sejalan dengan 
temuan Shivaranjani (2010) di India yang mengemukakan pengeluaran publik 
untuk pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi dari pengeluaran 
publik lainnya. Temuan yang relatif sama juga diperoleh dari hasil penelitian 
Simanullang (2017), yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengeluaran 
pemerintah atau pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk. 

(6) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Kesehatan 
Terhadap Kemiskinan Penduduk 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan temuan Bastias (2012) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran 
publik/pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat atau 
tingkat kemiskinan penduduk. 

Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengalokasikan anggaran 
pembangunan untuk kesehatan dengan capaian kualitas kesehatan masyarakat 
yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

155 
 

 

perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka pendek, pengeluaran 
pemerintah untuk kesehatan ternyata tidak secara langsung mempengaruhi  
pertumbuhan  ekonomi dan penurunan kemiskinan,  karena  proses  perbaikan 
kesehatan masyarakat  melalui  pengeluaran  pemerintah  tersebut  justru 
dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.  

 

5.  SIMPULAN 

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 
Barat selama tahun 2011-2016, sedangkan untuk kesehatan tidak berpengaruh 
signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan 
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan penduduk kabupaten/kota 
di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2011-2016, sedangkan untuk 
kesehatan tidak berpengaruh signifikan. 
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