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ABSTRACT 

This study aims to identify the impact of components of economic growth such as 
household consumption, private investment and government expenditure on human 
resource development in West Kalimantan. The study used the census method with pooled 
the data for five years and a population of fourteen districts or cities. 

The results of the selection of panel data regression estimation models through the 
Hausman test show that the probability value is smaller than the alpha value used 
(0.0001 < 0.05) so that the fixed effect model is used with a constant of 53.10307. The 
coefficient value of the household consumption variable is 0.002196 with the direction of 
a positive relationship and the probability value is 0.0002 (where 0.0002 < 0.05) 
meaning that the magnitude of household consumption has a significant effect on 
increasing HDI in West Kalimantan. 

The investment variable coefficient value is 0.000827 with a negative relationship 
direction, and a probability value of 0.1487 (where 0.1487 > 0.05) meaning that the 
amount of investment hasno significant effect on increasing HDI in West Kalimantan.  

The variable coefficient value of government expenditure is 0.004327 with the direction 
of a positive relationship, and a probability value of 0.0043 (where 0.0043 <0.05) which 
means the amount of government expenditure has a significant effect on increasing HDI 
in West Kalimantan. The F-Statistic value is 206.7855 with Probability of 0.000000 
(where 0.000000 < 0.05) with the value R2 = 0.984234, concluded that the variables of 
household consumption, investment and governm ent expenditure simultaneously have a 
significant effect on the HDI variable in Kalimantan West. 

Keyword : Consumption, Investment, Goverment Expenditure, Human 
Development Index 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan indikator kesejahteraan 
masyarakat tercermin dari kualitas ekonomi, kualitas pendidikan dan kualitas 
kesehatan. Perhatian pada pembangunan manusia menekankan pada kondisi 
manusia dan keadaan individu seperti kesehatan, pendidikan, konsumsi pangan 
dan non pangan, kebebasan untuk membuat keputusan, dan lain sebagainya. 
Indikator pembangunan manusia dengan tingkat keberhasilan yang dicapai 
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang biasanya diukur dengan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Keberhasilan pembangunan tercermin dari seberapa besar kemajuan dalam 
bidang ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi dan seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai di 
setiap daerah. Pengeluaran pemerintah dan investasi berperan dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun yang 
tak kalah penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat adalah peran konsumsi.  

Aktivitas Rumah Tangga memberikan kontribusi besar terhadap 
peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk 
makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996: Ramirez, 
dkk, 1998 dalam Ranis 2004). Peran investasi juga penting dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Tambunan, 2001; Sumanto dalam Royan,dkk, 2015). 
Pengeluaran pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja pemerintah dalam bidang 
pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi termasuk transper  kepada 
masyarakat dalam bentuk subsidi. Menurut Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan 
Johana (2011). Terdadap hubungan pertumbuhan ekonomi dan variabel 
variabelnya dengan IPM Susanti (2016; Lumbantoruan dan Hidayat, 2014). 

Konsumsi rumah tangga kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan 
kemampuan konsumsi berbeda beda tetapi untuk seluruh kabupaten/kota dengan 
konsumsi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah konsumsi rumah 
tangga Kota Pontianak memiliki paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya, 
dengan rata-rata  konsumsi Rp. 10.068,17 milyar pertahun berdasarkan data tahun 
2012 – 2016, sedangkan rata-rata konsumsi rumah tangga paling kecil jumlahnya 
adalah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 1.132,59 milyar pertahun 
berdasarkan tahun 2012 sampai 2016. Konsumsi rumah tangga rata-rata untuk 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

173 
 

 

kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 4.135,94 
milyar per tahun.  

Besarnya investasi di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, yang 
meningkat setiap tahun walaupun dengan kemampuan investasi yang berbeda-
beda untuk tiap daerah. Kemampuan menghimpun investasi terbesar di 
Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak dengan jumlah realisasi investasi yang 
berhasil dihimpun rata-rata sebesar  Rp. 7.037,65 milyar pertahun,  sedangkan 
realisasi investasi paling kecil jumlahnya adalah Kabupaten Kayong Utara dengan 
rata-rata realisasi investasi sebesar Rp. 571,34 milyar pertahun. Realisasi investasi 
rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2016 
sebesar Rp 2.488,36 Milyar pertahun.  

Pengeluaran pemerintah untuk semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat 
dengan jumlah yang meningkat sampai dengan tahun 2015, tetapi lebih banyak 
kabupaten/kota untuk tahun 2016 dengan jumlah yang sedikit turun. Jumlah 
pengeluaran pemerintah terbesar yaitu Kota Pontianak dengan rata-rata 
pengeluaran pemerintah selama 5 (tahun),  tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar 
Rp 2.667,19 milyar/tahun. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara dengan 
pengeluaran pemerintah terkecil yaitu sebesar Rp 370,78 milyar pertahun. Selama 
5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata 
pengeluaran pemerintah sebesar Rp 980,05 milyar pertahun. 

IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun yaitu 
tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Kota Pontianak dengan 
IPM paling tinggi yaitu 70,10 ditahun 2016 dan Kabupaten Kayong Utara dengan 
IPM paling rendah yaitu 60,87 ditahun 2016. Kalimantan Barat ditahun 2016 
dengan IPM 65,88 dan selama 5 (lima) tahun dengan IPM rata-rata sebesar 64,81. 

Setelah mengetahui dan mengkaji beberapa pendapat ahli dan hasil 
penelitian terdahulu dan data serta fakta yang ada maka fokus penelitian ini 
melihat pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 
yang merupakan komponen-komponen dari pertumbuhan ekonomi terhadap 
peningkatan IPM yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. 

 
2. KAJIAN LITERATUR 

Teori Keynes dalam Boediono (2011) berpendapat bahwa permintaan 
effektif (komponen konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan 
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ekspor-impor (X-M) akan menentukan penawaran dari output dan tingkat tenaga 
kerja ketika permintaan meningkat dan ekonomi akan makmur maka perusahaan 
akan berkembang dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dan sebaliknya. 
Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran atau konsumsi rumah tangga yang 
merupakan komponen permintaan agregat atau Agregat Demand (AD) meningkat 
maka secara langsung akan meningkatkan AD itu sendiri. Peningkatan AD 
mengindikasikan terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Komponen dari pengeluaran atau konsumsi rumah tangga inilah yang menentukan 
kesejahteraan masyarakat, karena dengan konsumsi rumah tangga yang 
meningkat, mencerminkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang semakin 
tinggi dan ini merupakan penggambaran dari kesejahteraan masyarakat. 

Keynes (2000) berpendapat beberapa alasan menyebabkan analisis 
makroekonomi perlu memperhatikan lebih mendalam mengenai konsumsi rumah 
tangga. Pertama, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan yang paling 
besar kepada pendapatan nasioanal, kebanyakan negara meliputi sekitar 60 – 70 
persen dari pendapatan nasional. Kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam menentukan fluktuasi ekonomi. Todaro (2011) 
konsumsi yang dilakukan rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan 
dalam rangka mencapai kepuasan setinggi tingginya atau kemakmuran. Tingkat 
konsumsi menggambarkan tingkat kemakmuran seseorang individu atau 
masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga maka kemakmuran 
yang dicapai juga semakin tinggi. 

Investasi atau yang baisa disebut dengan istilah penanaman modal atau 
pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor 
utama di dalam pembangunan ekonomi. Investasi yang lazimnya dalam proses 
pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan arti penting modal fisik, tetapi investasi 
tidak hanya dalam bemtuk modal fisik namun juga ada investasi dalam 
pembentukan modal manusia. Menurut Jhingan (2013) pengertian pembentukan 
modal manusia adalah ―proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang 
mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi 
pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia 
karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya 
sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. 
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Menurut Keynes dalam Pressman (2004),peranan pemerintah masih sangat 
diperlukan karena perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja 
penuh dan kestabilan kegiatan ekonomi. Menurut Mangkoesoebroto 
(2001),‖peranan pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian 
negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian 
dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta,‖ Sehubungan 

dengan itu, peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan 
ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah (Goverment Expenditure/G) ini dapat 
diketahui melalui APBN untuk perekonomian nasional atau APBD untuk 
perekonomian regional (provinsi/ kabupaten/ kota) yang pada dasarnya adalah 
investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakan PDB dalam perekonomian 
nasional ataupun PDRB dalam perekonomian regional. Wagner (dalam 
Mangkoesoebroto:2001) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 
pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 
dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin 
meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 
masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Tolok ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur 
keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan 
kesejahteraan rakyat. Menurut BPS (2015),  manusia adalah kekayaan bangsa 
yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada 
manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan 
masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan 
kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Programme (UNDP) 
memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari 
empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka 
harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, 
dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.  

Kajian empiris Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprapto (2012) 
menunjukkan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk 
makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan APBD untuk 
pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Kajian empiris Charisma Kuriata 
Ginting S, Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli (2008) menunjukkan variabel-
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variabel yang digunakan menjelaskan pembangunan manusia menunjukkan arah 
pengaruh masing-masing yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk 
makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan 
makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan 
pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap 
pembangunan manusia. Penelitian Arifin Nuryadin (2014) bahwa penduduk 
miskin, konsumsi rumah tangga makanan, pengeluaran pemerintah sektor 
pendidikan bepengaruh signifikan tehadap indeks pembangunan manusia di Nusa 
Tenggara Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak 
bepengaruh signifikan tehadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara 
Timur.  

Penelitian Ade Zul Akhir Lubis (2013), Analisis Pengaruh Pengeluaran 
Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara Asean-4) data 
tahun 2007-2011. Dari hasil estimasi dan uji statistik diperoleh bahwa 
pengeluaran publik ketiga sektor tersebut berpengaruh positif terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan 
pendapatan perkapita masyarakat. Sementara Investasi bermanfaat dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diketahui dari hasil uji statistik yang 
positif dan signifikan, tetapi tidak berpengaruh dalam peningkatan IPM secara 
langsung pada model penelitian ini karena investasi yang digunakan adalah 
investasi secara keseluruhan yang tidak khusus untuk investasi human capital. 
Sementara Adelfina dan I Made Jember (2016) kajian di Kabupaten/Kota Provinsi 
Bali Periode 2005–2013,  menunjukkan secara parsial variabel pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 
manusia, secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia, secara parsial variabel Belanja Daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara 
simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Belanja Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh dari 3 buah variabel tersebut yakni konsumsi rumah tangga 
(X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) terhadap IPM (Yit) di 
Kalimantan Barat. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini digolongkan penelitian eksplanatory yaitu penelitian yang 
menguji hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat (Ruslan, 2016). Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yakni jenis data 
gabungan antara data time series selama 5 (lima) tahun periode amatan (2012-
2016) dengan data cross section seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat. 
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PDRB 
Pengeluaran Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 serta data 
IPM menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 yang 
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Asumsi 
yang pertama adalah intercept dan koefisien/slope yang konstan sepanjang waktu 
dan tempat(common effect),” Asumsi kedua adalah intercep yang konstan namun 
slope yang berubah-ubah (fix effect), Ketiga adalah kemunginan keduanya slope 
dan intercept yang berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat(random effect),‖ 
Untuk menentukan model regresi yang berlaku atau yang sesuai dengan tujuan 
dan hipotesis penelitian maka akan dilakukan pengujian dengan uji Hausman Test 
(Widarjono, 2007) dengan bantuan program Eviews. Adapun bentuk persamaan 
regresi Yit sebagai berikut : 

Yit      =  αo+α1 X1it+α2 X2it +α3X3it+ e  

Konsumsi Rumah 
Tangga (X1) 

IPM (Yit) 

α1 

 

 

Pengeluaran 
Pemerintah (X3) 

α2 Investasi 
 (X

2
) 

α
3
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Dimana : 
Yit = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
αo = Konstanta (=Yit, jika X1,2,3 = 0) 
α1,2,3 = Koefisien regresi untuk masing-masing X1, X2,  dan X3 

X1 = Konsumsi Rumah Tangga  
X2 = Investasi 
X3 = Pengeluaran Pemerintah 
i = Tempat 
t = Waktu 
e = Error 
 

Pengujian Hausman Test adalah didasarkan pada hasil nilai Hausman Test 
(pada output Eviews). Nilai uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square 
dengan df=k dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian 
menururt Widarjono (2007:262) yaitu :  ―Jika nilai statistik Hausman lebih besar 

dari nilai kritisnya (atau probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan) 
maka model yang tepat adalah Fixed Effect, sedangkan jika lebih kecil (atau 
probabilitas lebih besar  dari nilai alpha yang digunakan) maka model yang tepat 
adalah Random Effect. 

Setelah diketahui model hubungan selanjutnya adalah pengujian 
signifikansi atau uji ststistik  terhadap semua  variabel konsumsi rumah tangga 
(X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) apakah benar-benar 
berpengaruh nyata terhadap IPM (Yit) atau tidak. Pengujian dilakukan terhadap 
masing-masing variabel (secara parsial) dengan uji t dan pengujian secara 
bersama-sama (simultan) dengan uji F. Dalam program eviews pengujian 
signifikansi (uji t maupun uji F) dan nilai taraf nyata alpha (α) yang digunakan 

(biasanya 0,05).  

 

4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.      Pengujian Statistik 

Hasil pengujian atau pemilihan model estimasi regresi data panel melalui 
uji Hausman Test dengan bantuan program pengolah data Eviews (Economics-
Views) menunjukan bahwa nilai probabilitas hausman tes signifikan atau 
probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan (0,0001 < 0,05) sehingga 
model regresi antara konsumsi rumahtangga, investasi dan pengeluaran 
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pemerintah terhadap IPM di Kalimantan Barat yang berlaku adalah model fixed 
effect. Artinya pengaruh  konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran 
pemerintah terhadap IPM  adalah sama atau konstan di setiap daerah 
kabupaten/kota  namun berbeda atau berubah-ubah pada setiap waktu/tahun. 

 

4.1.1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Setelah dilakukan pemilihan model dengan uji Hausman telah ditentukan 
model terbaik yaitu menggunakan metode fixed effect. Hasil regresi dengan 
metode fixed effect tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Koefisien Regresi Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga (X1), Investasi (X2) dan 
Pengeluaran Pemerintah (X3)Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Keputusan 

Konstanta 53.10307 46.92219 0.0000 Signifikan 

X1? 0.002196 3.982707 0.0002 Signifikan 

X2? -0.000827 -1.465551 0.1487 
Tidak 
Signifikan 

X3? 0.004327 2.984997 0.0043 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data Eviews. 

Dari tabel 4.1 diatas maka terbentuk persamaan regresi dengan variabel terikat 
adalah IPM maka bentuk persamaan regresinya adalah : 

Y = 53,10307 + Y = 53,10307 + 0,002196X1 - 0,000827X2  + 0,004327X3  
 

-  0,0008   0,004  

 

Hasil regresi yang telah diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut: 
berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar 53,10307. Nilai tersebut mengandung 
pengertian jika konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 
tidak memiliki nilai atau sama dengan nol  maka nilai indeks pembangunan 
manusia sebesar 53,10307.  

Nilai koefisien variabel konsumsi rumah tangga (X1) sebesar 0,002196 
dengan arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah konsumsi 
rumah tangga akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 
0,002196 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Hasil pengujian 
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menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0002, yang berarti bahwa probabilitas 
lebih kecil dari alpa (0,0002 < 0,05) sehingga dapat dikatakan besarnya konsumsi 
rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan 
Barat. 

Nilai koefisien variabel investasi  (X2) sebesar -0,000827 dengan arah 
hubungan negatif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah investasi akan menyebabkan 
penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0,000827 dengan asumsi 
variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat bahwa hasil pengujian 
menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,1487, yang berarti bahwa probabilitas 
lebih besar dari alpa (0,1487 > 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya 
investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan 
Barat. 

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah (X3)  sebesar 0,004327 
dengan arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah pengeluaran 
pemerintah akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 
0,004327 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat bahwa 
hasil pengujian menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0043, yang berarti bahwa 
probabilitas lebih kecil dari alpa (0,0043 < 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 
besarnya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
IPM di Kalimantan Barat. 

 

4.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji signifikansi simultan F, berdasarkan hasil pengujian dengan metode 

fixed effect, diperoleh nilai F-Statistik sebesar 206,7855 dengan Probabilitas (F-
statistik) sebesar 0,000000. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas 
variabel bebas lebih kecil dari alpa (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa 
variabel konsumsi rumah tangga, investasi serta pengeluaran pemerintah secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM di 
Kalimantan Barat. Nilai koefisien determinasi (R2) dari variabel-variabel adalah 
sebesar 0.984234, nilai tersebut menunjukan bahwa kemampuan variabel bebas 
(Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah) dalam 
menjelaskan variabel terikat (IPM) di Kalimantan Barat sebesar 98,42 persen, 
sedangkan selebihnya sebesar 1,58 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
diluar dari variabel yang diteliti. 

4.2. Pembahasan 
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4.2.1.  Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel konsumsi rumah 
tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 
(IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif dan signifikan antara 
konsumsi rumah tangga dengan IPM karena adanya pertumbuhan atau kenaikan 
konsumsi rumah tangga yang diikuti juga dengan kenaikan atau pertumbuhan IPM 
di Kalimantan Barat. Meningkatnya konsumsi rumah tangga di Kalimantan Barat 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pendapatan yakni indikator 
pengeluaran perkapita pada IPM di Kalimantan Barat. Hasil analisis ini senada 
dengan teori Keynes yakni besar kecilnya konsumsi rumah tangga berpengaruh 
pada besar kecilnya pendapatan melalui proses multiplier. Meningkatnya 
konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh kepada meningkatnya pendapatan 
agregate. Pendapatan agregate yang meningkat memberi kecendrungan pada 
peningkatan pendapatan perkapita. Dalam penghitungan nilai IPM salah satunya 
menggunakan pendekatan pendapatan untuk mencari nilai pengeluaran perkapita, 
sehingga semakin besar pendapatan rumah tangga maka akan besar pula konsumsi 
rumah tangga dan meningkat pula pengeluaran perkapita dengan kata lain nilai 
IPM juga akan meningkat.  

Konsumsi rumah tangga tidak hanya berpengaruh pada indeks pendapatan 
tapi juga indeks pendidikan dan kesehatan pada IPM di Kalimantan Barat, hal ini 
di kareanakan indikator-indikator terbentuknya konsumsi rumah tangga tidak 
hanya makanan tapi juga ada indikator lain yakni indikator konsumsi pendidikan 
dan kesehatan yang berpengaruh terhadap indikator angka harapan hidup untuk 
kesehatan dan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk 
pendidikan. Konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang besar dalam 
pembentukan PDRB pengeluaran dan bisa di pastikan sektor rumah tangga juga 
mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian di Kalimantan Barat. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan 
Suprapto (2012) dan  Arifin Nuryadin (2014) dan tidak sejalan dengan penelitian 
Charisma Kuriata Ginting S, Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli (2008) tentang 
pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh dan sejalan 
untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk bukan makanan. 

 
 

4.2.2.  Pengaruh Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel investasi tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 
(IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya pengaruh variabel investasi 
terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan dalam variabel investasi 
merupakan data investasi keseluruhan yang merupakan komponen dalam PDRB 
Pengeluaran, dimana komponen investasi dalam PDRB merupakan investasi fisik 
secara keseluruhan. Ada investasi fisik untuk pendidikan dan kesehatan tetapi 
jumlahnya sangat kecil dari bagian investasi total, sehingga tidak berdampak besar 
kepada peningkatan IPM.  

Investasi sarana dan prasaran di bidang pendidikan maupun bidang 
kesehatan yang terjangkau sangat diperlukan, mengingat di Kalimantan Barat 
memiliki geografis yang cukup luas sehingga diperlukan investasi di bidang 
pendidikan dan kesehatan agar masyarakat kabupaten tidak perlu harus ke kota  
dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kesehatan, 
dengan demikian diharapkan akan meningkatnya IPM diwilayah tersebut. Faktor-
faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial 
merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu 
daerah. Indikator pendapatan masyarakat melalui PDRB mencerminkan potensi 
masyarakat di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indikator menarik tidaknya daerah 
terhadap investor. Semakin tinggi tingkat pendidikan misalnya akan membuat 
daerah tersebut menarik untuk investasi di sektor yang memerlukan SDM yang 
tinggi yaitu sektor industri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Ade Zul Akhir Lubis (2013) pada negara-negara ASEAN-4 
yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada tahun 2007 s.d. 
201. 

 
4.2.3.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel pengeluaran 
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 
manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif dan signifikan antara 
pengeluaran pemerintah dengan IPM karena adanya pertumbuhan atau kenaikan 
pengeluaran pemerintah yang diikuti juga dengan kenaikan atau pertumbuhan 
IPM di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan hukum Wagner yang 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan fungsi (eksponen) dari 
rasio pengeluaran pemerintah per kapita terhadap pendapatan perkapita (yaitu 
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GNP atau PDRB dibagi jumlah penduduk) yang selalu meningkat setiap tahun 
seiring bertambahnya waktu dan pendapatan perkapita penduduk. Pengeluaran 
Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan 
3 (tiga) fungsi utama anggaran pemerintah yaitu fungsi alokasi melalui 
penyediaan sarana dan prasarana, fungsi distribusi berkenaan dengan pemerataan 
pendapatan kepada masyarakat dan fungsi stabilisasi berhubungan dengan 
terpeliharanya kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM tidak hanya melalui indikator 
pendapatan perkapita namun pemerintah juga berupaya terhadap peningkatan 
indikator pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerintah meningkatkan indikator 
pendidikan dalam IPM diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur 
besarnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dimana pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan 
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan meningkatnya pengeluaran 
pemerintah di bidang pendidikan maka akan mendukung peningkatan kualitas dan 
kuantitas pendidikan suatu daerah dan dengan sendirinya maka akan meningkat 
pula indeks pembangunan manusia khususnya indikator pendidikan yakni 
meningkatanya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah 
tersebut. 

Upaya pemerintah meningkatkan indikator kesehatan dalam IPM 
diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur besarnya pengeluaran 
pemerintah dibidang kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pasal 171 menyatakan bahwa besar 
anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) diluar gaji, sedangkan besar anggaran 
kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 
10%  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Dengan 
meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka akan 
mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan suatu daerah dan dengan 
sendirinya maka akan meningkat pula indeks pembangunan manusia khususnya 
indikator kesehatan yakni meningkatanya angka harapan hidup di daerah tersebut. 

Guna meningkatkan indeks pembangunan manusia, peran pemerintah 
sangatlah penting. Pemerintah haruslah pandai dalam mengalokasikan 
pengeluaran pemerintah, tidak hanya dalam mengalokasikan sarana prasarana 
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pendidikan dan kesehatan tapi juga sarana prasarana lainnya seperti jalan dan 
jembatan, hal ini perlu mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang cukup luas 
sehingga perlu adanya pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses menuju 
sarana pendidikan dan kesehatan serta sebagai akses lalulintas perdagangan 
sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut. Penelitian 
ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Keynes dalam Pressman  (2004) dan  
Mangkoesoebroto (2001:2), sejalan dengan yang di teliti oleh Arifin Nuryadin 
(2014) dan Ade Zul Akhir Lubis (2013). 

 
5. SIMPULAN 

Konsumsi Rumah Tangga memberikan pengaruh siginifikan positif 
terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat, 
setiap kenaikan konsumsi rumah tangga akan menaikan nilai IPM di daerah 
tersebut. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya pengaruh 
investasi terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan dalam variabel 
investasi merupakan data investasi keseluruhan yang merupakan komponen dalam 
PDRB Pengeluaran, dimana komponen investasi dalam PDRB merupakan 
investasi fisik secara keseluruhan jadi bukan khusus investasi di bidang sumber 
daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dalam IPM. 
Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat..  

Besarnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga menentukan 
besarnya pendapatan. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat dengan menggerakan sektor-sektor produktif, meningkatkan lapangan 
pekerjaan, menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Selain itu Pemerintah kabupaten/kota harus selalu mendorong 
investor untuk menginvestasikan baik itu investasi di bidang pendidikan, 
kesehatan maupun bidang lainnya dengan menciptakan iklim investasi kondusif 
serta memberi kemudahan dalam berinvestasi bisa berupa kemudahan ijin usaha 
maupun pemberian insentif pajak. Selain itu diperlukan penyebaran investasi 
terutama investasi sumber daya manusia sampai pada pelosok daerah. Dalam 
mengalokasikan penegluaran pemerintah hendaknya pemerintah memperluas 
akses terhadap pendidikan maupun kesehatan melalui penambahan jumlah dan 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta memberikan fasilitas pendidikan 
dan kesehatan gratis sehingga indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
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sekolah untuk pendidikan dan indikator angka harapan hidup untuk kesehatan  
terus meningkat. Pengeluaran pemerintah diarahkan untuk peningkatan 
infrastruktur terutama pembangunan jalan sebagai akses lalulintas perdagangan 
sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut, juga 
infrastruktur pendidikan serta infrastruktur kesehatan sampai pada pelosok daerah. 
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