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ABSTRAK 

 

YENNY R S. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan 
Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengeluaran pemerintah pada 
sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemiskinan, dan menguji pengaruh 
pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap 
kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian panel data 
yakni gabungan dari bentuk time series dan cross section. Data kemiskinan 
menggunakan data jumlah penduduk miskin yang diambil dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Data pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan 
kesehatan diambil dari data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia 
untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan dari Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Semua data yang diambil menggunakan kurun waktu 5 tahun dari tahun 2006-
2010 dan dari 33 provinsi di Indonesia, sehingga memiliki n=165. Sedangkan metode 
analisis data menggunakan analisis statistik Regresi Data Panel. Hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa : (a) pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di indonesia. (b) pengeluaran pemerintah pada 
sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.  
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ABSTRACT 

 

YENNY R S. The Influence Of Government Budget For Education and Health 
Sector Toward poverty In Indonesia. Faculty Of Economic State University Of 
Jakarta. 2012. 

 

This research aimed to describe the budget that government spent on education 
and healthcare then examine its impact toward poverty eradication in indonesia. 
This study employs data panel research form which is a combination of the time 
series form and cross section form. Poverty data reveals the number of poor 
people derived from the Central Statistics agency (BPS). Data of budged that 
government spent on education and healthcare is derived fom State Budget 
(APBN) for educatin and healthcare sectors allocated by the Ministry of Finance. 
All data employed were in 5 years period those are from 2006-2010, and came 
from 33 provinces in indonesia, so they formulated n = 165. The data analisys 
method applied Panel Data Regression meyhod. The results of the regression 
analisys indicate that : (a) budget that government spent on education sector has 
negative effect and was significant on poverty eradication in indonesia. (b) budget 
that government spent on healthcare sector has negative effect and was 
significant on poverty eradication in Indonesia. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

” Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 

menghina hikmat dan didikan; Karena hikmat akan masuk kedalam hatimu dan 

pengetahuan akan menyenangkan jiwamu.” (Amsal 1:7; Amsal 2:10) 

 

...”Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah 

harapanku. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia 

memberikan kekekalan kepada hati mereka. Tetapi hanyalah orang yang hidup, 

dialah yang mengucap syukur kepada-Mu, seperti aku pada hari ini”... 

 

 

Sungguh....dalam setiap hela nafas dan detak jantung, aku bersyukur pada Tuhan Yesus ku, pada 

Bunda Maria yang berbelas kasih, atas berkat dan rahmat. 

Dari setiap doa-doaku 

Dari setiap perjuanganku 

Dari setiap tetes keringat dan air mataku 

Dari setiap tetes tinta yang tertoreh diatas buku-buku, derai canda, tawa, emosi dan kegalauan yang 

menjadi saksi perjalanan panjang ini.... 

 

 

Sebuah hasil akhir yang manis kupersembahkan untuk orang-orang yang terkasih: 

Berkat doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengertian yang tulus dan tak berkesudahan dari 

keluargaku,...(Bapak yang jauh di surga, Mama, dan adik-adikku Deswelly, Fernando, dan Rikki), 

Berkat kasih sayang, dukungan dan perhatian yang tulus dari abangku Poda Bonar Manihuruk, 

Berkat dukungan dari keluargaku ” Kadaliers & Namanja”, 

Dan teman-teman Ekop dari angkatan 2008, yang telah memberikan pengalaman berharga di dalam 

hidupku. 
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KATA PENGANTAR 

 

       Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan baik. Penelitian ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat 

dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan  

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

Dalam menyelesaikan penelitian ini, Peneliti mendapat bimbingan, kritik, 

saran, dan dukungan baik moril, maupun materil dari semua pihak. Maka dalam 

kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  

1. Dra. Nurahma Hajat, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

2. Ari Saptono, SE, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi. 

3. Dr. Saparudin, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi. 

4. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan  

Ekonomi Koperasi. 

5. Dr. Haryo Kuncoro, M.Si.,  selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 

memberikan pengarahan dalam penyelesaian penelitian ini. 
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6. Bapak Dicky Iranto, SE. ME., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

memberikan arahan dan pemikirannya kepada peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. 

8. Kedua Orang tua, Kakakku (Bang Poda) dan ketiga adikku (Deswelly, 

Fernando, dan Rikky) yang tulus memberikan dukungan dan semangat 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

9. Semua teman-temanku ”Kadaliers” yang telah memberikan motivasi. 

10. Teman-teman  di Ekop Reg’08, khususnya sahabatku (Esti, Maulita, dan 

Rina) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

       Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maupun 

kesalahan. Oleh karena itu, demi penyempurnaan dan perbaikan, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata 

peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat memberikan 

manfaat. 

 

           Jakarta, Juli 2012  

                       Peneliti    

                                  

                Yenny R. Simanihuruk 
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