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ABSTRACT 

 
Most attention is given here to the definition of poverty about which there have 

been considerable controversies. The reason for this is worth considering at the outset. 
Accounting as social science have been obligation and guilty to create social welfare 
mechanism. The main of these mechanism are throught to community in education, 
health, et al. Accounting will give main role in this system, if the system can be develop in 
transparency and honesty characters. Poverty is not a politically neutral concept: it is a 
bad thing. In most people’s minds there is a moral imperative attached to poverty in that, 
while it may be a description of the situation, it also implies that something ought to be 
done about it. The concept of income is rarely given much attention in economic 
literature. Income is defined as command over resources over time as the level of 
consumption that can be afforded while retaining capital intact. Yet in relation to the 
measurement of income inequality and poverty the concept of income is extremely 
important and raises many problems. 

This research, described about welfare/poverty in Daerah Istimewa Yogjakarta 
Province. Focus of the researched involved with basic needs, especially education and 
health. The statiscital results describe that more higher revenue which accept, so more 
less expense in foods (H1). Second, an expenditure of education higher than health (H2). 
Last, there are diffences expenditure among foods, education, and health (H3).    
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LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang dinamis telah menjadikan 
berbagai sektor kehidupan mulai bergerak kembali. Demikian juga dengan perhatian 
pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan hajat hidup sebagian besar 
masyarakat Indonesia. Pemberian pelayanan kesehatan gratis dan pembebasan biaya 
pendidikan  bagi keluarga miskin (gakin) adalah beberapa contoh upaya yang telah 
dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan. Meskipun pelaksanaan belum 
begitu memuaskan, namun setidaknya ada upaya untuk memperbaiki kondisi makro 
maupun mikro. 

Adanya Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Dari UU No 40/2004 tersebut terlihat bahwa upaya untuk memberikan 
jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan 
oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan 
simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi 
gakin. Dua program terakhir ini adalah program yang berjalan sebagai hasil dari adanya 
kompensasi bahan  bakar minyak (BBM). Semua program yang ada pada prinsipnya 
sangat dipengaruhi oleh keberadaan dana/uang. Sehingga apapun yang akan dilakukan 
tidak akan pernah lepas dari anggaran negara. Berbicara mengenai anggaran maka sangat 
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erat kaitannya dengan akuntansi anggaran. Akuntansi sebagai ilmu kemasyarakatan, 
dituntut untuk dapat menciptakan mekanisme kesejahteraan sosial. Salah satu mekanisme 
yang utama adalah sistem kesejahteraan sosial atau yang dikenal social security system. 
Rancangan sistem kesejahteraan sosial (social security system) di Indonesia, -dalam hal 
ini diwakili oleh propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai pilot project- lebih 
menitikberatkan pada pengenalan sistem yang meliputi mekanisme sistem tersebut serta 
berbagai hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat sistem itu sendiri. 
Sistem ini menciptakan mekanisme subsidi silang antara anggota masyarakat dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya. Akuntansi akan berperan penuh 
dalam sistem ini, apabila sistem ini dikembangkan dengan karakter transparansi dan jujur. 
Oleh sebab itu, sistem ini harus berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat, dalam hal 
ini adalah pajak.  Dalam  rancangan GBHN, kekuatan ekonomi rakyat akan 
dikembangkan melalui usaha-usaha swasta, seperti usaha kecil, menengah, dan usaha 
besar.  
 

TELAAH  LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Penyelenggaraan dan Pengeluaran Negara 
 Fungsi negara adalah menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, 
melakukan pelayanan baik produksi maupun distribusi yang meliputi kesehatan 
masyarakat, pendidikan, perlindungan atas kesewenangan dari pemberian pelayanan yang 
kurang memuaskan (Hegner, 1981).  Sehingga tidak mengherankan jika US menekankan 
pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya (Headey et al, 
2000). Pengeluaran terbesar akun bantuan sosial pemerintah ada pada pengeluaran  social 
security  dan ini merupakan tindakan mendasar yang harus ditempuh untuk ‘mencegah’ 
kemiskinan. Bantuan ini pun keberadaannya sangat rentan. Hal ini bukan tanpa alasan, 
karena (1) dukungan dana untuk bantuan ini akan berkurang disebabkan kurangnya 
perhatian pada sistem pendanaannya (sistem pajak penghasilan), (2) keinginan 
pemerintah untuk mengurangi pengeluarannya (Atkinson, 1989). Masalah kesejahteraan 
tidak hanya akan berjalan jika ada dana dan akan berhenti bila dananya habis, namun 
lebih dari itu. Dan akuntansi akan berperan untuk menjaga kesinambungan program ini 
melalui pemberian informasi yang berguna sebagai ‘penyeimbang’ dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan. Di dalamnya disajikan informasi mengenai berapa dana 
yang ada dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan. Jangkauan lebih dari 
akuntansi adalah memberikan ancangan jangka panjang untuk pengelolaan kesejahteraan. 
Meliputi di dalamnya rencana-rencana yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan 
untuk menjaga agar welfare dapat terus berjalan. Mekanisme dan kebijakan akuntansi 
akan berperan besar dalam praktek penyelenggaraan kesejahteraan. Kebijakan 
kesejahteraan sosial menyangkut segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh pemerintah 
atau tidak dilakukan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. 
Tindakan tersebut mulai dari pajak, pertahanan nasional, konservasi energi, kesehatan, 
perumahan, dan bantuan kepada masyarakat (Gil.D.G, 1970; Gilbert. N and Specht.H, 
1986). Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan pemerintah tersebut berdampak pada 
kesejahteraan warga negara melalui pemberian pelayanan atau pemberian income 
(Marshall.T.H, 1955; Morris.R, 1971). Dalam melihat hal ini, kita tidak hanya 
memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, namun juga melihat tindakan 
yang tidak diambil oleh pemerintah. Dalam mendefinisikan kebijakan kesejahteraan 
sosial tidak ada kejelasan/kabur, namun hal itu dipandang sebagai tantangan bukan 
dipandang sebagai rintangan. Meskipun di negara berkembang memiliki kesempatan 
yang terbatas untuk pendistribusian kembali pajak langsung, namun tetap diperlukan 
peraturan tentang pentingnya pendistribusian kembali public spending (Boadway and 
Maurice, 1995). Perhatian pemerintah terhadap distribusi hasil dari pengeluaran publik ini 
bertumpu pada tiga sumber, yaitu: ketidakpuasan atas pendistribusian hasil karena 
intervensi yang dilakukan, kurang adanya alternatif instrumen kebijakan, dan kebutuhan 
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untuk melakukan pengendalian pajak, dan mempertajam pertukaran (trade-off) yang 
dilakukan oleh pemerintah (Walle and Nead, 1995). Di sisi lain pemerintah harus 
menginvestasikan dan mengalokasikan kembali (reallocate) anggaran berdasar pelayanan 
yang diberikan. Termasuk juga pendidikan dasar dan perawatan kesehatan yang sangat 
dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang masih belum sejahtera.  
 
Kemiskinan di Masyarakat 

Upaya penciptaan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan pula sebagai upaya 
untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan memang tidak dapat 
dihilangkan namun kemiskinan dapat dikurangi, hal inilah yang terus diupayakan oleh 
pemerintah. Social security dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukan 
untuk menghilangkan kemiskinan melalui program-programnya. Berbicara mengenai 
kemiskinan tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari mendefinisikan kemiskinan 
(poverty), yang pada dasarnya merupakan aktifitas politik, konflik politik terhadap 
kemiskinan akan mengarah pada kemiskinan itu sendiri. Dimensi yang berkaitan dengan  
kemiskinan meliputi tiga hal yaitu kegunaan (utility), penghasilan (income), dan 
kemampuan (capabilities). Utility tidak hanya mengacu pada preferensi secara individu, 
tetapi juga dasar tujuan dari kebijakan dengan memperhatikan preferensi individu 
bersangkutan (Sen, 1979). Income kadang diintepretasikan dengan ‘ukuran uang’ yang 
menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran pembangunan. Capabilities 
berkaitan dengan kekurangan kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya menghindari 
kemiskinan  dan buta huruf (Sen, 1985). Sedangkan social security administration (SSA, 
1987) mendefinisikan kemiskinan hanya memasukkan penghasilan yang berupa kas, dan 
tidak memperhitungkan perawatan yang diperoleh secara gratis, food stamps, sekolah 
dengan gratis dan penyelenggaraan perumahan rakyat (Danzinger dan Haveman, 1981). 
Berbicara mengenai pengurangan atau penghapusan kemiskinan sama artinya kita 
berbicara mengenai perubahan dalam pendistribusian pendapatan (Levine, 1970). 
Menurut Whyte dalam Ahluwalia (1976) kemiskinan merupakan fenomena relative 
deprivation. Ada dua macam kemiskinan menurut beliau, yakni kemiskinan yang bersifat 
relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (relative and absolute poverty). Kemiskinan 
absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti 
tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat 
kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar 
kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak 
dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi social. 
Landasan utamanya adalah psikologis, yakni suatu perasaan dari individu-individu 
masayarakat yang selalu membandingkan dirinya dengan individu lain dalam suatu 
masyarakat (reference group), di mana ia menjadi bagian. Karena itu kemiskinan terjadi 
di mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah 
jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara post-industry, rata-rata 
pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula 
orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif (Winarni, 
1994)        

Di Indonesia sejak tahun 1976 Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghitung 
jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan dengan menggunakan data hasil 
Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 
tahun sekali.Garis kemiskinan, yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk 
miskin, dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar 
adalah besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar 
minimum makanan dan non makanan, atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan 
makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu pengeluaran konsumsi per 
kapita per bulan yang setara 2.100 kalori per kapita per hari. Sementara garis kemiskinan 
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non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan 
seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang/jasa lainnya. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk yang miskin adalah yang berada di bawah 
garis kemiskinan, dan yang berada di atas garis kemiskinan adalah penduduk yang telah 
sejahtera/tidak miskin (Winarni, 1994).  
 Langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki distribusi 
outcomes (World Bank, 1999). Di sisi lain pemerintah harus menginvestasikan dan 
mengalokasikan kembali (reallocate) anggaran berdasar pelayanan yang diberikan. 
Termasuk juga pendidikan dasar dan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh 
sebagian besar gakin. Kebijakan yang ada akan berusaha untuk mengidentifikasikan 
kemiskinan dan target yang ingin dicapai untuk memberikan pelayanan dengan 
pendistribusian kembali kebutuhan yang urgent dan penggunaan jaring pengaman sosial 
dalam ekonomi pasar (World Bank, 1990; Lipton dan Ravallion, 1994). Target yang 
optimal dan program secara keseluruhan dalam memerangi kemiskinan tergantung pada 
banyak faktor, termasuk karakteristik the poor (siapakah orang miskin, berapa banyak 
mereka, dan mengapa mereka  miskin) dan kondisi spesifik yang melingkupinya (kondisi, 
pembangunan infrastruktur, dan kemampuan administratif). Murray (1994) 
membandingkan tiga ukuran kemiskinan yaitu official poverty, net poverty, dan latent 
poverty. Official poverty adalah jumlah kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah US 
dengan mendasarkan pada indeks kemiskinan. Net poverty adalah official poverty 
dikurangi nilai keuntungan (the value of in-kind benefits). Laten poverty adalah lebih 
mengacu pada jumlah orang-orang yang akan miskin jika mereka tidak menerima bantuan 
sosial dan public assistance payment. Sedangkan social security administration (SSA, 
1987) mendefinisikan kemiskinan hanya memasukkan penghasilan yang berupa kas, dan 
tidak memperhitungkan perawatan yang diperoleh secara gratis, food stamps, sekolah 
dengan gratis dan penyelenggaraan perumahan rakyat (Danzinger dan Haveman, 1981). 
Berbicara mengenai pengurangan atau penghapusan kemiskinan sama artinya kita 
berbicara mengenai perubahan dalam pendistribusian pendapatan (Levine, 1970).    

Di Indonesia, bantuan sosial (social assistance) merupakan program langsung 
pemerintah melalui APBN atau APBD yang menyediakan kebutuhan dasar seperti 
pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat miskin dan sangat 
miskin. Elemen kedua adalah jaminan sosial (social insurance) (Barr and Whynes, 1993), 
yakni program partisipasi masyarakat, sementara pemerintah sebagai regulator dan 
fasilitator. Bentuknya berupa penyediaan jaminan sosial dasar seperti dana pensiun, dan 
tenaga kerja. Ketiga yakni jaminan pribadi (individual insurance) yang merupakan 
partisipasi individu dan pemerintah sebagai regulator.  
 
Akuntansi Keuangan Negara: Anggaran 
 Pembangunan daerah selalu merujuk pada pembangunan nasional yakni 
pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Artinya pembangunan 
yang meliputi aspek lahir (seperti makanan, pakaian, perumahan) dan batin (seperti 
pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial dan kesempatan kerja) manusia yang 
menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan keberagaman yang ada (suku, 
agama, ras, dan lainnya). Kesemuanya memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah. 
Untuk itu diperlukan data dan informasi yang lengkap, cermat, tepat waktu, dan 
berkesinambungan untuk mengevaluasi sasaran pembangunan yang telah dicapai atau 
untuk memonitor apa saja yang telah berhasil dilakukan dan apa yang belum 
dilaksanakan. Tindakan yang akan diambil maupun yang sudah diambil oleh pemerintah 
akan terlihat pada anggaran. Dari anggaran tersebut kita dapat mengevaluasi dan 
memonitor besarnya dana yang telah dan akan digunakan untuk membiayai program-
program yang akan dan telah dijalankan. Untuk di negara kita anggaran besar sekali 
pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. 
Masalah biasanya timbul berkaitan dengan penentuan besarnya anggaran yang 
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kecenderungannya masih menggunakan incrementalism (tradisional). Ketidakjelasan 
penentuan besarnya anggaran tidak bisa terus dibiarkan, hal ini sangat berpengaruh 
terhadap upaya pencapaian tujuan yang kita inginkan. Untuk itulah, perhatian terhadap 
ketepatan dalam menentukan besarnya anggaran dana yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan merupakan masalah yang  penting. 
 Tingkat kesejahteraan diukur dengan melihat besarnya pengeluaran oleh rumah 
tangga yang bersangkutan. Peningkatan kesejahteraan ini dicerminkan oleh adanya 
perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, semakin berkurang persentase 
pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan persentase pengeluaran yang 
dibelanjakan untuk kebutuhan makanan, atau dengan kata lain tingkat pengeluaran untuk 
kebutuhan non makanan lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat pengeluaran 
kebutuhan makanan, sehingga; 
H1: Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, maka semakin 

berkurang persentase pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan.  
Pengeluaran yang terjadi dikelompokkan untuk kebutuhan makanan dan non 

makanan. Kebutuhan non makanan sendiri terdiri dari: perumahan, pendidikan, pakaian, 
transportasi, kegiatan sosial, kesehatan, penerangan, rokok/tembakau, rekreasi/nonton. 
Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini 
bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan 
berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia 
lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Dalam 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang 
lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Bagi masyarakat secara umum, pendidikan 
bermanfaat untuk teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, karena 
manfaatnya yang luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pembangunan 
pendidikan seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi semua kehidupan bangsa. 
Setelah masyarakat terdidik hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah 
kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat berpengaruh besar dalam mendukung 
keberhasilan pembangunan, namun yang terjadi berikutnya adalah beban pembiayaan 
kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat Bila dilihat dari prioritas 
kebutuhannya, maka besarnya tingkat pengeluaran untuk pendidikan akan lebih besar dari 
tingkat pengeluaran untuk kesehatan. Demikian pula besarnya rata-rata pengeluaran yang 
dipergunakan untuk pendidikan dan kesehatan juga akan berbeda karena keduanya 
merupakan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan,    sehingga hipotesa untuk 
pendidikan dan kesehatan adalah: 
H2: Tingkat pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dari tingkat pengeluaran untuk 

kesehatan. 
H3: Terdapat perbedaan rata-rata besarnya pengeluaran untuk kebutuhan makanan, 

pendidikan dan kesehatan. 

METODOLOGI  PENELITIAN 
Penelitian ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi JPSBK-JPKM dan 

akan digunakan untuk mempersiapkan pengembangan program Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Daerah Istimewa Jogjakarta. Namun pada butir 
pertanyaan kuesioner yang digunakan terdapat butir pertanyaan untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Sehingga sampel penelitian ini adalah menggunakan 
puskesmas dan rumah tangga yang ditetapkan dengan metode sample acak sederhana. 
Penelitian ini menggunakan sampel hasil survai penduduk yang terdiri dari 312 anggota 
rumah tangga yang tersebar di seluruh propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta pada 55 
puskesmas tersampel. Untuk  sampel masyarakat adalah keluarga, yang dipilih dari 
sampel exit, yaitu pada masing-masing puskesmas terpilih ini akan dipilih secara acak 10 
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pasien yang akan pulang setelah selesai menjalani pengobatan di Puskesmas tersebut. 
Pemilihan sampel rumah tangga dilakukan dengan beberapa tahapan (multi-stage) 
Tahap 1: sepuluh puskesmas terpilih kita namakan puskesmas induk, karena survai rumah 

tangga dan survai anggota rumah tangga langsung terkait pada puskesmas 
induk, 

Tahap 2: mencari informasi desa-desa mana saja yang dihuni oleh terbanyak keluarga 
miskin dengan kartu sehat dalam wilayah kerja puskesmas induk tersebut. 
Informasi ini dapat diperoleh dari puskesmas bersangkutan atau kantor camat. 
Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang mempunyai kartu sehat dari JPS-
BK. Kemudian dipilih dua kelurahan/desa yang mempunyai terbanyak keluarga 
miskin dengan kartu sehat, 

Tahap 3: dari setiap desa terpilih akan dicari informasi (dari lurah) RW/dusun mana saja 
yang dihuni paling banyak keluarga miskin yang mempunyai kartu sehat KS. 
Dengan cara ini akan terpilih dua RW/dusun di masing-masing desa terpilih,   

Tahap 4: setelah pemilihan dusun/RW, pewawancara kemudian membagi tugas, antara 2 
pewawancara. Pewawancara di dusun RW A memilih dua RKT/blok (RKT= 
Rukun Tetangga) di mana tinggal banyak keluarga miskin yang mempunyai 
kartu sehat KS. Di masing-masing RKT/blok ditentukan satu kelompok yang 
terdiri atas 25 sampai 30 rumah tangga di mana tinggal banyak keluarga miskin 
yang mempunyai kartu sehat KS. Pewawancara A menyusuri semua rumah 
tangga dalam kelompok RT A1 dengan mengambil satu rumah sebagai titik 
awal, misalnya dari sekolah atau dari kantor kepala desa pewawancara A 
kemudian mulai mendata 25 sampai 30 rumah tangga tersebut sambil mengisi 
formulir rapid dengan nomor urut 1 s/d 30, demikian pula pewawancara B. 
Setiap pewawancara harus membuat peta atau gambar sederhana untuk setiap 
kelompok RT, yang berisi nomor urut rumah-rumah yang didata sesuai dengan 
urutan letaknya. Kemudian dibuat daftar baru yang isinya hanya rumah tangga 
yang memiliki Kartu Sehat (KS) dan daftar yang isinya hanya rumah tangga 
yang tidak memiliki kartu sehat (NON-KS). Setelah itu dipilih 11 rumah tangga 
dari masing-masing daftar dengan metode circular systhematic random 
sampling. Dua puluh dua rumah tangga ini (11 rumah tangga keluarga KS dan 
11 rumah tangga keluarga NON-KS adalah sampel dari survai rumah tangga di 
setiap desa terpilih. 

Sampel untuk kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan adalah sama. Maksudnya satu 
individu diminta memberikan jawaban yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan 
dan kesehatan. Jadi, yang dilakukan oleh peneliti adalah merancang kuesioner yang dapat 
digunakan untuk tiga tujuan di atas. Maksud dari tindakan ini, selain untuk memudahkan 
menilai kondisi penduduk dari tiga keadaan tersebut juga cara ini adalah tepat.  
 
Sumber data 
Data primer, diperoleh melalui wawancara dan hasil pengisian kuisioner oleh responden. 
Data sekunder, diperoleh melalui laporan anggaran serta evaluasi dan 
pertanggungjawabannya propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, data statistik yang 
diterbitkan oleh BPS, dan data anggaran program.  
 
Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan adalah seperti yang digunakan oleh BPS dalam 
menghitung tingkat kesejahteraan rakyat. Penelitian ini merupakan grounded exploratory 
research yang berupaya untuk menggali bentuk yang sesuai untuk sistem kesejahteraan di 
propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Menurut BPS, garis kemiskinan diukur dengan 
besarnya konsumsi penduduk untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan minimum 
sebasar 2.100 kalori/kapita/hari, ditambah kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti 
perumahan, sandang, dan lainnya seperti obat, biaya sekolah, transpor, dan lain-lainnya. 
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Sehubungan dengan itu BPS mengembangkan metode tersebut lebih lanjut sehingga 
dihasilkan Metode 2000.  
 
Teknik dan Prosedur Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan crosstab dan ANOVA, hal ini 
dimaksudkan untuk melihat hubungan antara variabel kesejahteraan dengan kesehatan 
dan pendidikan secara silang dan bersama-sama melihat perbedaan antara variabel-
variabel tersebut. Crosstab (tabel silang) digunakan untuk penggunaan data berskala 
nominal dan digunakan pula uji chi-square yang dasar pengujian dengan membandingkan 
antara frekuensi-frekuensi harapan dengan frekuensi-frekuensi teramati. Tahap 
selanjutnya adalah dengan memperhatikan seberapa kuat hubungan antara variabel-
variabel tersebut, dan akan digunakan nilai Phi sebagai penunjuknya (Santoso, 2001). 
Sedang uji ANOVA atau uji F digunakan untuk pengujian lebih dari dua sampel, yaitu: 
kemiskinan (pengeluaran untuk makanan), pendidikan dan kesehatan. Data berupa data 
kuantitatif berupa rupiah yang kemudian di kualitatifkan. Analisis silang akan dilakukan 
pada tahap selanjutnya dengan melihat seberapa besar hubungan antara variabel tersebut 
dan berapa nilai signifikansinya.  

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 
 Pola konsumsi rumah tangga dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. 
Pada masyarakat yang kurang mampu, umumnya pengeluaran rumah tangga masih 
diutamakan untuk pemenuhan makan, berbeda dengan masyarakat yang jauh lebih 
mampu dan sejahtera, pada umumnya porsi pengeluaran untuk non makanan lebih besar 
dibanding pengeluaran untuk makanan.  

Tabel 1. Crosstab pengeluaran makanan dan non-makanan  

dengan pengeluaran 

Crosstab

Count

5 21 55 56 137
1 3 75 79

31 31
14 14
7 7

5 22 58 183 268

< 300
300 s/d 500
500 s/d 750
750 s/d 1 juta
> 1 juta

Pengeluaran
makan dan
non
makanan/
bulan (dalam
ribuan)
Total

< 50 50 s/d 100 100 s/d 150 >=150

Total Pengeluaran rata-rata RT setahun
terakhir /bulan 2 (dalam ribuan)

Total

 
Chi-Square Tests

97.651a 12 .000
118.363 12 .000

52.684 1 .000

268

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .13.

a. 

 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 
 

766 

 

Symmetric Measures

.604 .000

.349 .000
268

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 
 

Tabel 2. Crosstab pengeluaran makanan dan non makanan dengan  
total rata-rata pengeluaran  

Crosstab

Count

137 137
55 24 79
8 22 1 31

12 2 14
1 1 5 7

200 59 4 5 268

< 300
300 s/d 500
500 s/d 750
750 s/d 1 juta
> 1 juta

Pengeluaran
makan dan non
makanan/bulan
(dalam ribuan)

Total

150 150 s/d 450 450 s/d750 > 750

Total pengeluaran rata-rata pada tahun
terakhir untuk diluar bahan makanan /bulan

(dalam ribuan)
Total

 
 

Chi-Square Tests

343.370a 12 .000
205.827 12 .000

166.216 1 .000

268

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 
Symmetric Measures

1.132 .000
.654 .000
268

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Dari hasil olah data diketahui bahwa pengeluaran terbesar ada pada pengeluaran 
non makanan, dengan nilai sebesar 69%, sedang pengeluaran makanan hanya sebesar 
33,1% hal ini lebih diperkuat dengan tingkat signifikansinya. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa secara statistik hipotesis 1 (H1) diterima yang berarti tingkat pengeluaran untuk 
non makanan lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengeluaran makanan. Dari hasil 
uji ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta secara 
umum kondisi perekonomiannya telah sejahtera. 

 

Tabel 3. Crosstab rata-rata pendapatan dengan pengeluran  

makanan dan non makanan 

Crosstab

Count

127 50 9 2 1 189
5 25 6 4 1 41

2 10 4 1 17
1 1 3 1 6

2 3 4 9
133 78 30 14 7 262

< 300
300 s/d 500
500 s/d 750
750 s/d 1 juta
> 1 juta

Rata-rata
Pendapatan
/penerimaan
keluarga
per-bulan (ribuan)

Total

< 300
300 s/d

500
500 s/d

750
750 s/d

1jt
> 1
juta

Pengeluaran makan dan non makanan
(perbulan)

Total

 

Chi-Square Tests

201.389a 16 .000
149.390 16 .000

117.877 1 .000

262

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .16.

a. 

 

Symmetric Measures

.877 .000

.438 .000
262

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Dari hasil olah data terlihat bahwa pengeluaran terbesar per bulan kurang dari Rp. 
300.000 pada tingkat pendapatan juga kurang dari Rp. 300.000. Hubungan menunjukkan 
signifikan pada tingkat 0,000 sebesar 87,7%. 
Analisis Terhadap Pendidikan 
 Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa karena dengan 
pendidikan kualitas penduduk akan menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan penduduk suatu bangsa semakin tinggi produktifitas bangsa tersebut. 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan 
kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 
seumur hidup.  

Tabel 4. Crosstab rata-rata pendapatan dan pendidikan 

Crosstab

Count

97 7 2 106
21 3 1 1 26
8 5 1 14
2 2 4
4 2 1 2 9

132 19 5 3 159

< 300
300 s/d 500
500 s/d 750
750 s/d 1 juta
> 1 juta

Rata-rata
Pendapatan
/penerimaan
keluarga
per-bulan (dalam
ribuan)
Total

< 100 100 s/d 200 200 s/d 300 >=300
Pendidikan  per bulan (dalam ribuan)

Total

 
 

Chi-Square Tests

44.822a 12 .000
29.190 12 .004

26.873 1 .000

159

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

15 cells (75.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .08.

a. 

 
 

Symmetric Measures

.531 .000

.307 .000
159

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 
Dari hasil olah data terlihat bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap pendidikan, hal ini terlihat pada adanya hubungan yang signifikan antara 
pengeluran non makanan dengan pendidikan sebesar 85,8%. Bila dikaitkan dengan 
kesehatan  maka tingkat pengeluaran untuk pendidikan lebih besar, apalagi jika dikaitkan 
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dengan tingkat pengeluaran untuk perumahan.  Berarti secara statistik H2  diterima yang 
berarti tingkat pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dari kesehatan.  
Analisis Terhadap Kesehatan  
 Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui 
upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.  

Tabel 5. Pengeluaran non makanan dengan kesehatan 

Kesehatan ART (perbulan)

107 2.68
34 3.00
2 3.00
3 3.33

.726
107 2.68
34 3.00
2 3.00
3 3.33

Total pengeluaran
rata-rata pada tahun
terakhir untuk diluar
bahan makanan
(perbulan)150.000
150.000 s/d 450.000
450.000 s/d 750.000
> 750.000
Sig.
150.000
150.000 s/d 450.000
450.000 s/d 750.000
> 750.000

Tukey HSDa,b

Tukey Ba,b

N 1

Subset
for alpha

= .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.587.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of
the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

 
Sehingga dari olah data menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara penerimaan/penghasilan per bulan dengan kesehatan. Dari hasil olah data 
pendidikan dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengeluaran pendidikan lebih 
besar dari tingkat pengeluaran kesehatan yang berarti pula hipotesis 2 (H2) secara 
statistik diterima. 
Analisis Terhadap Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 
 Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam 
bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Lingkungan internal sekolah mencakup 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia 
di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal mencakup kondisi sosial ekonomi 
orangtua, globalisasi informasi dan teknologi dan industri yang berkembang sangat cepat 
sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan (Fattah, 2000). Salah satu mekanisme 
pembayaran pelayanan kesehatan menurut Mukti (2000) adalah dengan budget, yang 
diartikan sebagai pembayaran dengan jumlah tertentu untuk keseluruhan biaya pelayanan 
atau produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Anggaran pendidikan dan 
kesehatan di propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta selama tiga tahun terakhir adalah: 
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Tabel 6. Anggaran pendidikan dan kesehatan 
 
Anggaran untuk Tahun 1998 Tahun 1999 Tahun 2000 
Pendidikan   5.032.689.650   6.938.620.880   6.983.362.240 
Kesehatan 12.373.084.500 20.822.169.300 18.283.256.800 
Sumber: BAPPEDA Daerah Istimewa Jogjakarta, 2001 

Dari jumlah tersebut untuk pendidikan pada tahun 1999 mengalami peningkatan 
sebesar 37.9% dan tahun 2000 peningkatan hanya 0.6%. Hal ini terjadi karena pada tahun 
2000 anggaran mengalami defisit yang besar, sehingga ada pengurangan subsidi. Sedang 
untuk kesehatan pada tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 68% dan tahun 2000 
mengalami penurunan sebesar 12%.  
 
Analisis Terhadap Kondisi Masyarakat Secara Umum  
 Pada dasarnya masyarakat telah mampu untuk membiayai kebutuhannya baik  
bahan makanan maupun  non makanan. Secara lebih khusus lagi untuk pemenuhan 
kebutuhan non makanan dalam hal ini pendidikan, dapat dikatakan sudah terpenuhi 
namun untuk kesehatan belum dapat memenuhi. Hal ini mungkin terjadi karena besarnya 
pendapatan untuk membiayai kesehatan tidak ada, bisa jadi ada namun jumlahnya masih 
kurang. Untuk itu perlu ditinjau ulang kebijakan terhadap masalah kesehatan ini, 
meskipun secara umum kondisi masyarakat propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sehat 
(BPS, 1999). Berkaitan dengan itu maka peranan pemerintah dominan sekali, sebelumnya 
perlu dilakukan analisis atas masalah kesehatan itu sendiri.   

Tabel 7. Deskripsi tiga rata-rata 

Descriptives

75 1.13 .38 4.38E-02 1.05 1.22

84 1.33 .73 8.00E-02 1.17 1.49

159 1.24 .60 4.76E-02 1.14 1.33
65 2.58 .95 .12 2.35 2.82

81 2.93 .93 .10 2.72 3.13

146 2.77 .95 7.88E-02 2.62 2.93
136 3.45 .82 7.06E-02 3.31 3.59

145 3.63 .64 5.34E-02 3.53 3.74

281 3.54 .74 4.42E-02 3.46 3.63

KS
Non-
KS
Total
KS
Non-
KS
Total
KS
Non-
KS
Total

Pendidikan
(perbulan)

Kesehatan ART
(perbulan)

Total Pengeluaran
rata-rata RT
setahun terakhir
(perbulan) 2

N
Me
an

Std.
Devi
atio
n

Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

 
  
Mengenai perbedaan rata-rata antara pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan 
dari hasil olah data diperoleh hasil yang signifikan baik untuk pengeluaran makanan, 
pendidikan maupun  kesehatan. Hal ini berarti H3 dapat diterima secara statistik. 
Signikansi terbesar adalah untuk pengeluaran pendidikan sebesar 0.036, pengeluaran 
makanan 0.035, dan pengeluran kesehatan sebesar 0.031.  
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Simpulan, Keterbatasan, dan Saran 
 Pada kenyataannya kondisi masyarakat propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta bisa 
dikatakan sejahtera. Hal ini dilandasi oleh temuan penelitian terhadap faktor-faktor yang 
digunakan sebagai indikator untuk mengetahui derajat kesejahteraan. Hasil olah data 
menunjukkan bahwa: 
- hipotesis 1 (H1) diterima secara statistik, yang berarti semakin tinggi pendapatan atau 

kesejahteraan masyarakat maka semakin berkurang persentase pengeluaran yang 
dibelanjakan untuk kebutuhan makanan, 

- hipotesis 2 (H2) diterima secara statistik, yang berarti tingkat pengeluaran untuk 
pendidikan lebih besar dari tingkat pengeluaran untuk kesehatan, dan 

- hipotesis 3 (H3) diterima secara statistik, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata 
besarnya pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan. 

Hal ini dapat kita lihat bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan/pendapatan dengan 
kesehatan, dapat diartikan bahwa penerimaan tersebut dapat dikatakan tidak dialokasikan 
ke kesehatan atau jika dialokasikan maka jumlahnya tidak signifikan/kecil. Untuk tahap 
selanjutnya maka kesehatan perlu mendapat perhatian yang cukup serius, selain keadaan 
perekonomian yang belum stabil juga keadaan balita banyak mengalami kekurangan giz. 
 
Keterbatasan dan Saran 
 Penelitian ini banyak sekali keterbatasannya, mulai dari tujuan penelitian 
sebenarnya yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat bidang kesehatan. 
Selain itu untuk penentuan sampel juga otomatis mengikuti tujuan penelitian sebenarnya 
yaitu mendasarkan puskesmas induk. Waktu juga menjadi permasalahan penelitian ini 
selain masalah biaya karena penelitian ini adalah survei, sehingga pada saat data kosong 
harus dilakukan verifikasi kembali kepada responden. Responden pun kadang tidak 
memberikan jawaban yang jelas, hal ini dilatarbelakangi oleh sikap sungkan atau malu 
untuk memberikan jawaban secara jujur sesuai yang diinginkan penanya (peneliti).  
 Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika butir pertanyaan langsung 
dikaitkan dengan tujuan penelitian selain jumlah sampel juga diperbesar. Waktu juga 
perlu diperpanjang jadi tidak hanya satu tahun pengamatan, sehingga kita dapat 
mengetahui trend yang terjadi pada bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. 
Mengenai variabel, untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik lagi jika variabelnya 
ditambah, sehingga tinjauan atas kesejahteraan dapat diperluas lagi tidak hanya berkaitan 
bidang pendidikan dan kesehatan saja. 
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