
ABSTRAK 

PENGARUH ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA 

MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH  KABUPATEN  

SAROLANGUN PERIODE 2006-2015 

     Lasta M Silaban  

           C0E013004 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui kondisi alokasi belanja dalam bidang 

pendidikan di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2006 – 2015. (2) Untuk 

mengetahui berapa besar alokasi belanja dibidang pendidikan Kabupaten Sarolangun selama 

periode tahun 2006 – 2015. (3) Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi belanja Pendidikan 

Terhadap angka melek huruf dan rata –rata lama sekolah  Di Kabupaten Sarolangun selama 

periode tahun 2006 - 2015. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan model regresi 

sederhana  selama periode tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa alokasi belanja 

bidang pendidikan berpengaruh signifikan  terhadap angka melek huruf, dan untuk  

alokasi belanja bidang pendidikan berpengaruh  signifikan terhadap rata-rata lama 

sekolah selama periode  tahun 2006-2015. Di kabupaten Sarolangun rata -rata angka 

melek huruf untuk tahun 2006 – 2015 adalah 92.98 %, dengan rata- rata lama sekolah 

sebesar 7.18 tahun  artinya masih ada penduduk kabupaten yang masih buta huruf.  

Kata kunci : Belanja Bidang  Pendidikan,  Angka Melek Huruf, Rata – Rata       Lama    

Sekolah 

This study aims to: (1) To know the condition of the allocation of spending in 

education in Sarolangun District during the period of 2006 - 2015. (2) To find out 

how much the budget allocation in education Sarolangun District during the period of 

2006-2015. knowing the Influence of Education Expenditure Allocation To the 

literacy rate and the average of old school In Sarolangun District during the period of 

2006 - 2015. The results of this study using a simple regression model during the 

period 2006-2015 shows that the allocation of education expenditures significantly 

influence the number literacy, and for the allocation of education expenditure has a 

significant effect on the average length of school during the period 2006-2015. In 

Sarolangun district the average literacy rate for 2006 - 2015 is 92.98%, with an 

average length of school of 7.18 years means that there are still illiterate districts. 
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I. PENDAHULUAN  

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sesuai dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahkan di seluruh dunia, baik 

negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan pembangunan dalam 

negaranya. Unsur pembangunan yang mendukung kemajuan dari sebuah Negara 

diantaranya adalah sumberdaya manusia. Jika suatu negara yang kaya akan 

sumberdaya alam tetapi minim sumber daya manusia, maka akan sulit untuk 

memajukan negaranya. Tetapi sumber daya manusia yang baik tentunya akan dapat 

mengelola kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula. Konsep 

pembangunan manusia dapat diukur tingkatannya supaya dapat diterjemahkan dalam 

bentuk pembuatan kebijakan pembangunan. 

Salah satu ukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM merupakan ideks komposit yang dihitung sebagai rata-

ratasederhana dari indeks harapan hidup,indeks pendidikan (angka melek hurufdan 

rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.Indeks pembangunan manusia 

mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan disuatu negara menurut tiga dimensi 

pokok pembangunan, yakni kesehatan,pendidikan, dan ekonomi. Tujuan 

pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan bagimanusia agar dapat 

menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif (UNDP, 2003). Dalam perencanaan 

pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan 

terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui Dana 

Alokasi Khusus (DAK) pada sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, 

diantaranya sector pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah dana alokasi khusus bidang 

pendidikan untuk Kabupaten Sarolangun karena pendidikan adalah salah satu faktor 

yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan manusia suatu daerah dan 

merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan 

serat untuk mendapatkan hidup yang layak. Pembangunan dalam bidang pendidikan 

merupakan salah satu sector pembangunan yang harus diperhatikan pemerintah untuk 

mewujudkan cita-cita pembangunan nasional khususnya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa sesuai yang tertera dalam  UUD 1945. Dalam konteks 

pembangunan nasional sektor pendidikan merupakan sector pembangunan yang 



mendapatkan prioritas utama dari pemerintah terutama dalam alokasi pemanfaatan 

anggaran yaitu minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) 

demikian pula APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pemerintah 

provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut merupakan kebijakan dari 

pemerintah dalam bentuk dukungan anggaran untuk memajukan pembangunan 

pendidikan. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 

2002). Data tersebut terdiri dari :a).Data alokasi belanja bidang pendidikan 

Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2006 – 2015. b).Data angka melek huruf 

Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2006 – 2015. c).Data rata-rata lama 

sekolah Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2006 – 2015. 

 

Sumber Data 

Adapun data penelitian ini didapatkan dari :1).Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Sarolangun. 2).Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, 3).Website dan 

situs – situs yang behubungan dengan penelitian ini dalam   runtun waktu selama 

periode 2006 – 2015, seperti http://www.sarolangunkab.bps.go.id, 

http://www.djpk.depkeu.go.id, dan http://www.provjambi.bps.go.id, serta situs remi  

lainnya Kabupten Sarolangun. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam meode yang ilmiah 

karena dengan analisis data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian . metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah dengan 

menganalisis perkembangan alokasi dan bidang pendidikan, dan menganalisis 

mengetahui berapa besar alokasi belanja dibidang pendidikan , serta menganalisis dengan  

 regresi sederhana, dimana sebelum melakukan analisis regresi sederhana terlebih 

dahulu dilakukan uji dengan menggunakan eviews 8. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Perkembangan Alokasi Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten  Sarolangun 

Tahun 2006-2015 (dalam juta rupiah) 
 

No Tahun Pendidikan Perkembangan (%) 

1 2006 110.920 74.13 

2 2007 143.580 29.44 

3 2008 164.962 14.88 

4 2009 173.358 5.09 

5 2010 147.971 0.14 

6 2011 229.165 54.87 

7 2012 282.089 23.09 

8 2013 268.501 -4.81 

9 2014 308.593 14.93 

10 2015 333.250 0.07 

Rata-Rata 21.183 
IV.    

    Sumber: DJPK Depkeu (data diolah 2017) 

Berdasarkan  tabel tersebut diketahui bahwa dana alokasi belanja bidang 

pendidikan Kabupaten Sarolangun tahun 2006–2015 dapat dilihat perbandingannya. 

Alokasi anggaran yang paling tinggi sepuluh tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan, dimana pada tahun 2006 alokasi anggaran sebesar 110.920 juta untuk 

tahun 2007 total belanja alokasi dana khusus sebesar 143.580 juta dengan 

perkembangan sebesar 29.44 % , tahun 2008 sebesar  164.962 juta dengan persentase 

14.88% dapat dikatakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,  sedangkan 

tahun 2009 total belanja alokasi pendidikan sebesar  173.358 juta dengan 

perkembangan sebesar 5.09 %, tahun 2010 sebesar 147.971 juta dengan 

perkembangan 0.14%, untuk tahun 2011 perkembangan sebesar 54.87 % dengan total 

belanja dana alokasi khususnya sebesar 229.165 juta Tahun 2012 sebesar 282.089 

juta dengan total perkembangannya 23.09%,  tahun  2013 sebesar 268.501 juta 

dengan persentase -4.81% dapat dilihat mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumya, tetapi untuk tahun berikutnya tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 

14.93% dengan total belanja dana alokasi khususnya sebesar 308.593 juta namun 

tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 0.07 % dengan total belanja  alokasi 

khususnya 333.250 juta sehingga untuk sepuluh tahun terakhit tersebut kenaikannya 



tidak stabil yaitu pada tahun- tahun tertentu mengalami kenaikan dengan rata- rata 

21.183%. 
 

2. Alokasi Belanja Di Bidang pendidikan Kabupaten  Sarolangun Tahun 2006-

2015 
 

Tahun Bidang Pendidikan 
Total Belanja 

(juta rupiah) 
         Alokasi(%) 

2006 110.920 341.433 32.48 

2007 143.580 445.346 32.24 

2008 164.962 529.658 31.14 

2009 173.358 578.261 29.97 

2010 147.971 505.877 29.15 

2011 229.165 824.837 27.78 

2012 282.089 872.293 32.33 

2013 268.501 812.066 33.06 

2014 308.593 911.344 33.86 

2015 333.250 968.219 34.41 

Rata-Rata 31.64 
   

Sumber: DJPK Depkeu(data diolah 2017) 

 Berdasarkan  tabel tersebut dapat dilihat bahwa  alokasi belanja belanja 

maupun dengan total belanja mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak 

stabil, Sehingga persentase kontribusinya juga mengalami peningkatan setiap tahun. 

Dimana skontribusi yang paling tinggi adalah tahun 2015 sebesar 34.41% dengan 

total belanja sebesar 968.219 milyar dan yang paling rendah tahun 2011 sebesar 

27.78% total belanjanya 824.837 juta. Untuk tahun 2006 total belanja sebesar 

341.433 juta dan kontribusi untuk bidang pendidikan sebesar 16.12%. kontribusi 

untuk tahun 2008 sebesar 26.19% dari total belanja sebesar 529.658 juta. Sedangkan 

tahun 2009 meningkat menjadi  29.97 % dari total belanja sebesar 578.261 juta. 

sementara tahun 2010 total belanjanya 505.877 juta dan konteribusi untuk alokasi 

pendidikan adalah 29.25%. Tetapi tahun 2011 mengalami penurunan beberapa persen  

menjadi 25.92 % denga total belanja 624.836 juta.Tahun 2012 mengalami kenaikan 

lagi menjadi 32.33% dari total belanja sebesar 872.293 juta. Untuk tahun 2013 besar 

kontribusinya sebesar 33.06 % dari total belanjanya sebesar 812.067 juta. Tahun 2014 



total belanjanya sebesar 911.343 juta untuk  bidang pendidikan sebesar 33.86% dari 

total belanja tersebut. 

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

         Statistik deskritif  

  ABBP AMH RRLS 

 Mean  219504.9  94.98300  7.182000 

 Median  201261.5  94.86500  7.185000 

 Maximum  333250.0  98.26000  7.600000 

 Minimum  110920.0  93.70000  6.900000 

 Std. Dev.  73813.64  1.483113  0.257199 

 Skewness  0.302992  1.129835  0.382671 

 Kurtosis  1.486877  3.367346  1.936201 

        

 Jarque-Bera  1.106983  2.183770  0.715590 

 Probability  0.574939  0.335583  0.699216 

        

 Sum  2195049.  949.8300  71.82000 

 Sum Sq. Dev.  4.90E+10  19.79661  0.595360 

        

 Observations  10  10  10 
  

         Sumber: Hasil Output Eviews 8 

Berdasarkan tabel  diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah n sampel sebanyak 

10, dimana jumlah perkembangan alokasi belanja bidang pendidikan terendah pada 

tahun 2006 sebesar 110.920 dan tertinggi tahun 2015 sebesar 333.250 dimana  rata-

rata perkembangan alokasi belanja bidang pendidikan sebesar 219504.9 dengan standar 

deviasi 73813.64. Sedangkan untuk angka melek huruf persentase yang paling tinggi 

tahun 2014 yaitu  98.26  sementara yang paling rendah tahun 2006  93.70 dengan 

rata-rata perkembanganya 94.9830 dan standar deviasinya 1.483. Sedangkan untuk 

rata-rata lama sekolah persentase yang   paling tinggi tahun 2013 yaitu  7.60 

sementara yang paling rendah tahun 2006  6.90 dengan rata-rata perkembanganya 

7.1820 dan standar deviasinya 0.25720. 



4. Pengaruh Alokasi Dana Pendidikan Angka Melek Huruf Di Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2006  - 2015  

Dependent Variable: angka melek huruf   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/17   Time: 15:39   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 13.13637 21.86566 0.600776 0.5646 

X 3.143391 0.839691 3.743510 0.0057 

     
     R-squared 0.636593     Mean dependent var 94.98300 

Adjusted R-squared 0.591167     S.D. dependent var 1.483113 

S.E. of regression 0.948303     Akaike info criterion 2.908572 

Sum squared resid 7.194233     Schwarz criterion 2.969089 

Log likelihood -12.54286     Hannan-Quinn criter. 2.842185 

F-statistic 14.01387     Durbin-Watson stat 2.047661 

Prob(F-statistic) 0.005677    

     
     Sumber: Hasil Output Eviews 8 

Keterangan penjelasan : 

 

Y = 13.13637+ 1.69x 

      0,890138  3,86 

t = (102,5479*) ( 4,364439
ns

) 

R-squared = 0.704233 

F-statistic  =19.04833 

Maka diperoleh Regresi Persamaan Liner Sederhananya adalah  Y  =91.28182+ 

1.69x. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimana jika terjadi 

kenaikan dalam alokasi belanja bidang pendidikan menaikkan angka melak huruf. 

 

 

 

 

 

 



5. Pengaruh Alokasi Dana Pendidikan Terhadap Rata – Rata Lama   Sekolah 

Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2006  - 2015 

Dependent Variable: RRLS   

Method: Least Squares   

Date: 07/03/17   Time: 17:32   

Sample: 2006 2015   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 6.629264 0.196189 33.79017 0.0000 

ABBP 2.52E-06 8.52E-07 2.957253 0.0182 

     
     R-squared 0.522255     Mean dependent var 7.182000 

Adjusted R-squared 0.462537     S.D. dependent var 0.257199 

S.E. of regression 0.188557     Akaike info criterion -0.321976 

Sum squared resid 0.284430     Schwarz criterion -0.261459 

Log likelihood 3.609880     Hannan-Quinn criter. -0.388363 

F-statistic 8.745347     Durbin-Watson stat 1.003615 

Prob(F-statistic) 0.018223    

     
             

        Sumber: Hasil Output Eviews 8 

Keterangan penjelasan : 

Y = 6,629264 + 2,52 x 

0,196189  8,52 

t = (33,79017*) (2,957253
ns

) 

R-squared = 0,522255 

F-statistic = 8.745347 

Maka diperoleh Regresi Persamaan Liner Sederhananya adalah Y = 6,629264   

+ 2,52 x. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimana jika 

terjadi kenaikan dalam alokasi belanja bidang pendidikan akan menaikkan 

angka rata-rata lama sekolah.untuk melihat tingkat signifikansi antara alokasi 

belanja bidang pendidikan terhadap rata-rat lama sekolah. 

 

 

 



V. SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan     

sebagai berikut: 

1. Kondisi alokasi belanja  di  bidang pendidikan Kabupaten Sarolangun  tahun 

2006 – 2015 mengalami fluktuasi yang beragam, Hal ini disebabkan dana 

alokasi untuk pendidikan setiap tahun tidak rata. Namun mengalami 

peningkatan.  

2. Kontribusi  alokasi belanja bidang pendidikan terhadap total belanja daerah di 

Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2015 juga mengalami kenaikan 

3. Di kabupaten Sarolangun rata -rata angka melek huruf untuk tahun 2006 – 

2015 adalah 92.98 %, dengan rata- rata lama sekolah sebesar 7.18 tahun  

artinya masih ada penduduk kabupaten yang masih buta huruf.  

4. Belanja bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 

Sarolangun selama tahun 2006 – 2015 di Kabupaten Sarolangun memberikan 

pengaruh dan signifikan terhadap rata-rata melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah di Kabupaten Sarolangun dapat dibuktikan secara empiris melalui 

perhitungan regresi linear sederhana menggunakan program aplikasi Eviews 

8. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas,maka dapat diambil beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya penduduk kabupaten sarolangun yang masih buta huruf  

perlu diperhatikan dan ditingkatkan kemajuan  pendidikan  supaya angka 

melek huruf meningkat hingga 100 %. 

2. Untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun perlu ditingkatkan semangat 

belajar untuk meningkatkan pendidikan dan mengurangi buta huruf  serta 

sebagai dukungan kepada pemerintah yang memberikan program- 

program pendidikan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan menambah 

variabel faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi penelitian ini. 
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