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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun

1999, tentang pemerintahan dan otonomi daerah yang kemudian disempurnakan

menjadi UU No. 32 tahun 2004, tentang kewenangan pemerintah daerah dan UU

No.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan, serta UU no 23 tahun 2014

tentang pemerintahan menandai perubahan pola hubungan yang terjadi antara

pemerintah pusat dan daerah (desentralisasi).

Giannoni (2002) dalam Ahmad (2010) menyatakan bahwa pada prinsipnya

hal yang mendorong desentralisasi diserahkan dan dilaksanakan pemerintahan daerah

yakni kabupaten/kota, adalah dikarenakan desentralisasi memiliki tujuan efisiensi

sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas

pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan

akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi

lokal.

Selain itu menurut Silverman (1990) dalam laporan World Bank di Uganda

(2005) dalam Ahmad (2010) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih responsif

terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang

diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Desentralisasi akan
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membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat dan mendorong mereka untuk lebih

terlibat (Mills, 1994).

Bahl (2000) dalam (Anon n.d.) bahwa dalam pelaksanakan desentralisasi

fiskal, prinsip (rules) money follow function merupakan salah satu prinsip yang harus

diperhatikan dan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa setiap penyerahan atau

pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang

diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi

utama (Barzelay,1991) dalam Sasana (2009) yaitu: menciptakan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum

dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Terkait dengan peran desentralisasi fiskal untuk peningkatan kualitas

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini penulis tertarik

untuk meneliti mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesehatan

masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembangunan dari Daerah

Tingkat II, Daerah Tingkat I hingga Negara. Berhasil tidaknya penyelenggaraan

pembangunan harus dapat diukur untuk dapat melihat sejauhmana penyelenggaraan

pembangunan tersebut berdampak pada kesejahteraan manusia, salah satu indikator

penting untuk menilai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan adalah

Human Development Index (HDI) atau dalam bahasa Indonesia Indeks Pembangunan
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Manusia. Indeks ini  terdiri dari :Indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), Indeks

pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah) dan  Indeks kesehatan (umur

harapan hidup waktu lahir).

Dalam katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia

2013 disebutkan bahwa pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan

secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur

panjang sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang

merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kesehatan merupakan salah satu elemen penyusun Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang memiliki peran dalam menciptakan manusia yang berkualitas

dengan derajat kesehatan yang tinggi. Sehingga sudah seharusnya pembangunan di

bidang kesehatan menjadi pusat perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun

daerah. Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk

meningkatkan derajat kesehatan manusia yang merata di semua wilayah. Namun,

nampaknya kondisi seperti itu masih menjadi persoalan klasik di tingkat kabupaten.

Disparitas di bidang kesehatan masih terlihat cukup lebar secara nasional di tahun

2013. Pencapaian tertinggi dalam komponen angka harapan hidup terdapat di Kab.

Sleman (Provinsi DI Yogyakarta) sebesar 75,79 tahun dan pencapaian terendah pada

Kab. Sumbawa (Provinsi NTB) sebesar 61,43 tahun sehingga rentang capaian antara

kedua kabupaten tersebut adalah 14,36 poin. Apabila dibandingkan dengan tahun

2011 tidak tampak adanya perbaikan kondisi dimana rentang disparitas hampir sama
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di tahun 2013. Perbedaan capaian pada tahun 2011 tercatat sebesar 14,37 poin.

Sedangkan pada tahun 2012 perbedaan capaian AHH lebih tinggi dari tahun 2013,

yaitu sebesar 14,46.

Salah satu indikator dari derajat kesehatan adalah Umur Harapan Hidup

(UHH).  Dalam Profil Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2012 yang berisi mengenai

kondisi dan situasi kesehatan di wilayah Provinsi DIY tahun 2011 dipaparkan bahwa

peningkatan umur harapan hidup di DIY merupakan yang terbaik di Indonesia

bersama dengan DKI dan Bali, namun demikian bila dibandingkan dengan negara-

negara Asia Tenggara masih tetap lebih rendah (misal Singapura). Berikut gambaran

perkembangan UHH sesuai hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971 sampai dengan

Sensus Penduduk Tahun 2010 di Provinsi DIY bersumber dari BPS.

Gambar 1.1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Prov DIY Tahun 2012

Penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes (hasil) di

bidang kesehatan belum banyak dilakukan di Indonesia. Kebanyakan peneliti melihat
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dampak desentralisasi kesehatan terhadap outcomes (hasil) bidang pendidikan, kinerja

ekonomi, kemiskinan dan ketahanan pangan, dan lain-lain.

Penelitian di Indonesia yang meneliti mengenai dampak desentralisasi fiskal

terhadap outcomes (hasil) di bidang kesehatan telah dilakukan oleh Ahmad (2010)

yang menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan porsi belanja pembangunan

dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat setelah diterapkannya

desentralisasi fiskal dan desentralisasi di bidang kesehatan pada tahun 2001.

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal bidang

kesehatan, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) per kapita dan jumlah

tenaga medis terhadap angka kematian bayi menunjukkan hasil bahwa hanya variabel

PDRB yang secara statistis berpengaruh negatif secara signifikan terhadap angka

kematian bayi. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan dan jumlah

tenaga medis secara statistis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka

kematian bayi.

Ahmad (2010) menyebutkan bahwa penelitian serupa yang pernah dilakukan

di luar negeri oleh Robalino (2001), Asfaw et al (2005) dan Canterero (2005 dan

2008), yang secara berturut-turut hasilnya adalah sebagai berikut: Robalino (2001)

dalam mengkaji mengenai desentralisasi fiskal terhadap outcomes (hasil) bidang

kesehatan, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal secara konsisten berhubungan

dengan lebih rendahnya angka kematian bayi. Penelitian ini dilakukan di berbagai

negara dan menemukan bukti empiris bahwa daerah yang memiliki kecenderungan

lebih besar mengatur belanja kesehatannya cenderung untuk memiliki angka
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kematian bayi yang rendah. Daerah yang memiliki lingkungan institusi yang hak

politik masyarakat kuat juga berpengaruh positif terhadap angka kematian bayi.

Asfaw et al (2005) memberikan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal memainkan

peran yang signifikan secara statistik dalam mengurangi angka kematian bayi di

pedesaan negara India. Cantero et al (2008) menyatakan secara empiris bahwa

pendapatan per kapita, desentralsasi fiskal dan sumber daya kesehatan memiliki

pengaruh penting terhadap kematian bayi dan usia harapan hidup. Angka kematian

bayi dan usia harapan hidup berhubungan dengan pendapatan per kapita,

desentralisasi pelayanan kesehatan, dan jumlah dokter umum.

Rubio (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan

desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas

kebijakan publik dalam meningkatkan kesehatan penduduk (dalam hal penurunan

angka kematian bayi). Penelitian ini dilakukan pada 19 negara anggota OECD

(sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara “kaya” dipimpin oleh Amerika

Serikat dan Eropa).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dalam

Variana (2009) menunjukkan bahwa selama dua tahun pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah masih menunjukkan belum ada tanda-tanda kecenderungan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menjadi lebih baik (SMERU, 2002b),

dan kurang mendukung kearah pencapaian sasaran pelayanan kesehatan (SMERU,

2002a). Dengan banyaknya kasus kematian bayi, usia harapan hidup dan gizi buruk di

berbagai daerah di Indonesia setelah penerapan desentralisasi, maka memunculkan
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pertanyaan apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan

kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, penulis bermaksud

mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap

Tingkat Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesehatan masyarakat

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2013?

2. Adakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2013 ?

3. Adakah pengaruh tingkat kesehatan masyarakat terhadap usia harapan hidup

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2013 ?
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1.3. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini tidak memaparkan dampak desentralisasi fiskal sebelum era

desentralisasi.

2. Kinerja pemerintah daerah dibatasi pada tingkat kesehatan masyarakat dengan

menggunakan indikator indeks pembagunan manusia tahun 2007-2013.

3. Anggaran belanja yang diteliti hanya dibatasi pada anggaran belanja bidang

kesehatan yang ada pada realisasi Dana Alokasi Khusus untuk sektor

kesehatan tahun 2007-2013.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh bukti empirik mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

tingkat kesehatan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada

tahun 2007-2013.

2. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesehatan

masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2013.

3. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2013.

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan masyarakat terhadap usia

harapan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-

2013.
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1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah, antara

lain:

1. Manfaat bagi pemerintah pusat:

a. Sebagai bahan evaluasi dan monitoring mengenai kebijakan desentralisasi

fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

b. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pada masa yang akan datang yang terkait dengan desentralisasi fiskal

bidang kesehatan.

2. Manfaat bagi pemerintah kota/kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

a. Sebagai informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut

keuangan daerah serta tingkat kesehatan masyarakat dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi fiskal di pemerintah kota/kabupaten di wilayah

Provinsi Daerah Yogyakarta.

b. Sebagai bahan evaluasi agar mampu meningkatkan kinerja terutama di

bidang kesehatan masyarakat.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan adalah mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

4. Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang

diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan pada pemerintah pusat  kaitannya
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mengenai desentralisasi terutama desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesehatan

masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Deskripsi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan

penelitian, dan manfaat penelitian.

2. Bab ke-2 berisi kajian pustaka & landasan teori, penelitian-penelitian

sebelumnya dan formalisasi hipotesis penelitian.

3. Bab ke-3 berisi metodologi penelitian yang menjabarkan sampel yang

digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, konseptual

variabel penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan.

4. Bab ke-4 berisi hasil analisis data yang diperoleh dari uji hipotesis.

5. Bab ke-5 berisi simpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan

saran bagi peneliti selanjutnya.


