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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rondinelli (1981) dalam Mills (1994) desentralisasi merupakan

transfer wewenang atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan

pembuatan keputusan, baik dari level nasional (Negara) ke level sub nasional

(Pemerintah Daerah) atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih

rendah dalam pemerintahan. Desentralisasi didalamnya terdapat perubahan hubungan

kekuasaan dan distribusi tindakan diantara level pemerintahan (Mills 1994).

Desentralisasi/otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan

pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah.

Dalam hal ini menimbulkan konsekuensi adanya penyerahan personil, prasarana,

pembiayaan, dan dokumen dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu

hubungan keuangan antara pusat dan daerah menyangkut masalah keadilan

diwujudkan dengan adanya alokasi dana bagi hasil, sedangkan pemerataan
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diimplementasikan dengan dana alokasi umum dan pembagian sumberdaya yang ada.

Hubungan tersebut kaitannya dengan pembagian kekuasaan dan pemerintahan

dimana pengambilan keputusan mengenai anggaran pemerintah merupakan unsur

yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan.

Elmi (2002) menyatakan bahwa secara garis besar desentralisasi fiscal dapat

dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi

administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain,

dan semestinya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah

seperti peningkatan kualitas layanan publik tidak terbengkalai.

2.2. Desentralisasi Fiskal

Sasana (2009) menyatakan dalam Grand Design Desentralisasi Fiskal

Indonesia disebutkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi

dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang

dirumuskan dalam UU No.22 dan No.25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan

dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai

urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstraksi

sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya

otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Desentralisasi (dalam

amandemen undang-undang desentralisasi tahun 2004) menitikberatkan pada

mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada

pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah (Brodjonegoro 2004). Di sisi
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fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya

alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan perluasan

total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal itu

sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat

daerah, praktek soft budget constraint dari sisi pemerintah pusat yang juga disebabkan

oleh lambatnya reformasi pajak daerah.

Syahruddin (2006) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai kewenangan

(authority) dan tanggungjawab (responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan

pengawasan anggaran daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Ferdiana, dkk, ( 2008)

mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pemindahan kekuasaan untuk

mengumpulkan dan mengelola sumber daya finansial dan fiskal. Selain dua bentuk

desentralisasi yang lain, desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama

dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif

dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di

sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, bagi

hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat

(Sidik, 2002).

Menurut Syahruddin (2006) terdapat dua fungsi pemerintah yakni fungsi

ekonomi dan fungsi non ekonomi. Fungsi ekonomi menurut Musgrave (1973) dalam

Syahruddin (2006) yaitu fungsi anggaran (fiscal function) yang terdiri dari fungsi

alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dalam kebijakan
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fiskal bertujuan untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar individu dalam

masyarakat. Fungsi stabilisasi dalam fungsi fiskal memiliki tujuan untuk menciptakan

kestabilan ekonomi.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa sumber penerimaan

daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Dana

Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan

Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran

daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan

daerah yang dipisahkan.

Dalam Ahmad (2010) desentralisasi bertujuan pada efisiensi sektor publik

dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan

dengan menggunakan informasi lokal serta meningkatkan akuntabilitas dan

meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Giannoni,

2002). Hal inilah yang mendorong desentralisasi diserahkan dan dilaksanakan

pemerintahan daerah yakni kabupaten/kota. Selain itu menurut Silverman (1990)

dalam laporan World Bank di Uganda (2005) menyatakan bahwa pemerintah lokal

lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga

keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat dan mendorong
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mereka untuk lebih terlibat (Mills, 1994).

Menurut Barzelay (1991) dalam Sasana (2009) pemberian  otonomi daerah

melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu:

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikit serta

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan

Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi

biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal

tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan

kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara

itu.

2.3. Desentralisasi Fiskal Bidang Kesehatan

Menurut Mills,dkk (1991) dalam Pudjirahardjo (2006) ada empat jenis

desentralisasi kesehatan yang umum dijumpai dalam praktek yaitu (1) dekonsentrasi

merupakan  pergeseran  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah  dalam struktur administrasi

yang sama (misalnya dari Departemen Kesehatan ke dinas kesehatan),  (2) devolusi

merupakan pembagian tanggung jawab dan kewenangan dari Departemen Kesehatan

pusat kepada  badan  administrasi yang masih termasuk dalam struktur administrasi

negara (misalnya: pemerintah propinsi/kabupaten/kota), (3) delegasi merupakan

pemberian tanggung jawab dan  kewenangan  kepada  lembaga  semi  otonomi
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(misalnya badan regulasi yang terpisah atau badan akreditasi) dan (4) privatisasi

memberikan  tanggung  jawab operasional atau dalam kondisi tertentu memberikan

kepemilikan kepada pihak swasta, dan biasanya  diatur  dalan  suatu  kontrak  yang

mengatur  pembagian  keuntungan  sebagai “imbalan” atas pembiayaan publik.

Praktek desentralisasi kesehatan di Indonesia adalah dekonsentrasi yaitu

pemindahan beberapa fungsi administratif dari Departemen Kesehatan ke daerah,

merujuk pada UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian

disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menandai

perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah

(desentralisasi).

Dalam perkembangan pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi kesehatan

penekanan peran kebijakan dalam good governance menjadi penting. Ada beberapa

hal penting dalam konsep good governance antara lain partisipasi masyarakat,

transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan aturan hukum. Pelaksanaan otonomi di

Indonesia saat ini diyakini dapat menjamin segera terwujudnya good local

governance Batubara (2006).

2.4. Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Outcomes Bidang Kesehatan

Uchimura (2002) memperoleh bukti empiris apabila desentralisasi lebih besar

dilakukan kabupaten atau kota akan memiliki angka kematian bayi yang lebih rendah

dibanding apabila wewenang tersebut berada dibawah pemerintahan provinsi. Dalam

penelitian ini disebutkan juga bahwa pemerintahan daerah yang memiliki pendapatan
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terbatas akan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah di

level atasnya dalam menentukan belanja kesehatan.

Dalam Trisnantoro (2008) pemberian alokasi anggaran kesehatan yang

dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemerintah Tingkat I)

sebelum desentralisasi adalah dengan melakukan negosiasi kepada pemerintah daerah

(Pemerintah Tingkat I). Namun saat ini ketika desentralisasi sudah dilaksanakan,

secara implisit anggaran sektor kesehatan dimasukkan ke dalam alokasi Dana Alokasi

Umum (DAU) yang berbasis pada formula yang ditetapkan yaitu berbasis pada

potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal suatu daerah. Dengan kondisi tersebut

anggaran antara sektor yang satu dengan yang lain harus harus bersaing untuk

mendapatkan anggaran, termasuk sektor kesehatan juga harus bersaing dengan sektor

lain untuk mendapatkan anggaran.

Dalam Hendrarti (2008) Salah satu risiko dari pelaksanaan otonomi daerah,

khususnya dari sudut pandang pembiayaan kesehatan terletak pada kemungkinan

bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor kesehatan. Salah satu

kebijakan tentang pembiayaan kesehatan di daerah yang pernah disepakati oleh para

bupati dan walikota dalam era desentralisasi adalah alokasi dana APBD sebesar 15%

(Depkes RI, 2005). Namun, faktanya kesepakatan ini baru dalam tahapan wacana

karena realisasinya  persentase anggaran daerah tidak banyak mengalami perubahan

dari masa sebelum desentralisasi yaitu sebesar 2,5% sampai maksimal 7%. Dalam

pelaksanaannya pemerintah daerah lebih berorientasi pada pembangunan fisik,
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sedangkan anggaran kesehatan sebagai program non fisik tidak menarik perhatian

pemerintah lokal (Hendrarti, dkk, 2008).

2.4.1. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan

kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan

serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan

dan menjadikannya lebih efektif, efisien serta terjangkau oleh masyarakat. Walau

sudah dicapai banyak kemajuan, namun Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan

dengan negara tetangga.

Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas lebih dari 1.900.000

km², terdiri lebih dari 17.000 pulau memiliki keanekaragaman dan persebaran yang

sangat luas dari Aceh hingga ke Papua dengan 5 Pulau terbesar yaitu: Pulau

Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Irian Jaya. Pulau

Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia dan Pulau Papua

merupakan pulau dengan penduduk terjarang di Indonesia.

Kondisi geografis dan keanekragaman yang ada tercermin dengan adanya

perbedaan social ekonomi yang cukup signifikan. PDRB yang sangat bervariasi,

angka kemiskinan di tingkat kabupaten/kota yang bervariasi antara daerah satu

dengan daerah lainnya, indikator pembangunan manusia (IPM) rata-rata untuk
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Indonesia pada tahun 2002 adalah 0,66 dengan rentang variasi IPM yang tinggi dari

yang paling rendah sebesar 0,47 di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan 0,76 untuk

Jakarta Timur.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, desentralisasi bidang

kesehatan menjadi salah satu solusi/strategi yang dianggap tepat saat ini, telah

ditetapkan untuk dilaksanakan. Beberapa peraturan sebagai tindak lanjut Undang-

Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

yang merupakan inti kebijakan desentralisasi. Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2010 tentang Kebijakan

Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 merupakan dasar tindak

lanjut desentralisasi fiskal dalam bidang kesehatan. Dalam lampiran Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2010 tersebut

ditetapkan Visi dan Misi serta strategi baru pembangunan kesehatan.

Untuk mempertegas rumusan “Visi Indonesia Sehat 2010” telah ditetapkan

indikator-indikator. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut digolongkan

dalam:

1. Indikator Derajat Kesehatan sebagai  hasil akhir; yang terdiri atas

indikator-indikator untuk Mortilitas, Morbiditas, dan Status Gizi
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2. Indikator Hasil Antara; yang terdiri atas indikator-indikator untuk

Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup, Akses dan Pelayanan Kesehatan

3. Indikator Proses dan Masukan; yang terdiri atas indikator-indikator untuk

Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan,

dan Kontribusi Sektor Terkait.

Dalam kerangka desentralisasi bidang kesehatan, pencapaian “Visi Indonesia Sehat

2010”  sangat ditentukan oleh Pencapaian Provinsi Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan

bahkan mungkin Kecamatan Sehat.

Selain dari indikator-indikator tersebut diatas, sektor-sektor pembangunan

yang lain juga belum cukup mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat

(Departemen Kesehatan RI; 2003). Pada akhirnya hal ini tercermin antara lain dalam

kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Dalam tahun 2000 diukur dengan

Indeks Pembanguna Manusia atau “Human Development Index”, Indonesia berada

pada peringkat 102 diantara 190 negara di dunia (di tahun 2003 bahkan merosot lagi

di peringkat 112). Ini berarti kemajuan Pembangunan Kesehatan dan pembangunan

sektor lain terkait (khususnya pendidikan dan perekonomian) di Indonesia masih

tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain.

IPM merupakan salah satu komponen variabel kebutuhan fiskal yang

digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah, yang dijadikan sebagai

ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan



21

kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar

hidup yang layak. Dalam perencanaan pembangunan IPM juga dapat digunakan

sebagai tuntunan dalam menentukan proritas dalam merumuskan kebijakan dan

menentukan program Budiriyanto (2011).

Dalam Setyowati (2012) Pembangunan manusia menempatkan manusia

sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan

pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di

masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan,

pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf. Berbagai ukuran pembangunan manusia

telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang

dapat membandingkan antar wilayah atau antar Negara. Untuk itu Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau “Human Development Index”(HDI)

(Badan Pusat Statistik ,2009).

Tugas utama negara mulai dari lingkup nasional, propinsi dan kabupaten

adalah menyelenggarakan pembangunan, berhasil tidaknya tugas utama negara ini

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 HDI  yaitu

singkatan dari Human Development Index atau dalam bahasa Indonesia Indeks

Pembangunan Manusia. Dalam Budiriyanto (2011) secara khusus, IPM digunakan
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untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas

hidup. UNDP telah melaksanakan penelitian dan menerbitkan buku Laporan

Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) yang didalamnya berisi

mengenai perkembangan indeks HDI di seluruh dunia beserta pembahasan

komprehensif mengenai suatu aspek pembangunan manusia yang menjadi

permasalahan dan kepedulian global.

IPM sebagai ukuran kualitas hidup dibangun melalui pendekatan tiga dimensi

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas

karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka

harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi

hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity).

Marhaeni (2008).
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Gambar 2.1: Diagram Penghitungan IPM

Sumber: BPS,  2007: 13

2.4.2. Usia Harapan Hidup

Dalam Ahmad (2010) peningkatan usia harapan hidup penduduk dari

suatu negara menjadi tolok ukur keberhasilan program kesehatan dan program

pembangunan sosial ekonomi. Peningkatan perawatan kesehatan melalui

Puskesmas peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi dan

kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh

pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada akhirnya akan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan

hidupnya.

Angka usia harapan hidup dapat digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada
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khususnya. Angka usia harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata

tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil

mencapai umur  x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang

berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka  harapan  hidup/usia harapan hidup  pada  suatu  umur

didefinisikan  sebagai  rata-rata  jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani

oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tepat x dalam situasi

mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan

hidup/usia harapan hidup waktu lahir merupakan rata-rata tahun kehidupan

yang  akan dijalani oleh  bayi  yang baru lahir. Misalnya angka harapan hidup

umur lima tahun berarti rata-rata tahun kehidupan pada  masa  yang  akan

datang  dijalani  oleh  mereka  yang  telah  mencapai  usia  lima tahun (Mantra,

2003).

Angka  harapan  hidup/ usia harapan hidup  adalah  perkiraan  lama

hidup  rata-rata  penduduk  dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas

(kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang

menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka harapan

hidup/ usia harapan hidup merupakan alat  untuk  mengevaluasi  kinerja

pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia ,2014).
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2.5. Penelitian-penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan

desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang

ekonomi, dan bidang kesehatan yang diteliti secara terpisah antara lain

sebagai berikut :

Ahmad (2010) dalam penelitian yang berjudul “Dampak

Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Bidang Kesehatan: Studi Empiris

Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat” mendapatkan hasil penelitian

sebagai berikut:

1) Terdapat beda porsi realisasi belanja pembangunan bidang kesehatan

di APBD kota/kabupaten di Sumatera Barat antara sebelum dan

sesudah desentralisasi fiskal. Terdapat peningkatan porsi belanja

pembangunan dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sumatera

Barat setelah diterapkannya desentralisasi fiskal dan desentralisasi

bidang kesehatan pada tahun 2001.

2) Pengaruh variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB per

kapita dan jumlah tenaga medis terhadap angka kematian

menunjukkan hasil bahwa hanya variabel PDRB yang secara statistis

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap angka kematian bayi.

3) Variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan dan jumlah tenaga

medis secara statistis tidak berpengaruh signifikan terhadap angka

kematian bayi.
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4) Variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB per kapita,

jumlah tenaga medis dan jumlah tempat tidur yang tersedia dirumah

sakit terhadap usia harapan hidup menunjukkan hasil bahwa hanya

variabel PDRB yang secara statistis berpengaruh positif secara

signifikan terhadap usia harapan hidup.

5) Variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, jumlah tenaga medis

dan jumlah tempat tidur yang tersedia dirumah sakit secara statistis

tidak berpengaruh signifikan terhadap usia harapan hidup.

Sasana (2009) dengan penelitian yang berjudul “Peran Desentralisasi

Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”,

memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1) Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai

hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai

hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di

kabupaten/kota di Jawa Tengah.
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4) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai

hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

5) Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai

hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota di Jawa Tengah

6) Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai

hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Huda (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Dampak

Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang

Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)” memperoleh hasil penelitian

sebagai berikut:

1) Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap angka kelulusan sekolah.

2) Desentralisasi fiskal juga ditemukan berpengaruh signifikan dan

positif terhadap tingkat putus sekolah siswa.

3) Output pendidikan berupa tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK

belum memberikan hasil pengaruh yang signifikan terhadap

outcomes pendidikan.
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4) Tingkat kelulusan berpengaruh terhadap outcomes pendidikan.

melalui analisis langsung.

2.6. Formulasi Hipotesis

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Penelitian

2.6.1. Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kesehatan Masyarakat

Robalino (2001) dalam mengkaji mengenai desentralisasi fiskal terhadap

outcomes bidang kesehatan, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal secara konsisten

berhubungan dengan lebih rendahnya angka kematian bayi. Penelitian yang dilakukan

diberbagai negara ini, menemukan bukti empiris bahwa daerah yang memiliki

kecenderungan lebih besar mengatur belanja kesehatannya cenderung untuk memiliki

angka kematian yang rendah. Daerah yang memiliki lingkungan institusi yang hak

politik masyarakatnya kuat juga berpengaruh positif terhadap angka kematian bayi.

Penelitian yang dilakukan 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.

Desentralisasi Fiskal

Tingkat Kesehatan
Masyarakat

Usia Harapan Hidup
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Penelitian yang dilakukan Ahmad (2010) Hasil penelitian ini secara empiris

menunjukkan hasil bahwa terdapat beda porsi realisasi belanja pembangunan bidang

kesehatan di APBD kota/kabupaten di Sumatera Barat antara sebelum dan sesudah

desentralisasi fiskal. Terdapat peningkatan porsi belanja pembangunan dalam realisasi

APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat setelah diterapkannya desentralisasi fiskal

dan desentralisasi bidang kesehatan pada tahun 2001. Terkait dengan pengujian

pengaruh variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB per kapita dan jumlah

tenaga medis terhadap angka kematian 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 signifikan terhadap angka kematian

bayi. Pengaruh variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB per kapita,

jumlah tenaga medis dan jumlah tempat tidur yang tersedia dirumah sakit terhadap

usia harapan hidup menunjukkan hasil bahwa hanya variabel PDRB yang secara

statistis berpengaruh positif secara signifikan terhadap usia harapan hidup. Sedangkan

variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, jumlah tenaga medis dan jumlah

tempat tidur yang tersedia dirumah sakit secara statistis tidak berpengaruh signifikan

terhadap usia harapan hidup.

Dalam penelitian Sasana (2009) disebutkan bahwa desentralisasi fiskal

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju

pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan

ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap
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tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah

penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan

masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tenaga kerja terserap berpengaruh

signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat

di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan

dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di

kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari hasil penelitian Huda (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka kelulusan sekolah.

Desentralisasi fiskal juga ditemukan berpengaruh signifikan dan positif terhadap

tingkat putus sekolah siswa. Untuk pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka

partisispasi sekolah. Pengaruh yang dihasilkan ditemukan tidak signifikan. Output

pendidikan berupa tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK belum memberikan hasil

pengaruh yang signifikan terhadap outcomes pendidikan. Hal tersebut tidak sesuai

dengan hipotesis penelitian ini. Pada pengujian analisis jalur ditemukan bahwa tingkat

kelulusan memiliki nilai koefisien atau pengaruh terhadap outcomes pendidikan

melalui analisis langsung. Namun tidak memiliki hubungan yang signifikan secara

statistik.

Penelitian-penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh desentralisasi

fiskal terhadap outcomes bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi.
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Tiga bidang tersebut merupakan komponen dalam penyusunan indeks pembangunan

manusia yang mana indeks ini dapat dijadikan patokan keberhasilan pembangunan

suatu daerah. Hal ini sejalan dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam

mencapai target Indonesia Sehat 2010. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia juga

merupakan salah satu komponen variabel kebutuhan fiskal.

Dalam Budiriyanto (2011) disebutkan bahwa kebutuhan fiskal diukur dengan

menggunakan variabel:

1. Jumlah penduduk, mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan

publik di setiap daerah.

2. Luas Wilayah, menceriminkan kebutuhan atas penyediaan saranan dan

prasarana per satuan wilayah

3. Indeks kemahalan konstruksi, mencerminkan tingkat kesulitan geografis

yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara

relative antar Daerah.

4. Produk domestik Regional Per kapita, mencerminkan potensi dan aktivitas

perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output

produksi kotor dalam suatu wilayah.

5. Indeks Pembangunan Manusia, mencerminkan tingkat pencapaian

kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan

kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:



32

H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan

masyarakat

2.6.2. Desentralisasi Fiskal dan Usia Harapan Hidup

Penelitian yang dilakukan oleh Canterero et al (2008) di Spanyol dengan

menginvestigasi secara empiris dengan hasil bahwa pendapatan per kapita,

desentralisasi 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.

Robst (2001) meneliti mengenai hubungan antara sumber daya tenaga

kesehatan dalam hal ini dokter dan kematian yang menyatakan bahwa daerah yang

memiliki supply dokter lebih banyak pada masa lalu dan hingga saat ini memiliki

angka kematian yang rendah dibanding dengan daerah yang jumlah ketersediaan

dokternya sedikit yang berdampak memiliki angka kematian yang lebih tinggi.

Penelitian Robst (2001) ini memperlihatkan bahwa angka kematian remaja

dipengaruhi oleh ketersediaan dokter sejak masa kanak-kanak. Sehingga disarankan

perlunya ketersediaan dokter dan pelayanan kesehatan sepanjang waktu, tidak hanya

pada masa remaja atau dewasa saja tapi sejak masa kanak-kanak.

Robalino (2001) dalam mengkaji mengenai desentralisasi fiskal terhadap

outcomes bidang kesehatan, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal secara konsisten

berhubungan dengan lebih rendahnya angka kematian bayi. Penelitian yang dilakukan
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diberbagai negara ini, menemukan bukti empiris bahwa daerah yang memiliki

kecenderungan lebih besar mengatur belanja kesehatannya cenderung untuk memiliki

angka kematian yang rendah. Daerah yang memiliki lingkungan institusi yang hak

politik masyarakatnya kuat juga berpengaruh positif terhadap angka kematian bayi.

Penelitian yang dilakukan 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.

Penelitian yang dilakukan oleh Canterero et al (2008) di Spanyol dengan

menginvestigasi secara empiris dengan hasil bahwa pendapatan per kapita,

desentralisasi 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.

Meningkatnya usia harapan hidup seiring dengan meningkatnya taraf hidup

dan pelayanan kesehatan. Angka usia harapan hidup dapat digunakan sebagai alat

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

H2: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap usia harapan

hidup
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2.6.3. Tingkat Kesehatan Masyarakat dan Usia Harapan Hidup

Tingkat kesehatan masyarakat yang diproxy-kan dengan indeks pembangunan

manusia dapat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan atau terlaksananya

program-program pemerintah. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan

memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan

standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian indeks pembangunan

manusia tidak lepas dari setiap komponen penyusunnya. Seiring dengan

meningkatnya indeks pembangunan manusia, semakin meningkat pula komponen

penyusun indeks pembangunan manusia.

Meningkatnya usia harapan hidup yang merepresentasikan kesehatan,

mengindikasikan derajat kesehatan yang masyarakat Indonesia yang semakin

membaik, karena usia harapan hidup adalah salah satu tolok ukur derajat kesehatan

masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

H3: Tingkat kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap usia

harapan hidup


