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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai deskripsi data, analisis data

dan pembahasan analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012) metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan

data penelitian berupa angka-angka dan menganalisis menggunakan statistik. Metode

kuantitatif digunakan apabila terdapat kesenjangan, penyimpangan atau masalah

antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara

teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan.

4.1.Deskripsi Data

4.1.1. Kondisi Geografis

Gambar 4.1:Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: DJPK, 2012 (dalam Dinas Kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta ,2013))
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Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau

Jawa yang dibatasi oleh samudera Hindia dibagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah

di bagian lainnya. Batas-batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

a. Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara

b. Kabupaten Klaten di bagian timur laut

c. Kabupaten Magelang di bagian barat laut

d. Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-

110°50’ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80  km2 atau 0,17 % dari luas Indonesia

(1.890.754 km2) (Sumber: RPJMD dalam Dinas Kesehatan Daerah Istimewa

Yogyakarta ,2013).

Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan

438 kelurahan/desa, yaitu:

a. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km2, 14 kecamatan, 45 kelurahan);

b. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km2, 17 kecamatan dan 75 desa);

c. Kabupaten Kulon Progo(luas 586,27 km2, 12 kecamatan dan 88 desa);

d. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km2, 18 kecamatan, 144 desa);

e. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km2, 17 kecamatan dan 86 desa).

Dalam Profil Kesehatan Prov. Daerah Istimewa tahun 2011, menurut altitude

Provinsi DIY terbagi menjadi daerah dengan ketinggian < 100 m, 100-500 m dan

500– 1.000 m (sebagian besar di Kabupaten Bantul), 1.000–2000 m diatas permukaan
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laut terletak di Kabupaten Sleman. Secara fisiografi, DIY dapat dikelompokkan

menjadi empat satuan wilayah :

a. Satuan fisiografi Gunungapi  Merapi, mulai dari kerucut gunung hingga

bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian

Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan

lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Wilayah ini

memiliki luas kurang lebih 582,81 km2 dengan ketinggian 80 – 2.911 m.

b. Satuan Pegunungan Seribu Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan

batu gamping dan bentang karst tandus dan kurang air permukaan, di

bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang terbentuk menjadi

Plato Wonosari. Wilayah pegunungngan ini memiliki luas kurang lebih

1.656,25 km2 dengan ketinggian 150-700 m.

c. Satuan Pegunungan di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang

lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan

lereng curam dan potensi air tanah kecil. Luas wilayah ini mencapai

kurang lebih 706,25  km2 dengan ketinggian : 0 – 572 m

d. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses

pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang

mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan

Pegunungan Seribu. Wilayah ini memiliki luas 215,62 km2 dengan

ketinggian 0 – 80 m.
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Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran

penduduk, ketersediaan sarana prasarana, sosial, ekonomi, serta ketimpangan

kemajuan pembangunan. Daerah-daerah yang relatif datar (dataran faluvial meliputi

Sleman, Kota, dan Bantul) adalah wilayah padat penduduk, memiliki intensitas sosial

ekonomi tinggi, maju dan berkembang namun juga banyak terjadi pencemaran

lingkungan.

4.1.2. Data Penelitian

Data penelitian merupakan data sekunder dengan skala data skala rasio. Data

diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Yogyakarta.

Grafik 4.1: IPM Kabupaten dan Kota DI. Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber: Data Sekunder diolah



51

Grafik 4.2: DAK bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Prov. Yogyakarta
Tahun 2007-2013 (dalam ribuan rupiah)

Sumber: Data Sekunder diolah

Grafik 4.3: Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013

Sumber: Data Sekunder diolah
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Dari tabel descriptive statistics diatas dapat dilihat bahwa Desentralisasi

Fiskal yang diukur dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan memiliki nilai

maksimum 11.391.000 yang dialokasikan untuk Kab. Gunung Kidul pada tahun 2008

dan nilai minimum 0 untuk Kota Yogyakarta pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Rata-

rata Desentralisasi Fiskal 6.223.615 dan standar deviasi 3.115.511,452. Dana Alokasi

Khusus bidang Kesehatan diberikan kepada Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah dihitung dengan rumus tertentu dan penggunaannya untuk kegiatan/belanja

fisik daerah. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mencerminkan

bahwa data Desentralisasi Fiskal terdistribusi normal.

Dari tabel descriptive statistics diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Kesehatan

Masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai

maksimum 80,51 (Kota Yogyakarta Tahun 2013) dan nilai minimum 69,68

(Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2007) dengan rata-rata 75,4291 dan standar deviasi

3,36613. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mencerminkan

bahwa data Tingkat Kesehatan Masyarakat terdistribusi normal.

Dari tabel descriptive statistics diatas dapat dilihat bahwa USia Harapan

Hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup memiliki nilai maksimum 75,79

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Desentralisasi Fiskal (DAK) 35 - 11,391,000.00 6,223,615.00 3,115,511.45
Tingkat Kesehatan Masyarakat (IPM) 35 69.68 80.51 75.43 3.37
Usia Harapan Hidup (AHH) 35 70.75 75.79 72.97 1.65
Valid N (listwise) 35
Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.1: Descriptive Statistics
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(Kabupaten Sleman Tahun 2013) dan nilai minimum 70,75 (Kabupaten Gunung

Kidul Tahun 2007) dengan rata-rata 72,9709 dan standar deviasi 1,65176. Nilai

standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mencerminkan bahwa data Tingkat

Kesehatan Masyarakat terdistribusi normal.

4.2.Analisis Data

4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Partial

Least Square (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan Structural

Equation Modelling (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah

tidak membutuhkan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif

kecil yaitu 30 hingga 100. Seperti dalam penelitian ini, jumlah sampel adalah 35. Alat

bantu yang digunakan adalah program SmartPLS versi 2 yang dirancang khusus

untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance. Berikut adalah

model struktural dalam penelitian ini :
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Gambar 4.2: Model Struktural

Gambar diatas menunjukkan bahwa:

1) Variabel Desentralisasi Fiskal (Desentrali…) diukur dengan indikator DAK

(Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan).

2) Variabel Tingkat Kesehatan Masyarakat (Tingkat Ke..) diukur dengan IPM

(Indeks Pembangunan Manusia).

3) Variabel Usia Harapan Hidup (Usia Hara..) diukur dengan AHH (Angka

Harapan Hidup).

4.2.2  Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor di atas 0,50

terhadap konstruk yang dituju. Output Smart PLS untuk loading factor adalah sebagai

berikut :



55

Berikut adalah gambar hasil loading factor pada diagram jalur untuk masing-

masing indikator :

Gambar 4.3: Hasil Loading Factor

Sumber: Data Sekunder Diolah

Pada Diagram jalur tersebut nilai loading factor untuk indikator DAK, IPM

dan AHH lebih dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indikator DAK, IPM

dan AHH valid. Berdasarkan Chin (1985), ukuran refleksif individual dikatakan

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun

demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai

loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup.

Desentralisasi Fiskal Tingkat Kesehatan Masyarakat Harapan Hidup
AHH 1.00
DAK 1.00
IPM 1.00
Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.2: Uji Validitas
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Berdasarkan pada Konstruksi diagram jalur diatas dimana setiap indikator

nilai loading factornya telah memenuhi syarat yaitu di atas 0,5.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite realibility dari blok

indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite realibility akan menunjukkan

nilai yang memuaskan jika diatas nilai 0.7.

Berdasarkan tabel overview diatas dapat diketahui bahwa nilai composite

realibility untuk semua konstruk adalah diatas 0,7. Sehingga dapat dikatakan bahwa

semua konstruk model yang diestimasi reliable karena telah memenuhi kriteria

discriminant validity.

AVE
Composite
Reliability

R Square
Cronbachs

Alpha
Communality Redundancy

Desentralisasi
Fiskal

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tingkat
Kesehatan
Masyarakat

1.00 1.00 0.351087 1.00 1.00 0.351087

Usia Harapan
Hidup

1.00 1.00 0.500074 1.00 1.00 0.082125

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.3: Uji Reliabilitas
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4.2.4. Model Pengukuran atau Outer model

1. Penilaian Outer Model atau Measurement Model

Pengujian outer model dapat dilakukan dengan menguji discriminant validity.

Discriminant validity dapat dilakukan dengan membandingkan nilai akar AVE setiap

konstruk dengan korelasi antar konstruk. Discriminant validity adalah

membandingkan nilai square root of average extracted (AVE) setiap konstruk

dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar

kuadrat dari AVE lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk

lainnya, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan

Larcker, 1981).

Desentralisasi
Fiskal

Tingkat
Kesehatan

Masyarakat

Usia Harapan
Hidup

Desentralisasi
Fiskal

1.000000

Tingkat
Kesehatan
Masyarakat

-0.592526 1.000000

Usia Harapan
Hidup

-0.478395 0.702977 1.000000

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.4: Penilaian Outer Model/ Latent Variable Correlations

AVE
Desentralisasi Fiskal 1.000000
Tingkat Kesehatan Masyarakat 1.000000
Usia Harapan Hidup 1.000000
Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.5: Penilaian Outer Model/ Akar AVE
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk akuntabilitas

1,000 lebih tinggi daripada korelasi konstruk Desentralisasi Fiskal dengan kosntruk

lainnya yaitu -0,592526, -0,478395 begitu juga pada konstruk Tingkat Kesehatan

Masyarakat dan Usia Harapan Hidup. Jadi semua konstruk dalam model yang

diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity.

4.2.5. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat

hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan R-square dari model penelitian.

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk

dependen, uji t, serta nilai dari koefisien parameter jalur struktural.

Gambar 4.4: Model Struktural

Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap

variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah
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mempunyai pengaruh yang substantif. Tabel 2  menunjukkan hasil estimasi R-square

dengan menggunakan SmartPLS.

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1) Nilai R-square untuk variabel tingkat kesehatan masyarakat sebesar 0,351.

Hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan masyarakat dijelaskan oleh

variabel desentralisasi fiskal sebesar 35,1%, sedangkan sebesar 64,9%

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2) Nilai R-square untuk variabel usia harapan hidup sebesar 0,500 yang

berarti bahwa usia harapan hidup dijelaskan oleh variabel desentralisasi

fiskal dan tingkat kesehatan masyarakat sebesar 50,0%, sedangkan sebesar

50,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Evaluasi model konstruk selanjutnya dilakukan dengan menghitung Q-square

predictive relevance sebagai berikut :

Q2 = 1 – (1 – RTKM
2) (1 – RUHH

2)

= 1 – (1 – 0,351) (1 – 0,500)

= 1 – (0,649) (0,500)

R-Square
Desentralisasi Fiskal
Tingkat Kesehatan Masyarakat 0.351087
Usia Harapan Hidup 0.500074
Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.6: Nilai R-Square
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= 1 – 0,325

= 0,675

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai Q2 yang diperoleh sebesar 0,675 yang

menunjukkan bahwa  model yang dibentuk sudah cukup baik.

4.2.6. Pengujian Hipotesis

Penilaian terhadap inner weight dapat dilakukan dengan melihat hubungan

antar konstruk laten dengan memperhatikan hasil estimasi koefisien parameter path

dan tingkat signifikansinya. Inner weight juga menunjukkan hasil pengujian

hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat besarnya nilai t-

statistik. Apabila nilai t statistik > t tabel,  maka hipotesis akan diterima. Hasil

estimasi t-statistik dapat dilihat pada result for inner weight yang disajikan pada

Tabel berikut ini.

Original Sample
(O)

Sample Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

Desentralisasi Fiskal ->
Tingkat Kesehatan Masyarakat

-0.592526 -0.592347 0.094161 0.094161 6.292657

Desentralisasi Fiskal -> Usia
Harapan Hidup

-0.095333 -0.089716 0.128329 0.128329 0.742878

Tingkat Kesehatan Masyarakat
-> Usia Harapan Hidup

0.646490 0.649034 0.114937 0.114937 5.624717

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.7: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)



61

 Hipotesis

H0: Variabel laten eksogen tidak berpengaruh positif dengan variabel laten

endogen

Ha: Variabel laten eksogen berpengaruh positif terdapat variabel laten

endogen

 Menentukan nilai two tail (α = 0,025)

= – = 35 – 2 = 33

l ( =0,025)= 2,034

 Daerah kritis

0 h >

 Statistik Uji

Dengan melihat Tabel T, maka didapat perbandingan antara h an

pada tabel di bawah ini :

T Tabel (α = 0,025) T Hitung
Desentralisasi Fiskal 2.034 6.292

Tingkat Kesehatan Masyarakat 2.034 0.742

Usia Harapan Hidup 2.034 5.624
Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 4.8: Tabel Perbandingan t hitung dan t tabel
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Berdasarkan Tabel diatas dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis

penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan t tabel

sebesar 2,034 (N=33).

1. H1 : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kesehatan

Masyarakat

Hasil uji koefisien parameter antara desentralisasi fiskal dengan tingkat

kesehatan masyarakat menunjukkan nilai koefisien sebesar –0,592 dan nilai t

hitung sebesar 6,293. Pada taraf signifikansi (α) = 0,05, nilai t hitung tersebut

lebih besar dibanding nilai t tabel sebesar 2,032, sehingga Ho ditolak dan Ha

diterima. Nilai original sampling bernilai negative, sebesar -0,592526 yang

menunjukkan bahwa arah hubungan antara desentralisasi fiskal dan Tingkat

Kesehatan Masyarakat adalah negative. H1 yang menyatakan desentralisasi fiskal

berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat diterima, namun

berpengaruh negatif.

2. H2 : Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Usia Harapan Hidup

Hasil uji koefisien parameter antara desentralisasi fiskal dengan usia

harapan hidup menunjukkan nilai koefisien sebesar – 0,095 dan nilai t hitung

sebesar 0,743. Pada taraf signifikansi (α) = 0,05, nilai t hitung tersebut lebih kecil

dibanding nilai t tabel sebesar 2,032. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi

fiskal tidak berpengaruh terhadap usia harapan hidup. H2 yang menyatakan

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap usia harapan hidup ditolak.
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3. H3 : Pengaruh Tingkat Kesehatan Masyarakat Terhadap Usia

Harapan Hidup

Hasil uji koefisien parameter antara tingkat kesehatan masyarakat dengan

usia harapan hidup menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,646 dan nilai t hitung

sebesar 5,625. Pada taraf signifikansi (α) = 0,05, nilai t hitung tersebut lebih besar

dibanding nilai t tabel sebesar 2,032. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap usia harapan hidup. H3 yang

menyatakan tingkat kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap usia harapan

hidup diterima.

4.2.7. Pembahasan Uji Hipotesis

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kesehatan

Masyarakat

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh

negatif terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Nilai uji T-statistics < 2,032 yaitu

sebesar 6,293.

Hal ini menggambarkan program desentralisasi fiskal yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di-proxykan oleh Dana Alokasi Khusus

bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan masyarakat

namun.
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Tingkat kesehatan masyarakat yang dalam penelitian ini diukur dengan

Indeks Pembangunan Manusia diukur melalui 3 elemen pokok yaitu kesehatan,

ekonomi dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu

ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di

suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan

manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan

manusia (BPS, 2014).

Terkait dengan hasil penelitian bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh

negative terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat. Hal ini bertentangan dengan

beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti secara terpisah mengenai pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap ekonomi, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

kesehatan dan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendidikan.

Sasana (2009) yang meneliti mengenai analisis desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,

menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,268, yang berarti bahwa setiap kenaikan

desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomis

sebesar 0,268 persen sehingga desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Huda & Sasana (2013) yang meneliti bagaimana pengaruh desentralisasi

fiskal terhadap capaian outcomes pendidikan berupa angka partisipasi sekolah dan

angka putus sekolah, selain itu juga akan melihat pengaruh langsung dan tidak



65

langsung desentralisasi fiskal terhadap outcomes pendidikan melalui variabel

output yang menjadi mediator terhadap variabel outcomes. Menyatakan bahwa

desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap

outcomes pendidikan. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap angka kelulusan sekolah, sehingga hal ini menjawab hipotesis

penelitian yang diajukan dalam penelitian tersebut. Desentralisasi fiskal juga

ditemukan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah

siswa, berbeda dengan hipotesis dalam penelitian tersebut. Untuk pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi 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 tersebut. 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.

Ahmad (2010) yang melakukan penelitian untuk melihat apakah terdapat

perbedaan porsi alokasi realisasi belanja pembangunan bidang kesehatan di

APBD antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal, selain itu juga bertujuan

untuk menguji pengaruh variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB

per kapita dan jumlah tenaga medis terhadap angka kematian dan juga untuk

menguji pengaruh variabel desentralisasi fiskal bidang kesehatan, PDRB per

kapita, jumlah tenaga medis dan jumlah tempat tidur yang tersedia dirumah sakit
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terhadap usia harapan hidup. Menyimpulkan bahwa 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.; Hasil

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. Hasil pengujian 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.

Hasil dari penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian Widodo

(2011) yang melakukan penelitian untuk mendiskripsikan pola dan perkembangan

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, indikator
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pembangunan manusia, dan indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian tersebut juga untuk menganalisis bagaimana peran IPM dalam

kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan

dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, apakah

sebagai variabel moderator atau sebagai variabel intervening. Hasil penelitian

tersebut menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor publik tidak

berpengaruh secara langsung terhadap pengurangan kemiskinan, juga terbukti

dalam studi yang dilakukan oleh Yani Mulyaningsih (2008) dalam Widodo

(2011). Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor

publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun

secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat

mempengaruhi kemiskinan.

Widodo (2011) menunjukkan bahwa IPM tidak bisa berdiri sendiri

sebagai variabel independen dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal

tersebut mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan

manusia yang di-proxy dengan IPM harus didukung dengan kebijakan pemerintah

melalui alokasi sumber pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah

pusat yang memang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Kualitas pembangunan manusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait

dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan

hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan

mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup.



68

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan Paramita (2012) yang

meneliti mengenai dampak realisasi APBD (bidang pendidikan dan bidang

kesehatan) terhadap IPM di kota Makassar. Dalam penelitian tersebut menyatakan

bahwa Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan Bidang

kesehatan Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang

kesehatan serta Variabel Dana Alokasi Khusus untuk sektor kesehatan tidak

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota

Makassar. Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang

pendidikan mempunyai pengaruh (positif) dan (signifikan) terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Kota Makassar. Variabel Dana Alokasi Khusus untuk

sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap

IPM di Kota Makassar.

Dari uraian diatas dan dari hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa

desentralisasi fiskal berhubungan negative terhadap tingkat kesehatan masyarakat,

artinya setiap kenaikan anggaran desentralisasi fiskal dalam hal ini Dana Alokasi

Khusus bidang Kesehatan akan diikuti akan penurunan Tingkat Kesehatan

Masyarakat.

Saat ini sistem kesehatan Indonesia meningkatkan akses terhadap layanan

kesehatan namun kualitas yang buruk dan inefisiensi masih merupakan masalah

utama. Pengeluaran publik Indonesia untuk sektor kesehatan telah meningkat

pesat. Meskipun pengeluaran untuk kesehatan masyarakat telah mengalami

peningkatan yang substansial dari dasar yang rendah, jumlahnya masih kecil dan
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sebagian besar merupakan pengeluaran rumah tangga yang mengakibatkan

kesenjangan dan hasil pelayanan sektor kesehatan yang buruk.

Meskipun terdapat peningkatan yang substansial dalam pengeluaran

publik, pengeluaran kesehatan dari sektor swasta masih menjadi bagian terbesar

dari total pengeluaran kesehatan. Hampir 65 persen dari seluruh pengeluaran

untuk kesehatan merupakan porsi pihak swasta, dan dari jumlah tersebut, 75

persen merupakan pengeluaran rumah tangga (OOP). Pengeluaran sektor swasta

yang tersisa, dari perusahaan dan dana asuransi, masih dalam jumlah terbatas di

Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran rumah tangga (OOP)

merupakan setengah dari seluruh pengeluaran kesehatan di Indonesia dan

mengkompensasi rendahnya pengeluaran publik dan terbatasnya pertanggungan

asuransi kesehatan. Selama tingkat pengeluaran rumah tangga (OOP) di Indonesia

masih tinggi, pemerataan dalam pembiayaan kesehatan akan sulit tercapai.

Meskipun hanya berdampak pada sebagian kecil dari masyarakat dan

semakin berkurang, lonjakan pengeluaran di bidang kesehatan masih

mengakibatkan orang jatuh miskin. Hampir setengah dari seluruh rakyat

Indonesia hidup dalam tingkat penghasilan yang sangat rentan jatuh miskin.

Sebagai akibatnya, pengeluaran kesehatan yang tidak diperkirakan adalah sebuah

penyebab utama orangorang hampir miskin ini jatuh ke kemiskinan, dan juga

menyebabkan penderitaan luar biasa diantara masyarakat miskin. Lebih dari 2,3

juta rumah tangga Indonesia (1 persen) setiap tahun jatuh miskin karena  lonjakan

pengeluaran, yaitu ketika rumah tangga mengeluarkan lebih dari 40 persen
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penghasilan mereka untuk biaya yang terkait dengan kesehatan. Walaupun warga

Indonesia rata-rata menghabiskan kurang dari 3 persen penghasilan mereka untuk

pengeluaran kesehatan kelompok yang terkena dampak lonjakan pengeluaran

masih mencakup 6 juta rumah tangga dalam jumlah mutlak.

Program kesehatan untuk masyarakat miskin dari pemerintah, Askeskin

yang bertujuan untuk melindungi rumah tangga miskin dan prasejahtera dari

pengeluaran yang sangat besar atau yang menyebabkan bencana, dan meskipun

terdapat inefisiensi dan salah sasaran, tampaknya membuahkan hasil. Antara

tahun 2005 dan 2006, persentase orang yang jatuh miskin karena pengeluaran

sektor kesehatan menurun dari 1,2 persen ke 0,9 persen. Akan tetapi, analisis

lebih banyak perlu dilakukan untuk memahami hubungan antara program

Askeskin dengan hasil tersebut, dan juga keberlanjutan finansial dan

implementasi program ini.

Pengeluaran untuk sektor kesehatan yang meningkat, desentralisasi, dan

program Askeskin belum menghasilkan hasil pelayanan sektor kesehatan yang

jelas lebih baik. Hal ini sebagian disebabkan oleh sedikitnya permintaan akibat

rendahnya tingkat melek kesehatan dan biaya nonmedis yang relative tinggi

(biaya kesempatan yang hilang, dan transportasi, biaya pemakai). Hal ini juga

disebabkan inefisiensi dalam sistem kesehatannya sendiri, seperti tingkat

ketidakhadiran yang tinggi dan kurangnya pendidikan tenaga kerja kesehatan,

bersamaan dengan buruknya kualitas infrastruktur dan disparitas wilayah. Akan

tetapi, hasil pelayanan sektor kesehatan yang buruk juga merupakan akibat dari
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manajemen keuangan publik Indonesia, termasuk kesulitan dalam melakukan

investasi di awal tahun buku dan insentif yang lebih kuat untuk menambah staf

daripada berinvestasi dalam pelaksanaan dan perawatan (Bank Dunia, 2007c).

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, pengeluaran yang sedikit untuk

faktor penentu hasil pelayanan sektor kesehatan lainnya, seperti perbaikan air dan

sanitasi, tingkat  melek huruf perempuan, dan nutrisi anak usia dini juga

merupakan faktor penting di Indonesia dan menimbulkan dampak yang  buruk

pada hasil kesehatan (The World Bank , 2008).

2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Usia Harapan Hidup

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa desentralisasi fiskal tidak

berpengaruh positif terhadap usia harapan hidup. Nilai uji T-statistics < 2,032

yaitu sebesar 0,743.

Hasil ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dalam penelitian ini di-

proxykan pada Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tidak berpengaruh pada

usia harapan hidup. Hasil ini berbeda dengan hasi penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Ahmad (2010) yang menyatakan bahwa variabel PDRB

(Pendapatan Domestik Bruto) secara statis berpengaruh positif dan signifikan

terhadap usia harapan hidup.

Peningkatan usia harapan hidup dipengaruhi beberapa faktor seperti

Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Keturunan dan Perilaku Masyarakat. Selain

faktor-faktor yang dapat meningkatkan angka harapan hidup, ada juga faktor yang
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dapat menghambat laju angka harapan hidup suatu negara seperti kematian bayi,

wabah penyakit, bencana alam dan lainnya. Disini pemerintah berperan penting

dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal kesehatan, pelayanan

masyarakat seperti puskesmas harus ditingkatkan agar negara tersebut

memperoleh angka harapan hidup yang baik. Angka harapan hidup yang baik

maka dalam suatu negara akan memiliki masyarakat yang sehat dan  masyarakat

yang sehat akan membuat negara tersebut memiliki masyarakat yang berkualitas.

Penduduk Indonesia berusia lebih panjang dan angka kematian anak telah

menurun secara drastis. Sejak tahun 1960, angka harapan hidup pada saat

kelahiran bagi penduduk Indonesia meningkat dari 40 tahun menjadi 69 tahun,

hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Cina, Thailand, atau Turki.

Selama periode yang sama, Indonesia telah menurunkan angka kematian anak

lebih dari sepertiga dan angka kematian bayi sebesar 25 persen.

Gambar 4.5: Trend yang terjadi dalam indikator-indikator kesehatan
utama di Indonesia, 1960-2005

Sumber: WDI 2007 dalam (The World Bank ,2008)
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3. Pengaruh Tingkat Kesehatan Masyarakat Terhadap Usia Harapan

Hidup

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa tingkat kesehatan masyarakat

berpengaruh positif terhadap usia harapan hidup. Nilai uji T-statistics < 2,032

yaitu sebesar 5,625.

Dari hasil hipotesis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat

kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap usia harapan hidup. Artinya

semakin bagus tingkat kesehatan masayrakat dalam hal ini diproxykan dengan

indeks pembangunan manusia maka semakin tinggi usia harapan hidup

masyarakat di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari

indeks bidang kesehatan, indeks bidang ekonomi dan indeks bidang pendidikan.

Dalam Badan Pusat Statistik (2014) disebutkan bahwa pencapaian

pembangunan diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur

panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu

pencapaian IPM sebagai proxy dari tingkat kesehatan masyarakat tidak lepas dari

peningkatan setia komponen penyusunnya. Seiring dengan meningkatnya angka

IPM, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke

tahun.

Indikator usia harapan hidup yang merepresentasikan aspek kesehatan,

terus meningkat dari tahun 20007-2013. Semakin meningkatnya usia harapan

hidup mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di kabupaten/kota di
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membaik karena usia harapan hidup

dijadikan tolok ukur  derajat kesehatan masyarakat.


