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BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan unutk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

tingkat kesehatan masyarakat. Desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan wewenang

pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengandung beberapa konsekuensi. Saat ini

tantangannya bukan pada besaran nilai dana alokasi khusus bidang kesehatan yang

ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tantangannya lebih kepada

bagaimana pemerintah daerah mampu memanfaatkan dana alokasi khusus yang telah

ditransfer oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program-program pemerintahan

sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan masyarakat dengan terpenuhinya

kesejahteraan masyarakat dalam asepek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek

pendidikan. Terlebih apabila kita melihat beragamnya Indonesia dengan kondisi

geografis maupun sosial ekonomi.

Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Dengan menggunakan variabel Dana Alokasi

Khusus, Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini

dilakukan pada 5 kabuaten/kota di wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2007 sampai dengan 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat

disimpulkan beberapa hal, yaitu:
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1. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan

masyarakat. Hasil ini bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

yang mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan positif dengan

tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan ada kesenjangan dalam

layanan kesehatan pasca desentralisasi, bahwa kesehatan belum siap

terdesentralisasi atau daerah belum siap dengan desentralisasi kesehatan.

Fakta menunjukkan status kesehatan yang memburuk pasca desentralisasi,

dimana transfer tanggung jawab kesehatan dari pusat, tidak bisa berjalan

mulus sesuai dengan asas desentralisasi. Peruntukan DAK yang digunakan

untuk kegiatan fisik saja (sarana dan prasarana) tentu memiliki dampak bahwa

adanya DAK tidak serta merta menaikkan tingkat kesehatan masyarakat suatu

daerah. Penggunaan yang belum efisien dan tata kelola yang belum efektif

juga bisa menjadi salah satu sebab.

2. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap usia harapan hidup.

Usia harapan hidup sebagai tolok ukur derajat kesehatan masyarakat di suatu

wilayah tidak hanya bergantung pada desentralisasi fiskal. Hasil ini

menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dalam penelitian ini di-proxykan pada

Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tdak berpengaruh pada usia harapan

hidup. Hasil ini berbeda dengan hasil 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
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seperti Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Keturunan dan Perilaku

Masyarakat. Selain faktor-faktor yang dapat meningkatkan angka harapan

hidup, ada juga faktor yang dapat menghambat laju angka harapan hidup

suatu negara seperti kematian bayi, wabah penyakit, bencana alam dan

lainnya.

3. Tingkat kesehatan masyarakat berpengaruh positif terhadap usia harapan

hidup.  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. 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.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain:

1. Variabel tingkat kesehatan masyarakat yang di-proxykan oleh indeks

pembangunan manusia. Sehingga tidak terlihat dengan jelas variabel apa saja

yang secara spesifik  mempengaruhi desentralisasi fiskal.



78

2. Outcomes bidang kesehatan ada 50 indikator, penulis hanya mengambil 1

indikator sebagai variabel dalam penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat

saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Rentang waktu penelitian akan lebih baik apabila dilakukan dari sebelum

desentralisasi dan sesudah desentralisasi.

2. Variabel tingkat kesehatan masyarakat akan lebih baik apabila mengambil

proxy dari beberapa aspek dalam indeks pembangunan manusia secara

spesifik, yaitu: aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek pendidikan.

3. Variabel untuk outcomes bidang kesehatan akan lebih baik lagi kalau

ditambah, mengingat ada 50 indikator yang dipisahkan dalam beberapa

tahapan pencapaian target. Akan lebih baik setiap tahapan target terwakili

sebagai variabel-variabel penelitian.


