
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor kualitas hidup yang 

mencerminkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Peningkatan bidang 

kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena bidang ini sangat erat 

kaitannya dengan pembangunan, khususnya pembangunan yang menyangkut 

sumber daya manusia. Tanpa adanya kondisi yang sehat maka kualitas sumber 

daya manusia yang tinggi sulit untuk tercapai. Usaha-usaha meningkatkan 

kesehatan penduduk Indonesia lebih banyak dikerahkan pada pelayanan 

kesehatan yang merupakan penanganan orang sakit, atau lebih tepat disebut 

sebagai pengobatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui peningkatan mutu 

pelayanan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan lembaga 

pelayanan kesehatan lainnya (Depkes RI, 1997). 

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus 

diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan 
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ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang 

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009). 

Kemudahan akses masyarakat ke pusat layanan merupakan salah satu 

permasalahan dalam pelayanan kesehatan. Akses merupakan permasalahan 

antar lokasi pusat pelayanan kesehatan dan masyarakat bertempat tinggal. 

Lokasi pusat pelayanan kesehatan menjadi fokus penting dalam menjalankan 

fungsi dan peran dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Teori tentang 

sehat yang dikemukakan dalam Muninjaya (2007) menyebutkan bahwa terdapat 

komponen utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu 

wilayah yaitu genetik, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. 

Sisi lain diperkuat Guagliardo (2004) menyebutkan bahwa terdapat empat 

faktor yang mempengaruhi atau faktor penentu status kesehatan yaitu genetik, 

pengaruh perilaku dan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan alami, dan akses 

menuju pelayanan kesehatan. 

Kemajuan teknologi saat ini telah merambah ke berbagai bidang 

termasuk kesehatan dan juga merupakan integrasi dari berbagai bidang, salah 

satunya bidang kesehatan dengan bidang geografi. Sistem Informasi Geografis 

(SIG) yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan 

data bereferensi geografis atau data geospatial. Beberapa manfaat SIG dalam 
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mendukung pengambilan keputusan adalah perencanaan dan pengelolaan 

penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, 

dan pelayanan umum lainnya. 

Pemilihan lokasi pelayanan kesehatan harus memperhatikan aspek 

kebutuhan oleh masyarakat. Kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan 

masyarakat berarti memperhatikan keberadaan atau lokasi masyarakat itu 

sendiri. Kepadatan atau sebaran masyarakat sangat menentukan besar kecilnya 

kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain aspek masyarakat, faktor tambahan 

yang berpengaruh adalah kemampuan dan kemudahan akses masyarakat 

menuju lokasi pelayanan. Kemampuan dan kemudahan dalam menjangkau 

pusat layanan dan pemilihan lokasi pusat layanan merupakan interaksi yang 

cukup kompleks sehingga dapat dikembangkan rumusan-rumusan matematis 

yang berguna untuk memecahkan masalah lokasi palayanan masyarakat. 

Penelitian dalam bidang aksesibilitas mempertimbangkan dan 

memfokuskan pada aspek jaringan jalan dan sistem tranposrtasi menuju pusat 

layanan. Unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kemudahan dan 

kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Terkait dari 

penelitian Adi Widagdo (2009) menyarankan untuk menganalisis  aksesibilitas 

dan lokasinya dapat diperhitungkan dalam penelitian lain yang sejenis, dari hal 

tersebut mendasari peneliti meneliti penelitian yang sejenis. Aspek aksesibilitas 

dapat diukur dengan variabel indikatornya berupa jarak dan waktu. Apabila 

pemilihan lokasi pelayanan ataupun pendukung sarana pelayanan telah 
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terpenuhi maka kapasitas organisasi atau petugas pelayanan dapat berjalan 

dengan efektif, baik pada kondisi normal maupun darurat (Depkes RI, 2009).  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbagi atas 5 kabupaten. Luas 

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.156.41 km
2 

(BPS Yogyakarta, 

2009). Menurut data Yogyakarta dalam angka, jumlah penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 3.565.352 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan 

penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 1.129,6 jiwa 

per km
2
. Kota Yogyakarta adalah paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya 

yakni sebanyak 14.029,1 jiwa per km
2
 sedangkan paling rendah adalah 

Kabupaten Gunung Kidul yakni sebanyak 488,5 orang per km
2
. Dengan jumlah 

penduduk yang cukup besar tersebut, dibutuhkan beberapa fasilitas kesehatan 

masyarakat. Jumlah rumah sakit pemerintah yang di Daerah Istimewa 

Yogyakarta ada 5 rumah sakit pemerintah dan 1 rumah sakit umum pusat.  

Berdasarkan data tersebut kepadatan atau sebaran masyarakat sangat 

menentukan besar kecilnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Lokasi fasilitas 

kesehatan dibuat agar memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan 

layanan tersebut. Pelayanan kesehatan dapat terlaksana jika masyarakat mampu 

menjangkau fasilitas kesehatan yang terdekat. Dilihat dari hal tersebut 

menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu apakah Daerah Istimewa Yogyakarta 

sudah merata lokasi fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut, dari hal tersebutlah peneliti ingin meneliti lokasi fasilitas kesehatan 



�

� 5 

terutama rumah sakit milik pemerintah yang notabene pelayanan kesehatan 

yang terdapat fasilitas yang lengkap dari pada fasilitas kesehatan yang lainya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Permasalahan Umum  

Bagaimana analisis spasial aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009? 

2. Permasalahan Khusus 

a. Bagaimana persebaran letak RSUD di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

b. Berapakah jarak dan waktu yang diperlukan oleh masyarakat untuk ke 

RSUD? 

c. Bagaimana sarana jalan (transportasi) untuk menuju ke RSUD? 

d. Bagaimana rasio perbandingan jumlah RSUD dengan jumlah 

penduduk? 

e. Bagaimana gambaran jumlah kunjungan pasien ke RSUD dengan  

aksesibilitas yang ada saat ini? 

 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengkaji dan menganalisis spasial aksesibilitas Rumah Sakit Umum 

Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui  persebaran letak RSUD di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Mengetahui jarak dan waktu yang diperlukan oleh masyarakat untuk ke 

RSUD di wilayah kerjanya. 

c. Mengetahui sarana jalan (transportasi) untuk menuju ke RSUD. 

d. Mengetahui rasio perbandingan jumlah RSUD dengan jumlah 

penduduk. 

e. Mengetahui gambaran jumlah kunjungan pasien ke RSUD dengan  

aksesibilitas yang ada saat ini. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Pemda Setempat 

Sebagai bahan informasi di bidang kesehatan masyarakat dalam 

melakukan perencanaan bagi dinas perhubungan dan dinas kesehatan. 

2. Bagi RSUD 

Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan oleh 

masyarakat dari aspek akses. 

3. Bagi Peneliti  

Pemanfaatan aplikasi teori SIG untuk meningkatkan wawasan dan 

pemikiran dalam aksesibilitas yang baik. 


