
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini pembangunan disegala bidang sedang giat-

giatnya dilaksanakan oleh pemerintah dan salah satunya adalah pembangunan 

di bidang keseharan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat perlu 

segera dilakukan karena di Indonesia banyak terjadi masalah kesehatan baik di 

wilayah pedesaan maupun perkotaan. Masalah kesehatan ini dapat ditinjau dari 

dua segi, yaitu berbagai jenis penyakit yang timbul serta penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan baik untuk kegiatan pencegahan penyakit maupun 

pengobatan dan pemulihan kesehatan. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan terciptanya derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan dalam hal ini diartikan sebagai 

suatu kondisi yang bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan tapi 

benar-benar merupakan kondisi yang positif yang dari kesejahteraan fisik, 

mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif 

(Departemen Kesehatan RI, 1991). 

Salah satu tindakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan 

masyarakat adalah dengan memperbanyak jumlah Puskesmas. Puskesmas 

adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan masyarakat, yang juga membina 

peran serta masyarakat, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok (Departemen Kesehatan RI, 1991). 

Buku pedoman kerja Puskesmas (1992) menyebutkan bahwa sasaran 

penduduk yang dilayani untuk sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk. 

Hal ini bisa diartikan bahwa pendirian sebuah Puskesmas idealnya ditempatkan 

pada suatu wilayah yang jumlah penduduknya 30.000 jiwa atau kurang dari 

angka tersebut. Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk 1.000.000 

atau lebih, wilayah kerja Puskesmas bisa meliputi satu kelurahan. 
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Pembangunan Puskesmas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan secara lebih merata sehingga setiap kecamatan minimal memiliki 

satu unit Puskesmas. Prioritas utama ditujukan untuk kecamatan yang 

penduduknya 10.000 jiwa untuk kecamatan di luar Pulau Jawa, sedangkan 

untuk kecamatan di Pulau Jawa satu uni Puskesmas melayani penduduk sekitar 

30.000 jiwa. Dalam menentukan pendirian serta wilayah kerja Puskesmas 

terdapat pertimbangan-pertimbangan yaitu, jumlah dan kepadatan penduduk, 

luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya. Puskesmas 

harus bertanggung jawab untuk setiap masalah kesehatan yang terjadi di 

wilayah kerjanya, meskipun masalah tersebut berada pada lokasi yang jauh dari 

Puskesmas. Luas wilayah yang masih efektif untuk sebuah Puskesmas adalah 

suatu area dengan jari-jari 5 km, sedangkan luas wilayah kerja yang dipandang 

optimal adalah area dengan jari-jari 3 km, jadi jarak antar Puskesmas adalah 3 

sampai 5 km (Departemen Kesehatan, 1991). 

Dalam rangka mengefektifkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

maka distribusi lokasi pusat-pusat pelayanan kesehatan hendaknya ditempatkan 

pada lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan organisasi keruangan. Hal 

ini dimaksudkan agar lebih efisien dan merata penyebarannya dalam suatu 

wilayah sehingga dapat ditempuh dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, 

dampak pelayanan kepada masyarakat baru akan nampak apabila pelayanan 

kesehatan tersebut merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 

dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemanfaatan fasilitas pelayanan Puskesmas Pati I dan 

Puskesmas Pati II oleh penduduk di Kecamatan Pati? 

2. Bagaimanakah stratifikasi Puskesmas Pati I dan Puskesmas Pati II? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan Puskesmas oleh penduduk di Kecamatan Pati? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pemanfaatan fasilitas pelayanan Puskesmas Pati I dan 

Puskesmas Pati II oleh penduduk di Kecamatan Pati 

2. Mengetahui stratifikasi Puskesmas Pati I dan Puskesmas Pati II 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan Puskesmas oleh penduduk di Kecamatan Pati 

 

      1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S1 

Geografi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan puskesmas oleh 

penduduk di Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

3. Dapat memberikan sumbangan bagi perencanaan pembangunan, khususnya 

sektor kesehatan di Kabupaten Pati. 

 

 1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Pelayanan kesehatan di Negara-negara sedang berkembang menghadapi 

dua masalah pokok, pertama fasilitas pengobatan modern belum memadai 

karena jumlahnya kurang dan penyebarannya belum merata, kedua fasilitas 

yang tersedia belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat karena faktor 

sosial ekonomi dan adat istiadat (Masri Singarimbun, 1978). 

Adanya faktor yang mempengaruhi permasalahan kesehatan di Indonesia 

dapat menghambat perkembangan desa dan masyarakat. Keadaan yang 

menyebabkan tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut : kondisi sosial 

ekonomi, adanya perbedaan tingkat nilai sosial, pendidikan, pendapatan, umur, 

akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. 

Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kesehatan di 

pedesaan seperti disebut dalam Departemen Kesehatan 1992 sebagai berikut : 

1. Keadaan Ekonomi 

Mata pencaharian sebagaian besar masyarakat desa adalah petani 

dengan teknologi yang terbatas dan sederhana. Di daerah pertanian yang 



 

 

4

 

subur, penduduknya padat, luas pemilikan lahan sempit sehingga banyak 

penduduk desa sebagian besar menjadi buruh tani. Penghasilan terbatas 

hanya sekedar cukup makan guna mmepertahankan hidup keluarga dan 

banyak yang tidak mampu menyisihkan penghasilan untuk kegiatan lain. 

2. Pendidikan 

Kebanyakan masyarakat desa hanya mengenyam pendidikan sekolah 

dasar. Keterbatasan pendidikan tersebut disebabkan karena sejak kanak-

kanak harus membantu orang tua bekerja. Pendidikan yang rendah 

menyebabkan pengetahuan masyarakat desa tidak luas, berpola sederhana 

dan kurang memahami masalah kesehatan. 

3. Sosial Budaya 

Masyarakat desa bersifat paternalistik, orang yang lebih tua, alim 

ulama dan anggota masyarakat yang ditokohkan cerdik pandai, dukun 

pengobatan / beranak. Mereka merupakan panutan masyarakat, apa 

pendapatnya didengar masyarakat. Terkadang pemimpin informal lebih 

besar pengaruhnya daripada pemimpin formal. 

Sedang menurut Koentjoroningrat dan A.A Loedin (1985) menyebutkan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan, yaitu : 

1. Faktor pembawaan atau keturunan, ada sebagian penduduk yang sejak lahir 

mengidap penyakit cacat dan kelemahan 

2. Faktor pelayanan kesehatan yang ada, baik tidaknya dan cukup tidaknya 

pelayanan kesehatan yang mempengaruhi pada keadaan kesehatan 

3. Faktor tingkah laku, meskipun terdapat pelayanan kesehatan yang memadai 

tetapi kalau manusianya tidak mengerti dan tidak mau mempergunakannya 

maka akan berpengaruh pada kondisi kesehatannya. 

4. Faktor lingkungan 

a. lingkungan fisik 

b. lingkungan ekonomi meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, 

perumahan, dan kebiasaan hidup 

        Menurut Dr. H. Djoko Wijono, M. S aksesibilitas terhadap pelayanan 

adalah, akses berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan 
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geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi atau hambatan bahasa. Akses 

geografis dapat diukur dengan jenis transportasi, jarak waktu perjalanan dan 

hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. Akses ekonomi berkaitan dengan kemampuan 

memberikan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya terjangkau pasien 

(affordability). Akses sosial atau budaya berkaitan dengan diterimanya 

pelayanan yang di kaitkan dengan nilai budaya kepercayaan dan perilaku. 

Akses organisasi berkaitan dengan sejauh mana pelayanan diatur untuk 

kenyamanan pasien, jam kerja klinik waktu tunggu. Akses bahasa berarti 

bahwa pelayanan di berikan dalam bahasa atau dialeg setempat yang di pahami 

pasien. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lapau (1978) dalam studi kasusnya 

di dua desa Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa pada tiga rukun kampung 

yang jaraknya berbeda dari Puskesmas akan mempengaruhi masyarakat dalam 

memanfaatkan fasilitas pelayanan Puskesmas. Semakin dekat jarak antara 

tempat tinggal dengan Puskesmas semakin banyak masyarakat yang akan 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, semakin rendah tingkat 

pendidikan semakin kurang jumlah keluarga yang memanfaatkan fasilitas 

pelayanan Puskesmas dan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga 

semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Puskesmas. 

Faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Green 

(1980) menggambarkan bahwa ada tiga faktor yang mendorong dalam 

pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu faktor predisposing (meliputi 

pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan persepsi), faktor enabling 

(ketersediaan fasilitas kesehatan, keterjangkauan biaya, jarak dan fasilitas 

transportasi), dan faktor reinforcing (dukungan dari pemimpin, tokoh 

masyarakat, keluarga, dan orang tua). 

Sedangkan Andersen (1975) mengelompokkan faktor determinan dalam 

pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi 3 kategori, yiatu karakterisetik 

predisposisi (jenis kelamin, umur, dan status perkawinan, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, kepercayaan kesehatan, dll), karakteristik kemampuan (terdiri dari 
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sumber daya keluarga dan sumber daya masyarakat), dan karakteristik 

kebutuhan (penilaian individu dan penilaian klinik terhadap suatu penyakit)  

Judul : Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat di 

Puskesmas Wonogiri Kecamatan Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri 

Penulis : Santun Putika (2002) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat potensi pelayanan 

kesehatan di dua Puskesmas pada Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 

serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

melakukan pengumpulan data-data primer lewat kuisioner yang dilakukan pada 

responden di wilayah penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

bahwa tingkat potensi Puskesmas Wonogiri I adalah rendah dan tingkat potensi 

Puskesmas Wonogiri II adalah tinggi, sedangkan faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pendapatan. 

Judul : Analisis Pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Wanadadi 

Kabupaten Banjarnegara. 

Peneliti : Aditya Catur Yogi (2006) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pelayanan 

Puskesmas Wanadadi I dan Puskesmas Wanadadi II oleh penduduk di 

Kecamatan Wanadadi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk di Kecamatan 

Wanadadi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

melakukan pengumpulan data-data primer lewat kuisioner yang dilakukan pada 

responden di wilayah penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

bahwa tingkat potensi Puskesmas Wanadadi I adalah tinggi dan tingkat potensi 

Puskesmas Wanadadi II adalah rendah, sedangkan faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas adalah tingkat pendidikan, 

tingkat pendapat serta aksesibilitas terhadap Puskesmas. 



 

 

7

 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penulis 
Santun Puitika 

(2002) 
Aditya Catur Yogi 

(2006) 

Pufy Sopyana 
Intan P.D 

(2011) 
Judul Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan Oleh Masyarakat 
di Puskesmas Wonogiri 
Kecamatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri 
 

Analisis Pemanfaatan 
Puskesmas di 
Kecamatan Wanadadi 
Kabupaten 
Banjarnegara 

Analisis 
Pemanfaatan 
Puskesmas di 
Kecamatan Pati 
Kabupaten Pati 

Tujuan 
Penelitian 

- Mengetahui tingkat potensi 
pelayanan kesehatan dari 
dua Puskesmas di wilayah 
penelitian 

- Mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi 
pemanfaatan pelayanan 
kesehatan 

- Mengetahui 
pemanfaatan 
pelayanan 
Puskesmas 
Wanadadi I dan 
Puskesmas 
Wanadadi II oleh 
penduduk di 
Kecamatan 
Wanadadi  

- Mengetahui faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan 
fasilitas pelayanan 
kesehatan oleh 
penduduk di 
Kecamatan 
Wanadadi 

 

 

Metode 
Penelitian 

Metode survei Metode survei Metode survei 

Hasil 
penelitian 

- Tingkat potensi Puskesmas 
Wonogiri I rendah dan 
tingkat potensi Puskesmas 
Wonogiri II tinggi 

- Faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan pelayanan 
kesehatan Puskesmas adalah 
pendapatan 

- Tingkat potensi 
Puskesmas 
Wanadadi I tinggi 
dan tingkat potensi 
puskesmas 
Wanadadi II rendah 

- Faktor yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan 
pelayanan kesehatan 
puskesmas adalah 
tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan 
serta aksesbilitas 
terhadap puskesmas. 
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 1.6. Kerangka Pemikiran 

Penduduk merupakan faktor utama dalam upaya pembangunan suatu 

wilayah. Dalam hal ini jumlah penduduk yang besar mempunyai beban volume 

pelayanan yang dilaksanakan puskesmas semakin besar, karena diasumsikan 

seluruh penduduk berhak atas pelayanan puskesmas. Jumlah penduduk yang 

besar jika tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

seperti puskesmas yang memadai, akan menyebabkan beban kerja puskesmas 

semakin berat, yang akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan puskesmas. 

Puskesmas sebagai suatu fasilitas pelayanan umum dalam upaya 

pembangunan nasional harus mampu dijangkau oleh semua penduduk dalam 

wilayah kerjanya. Penentuan wilayah kerja puskesmas harus memperhatikan 

faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah kondisi geografis serta 

infrastruktur. 

Puskesmas di Kecamatan Pati mempunyai potensi untuk mengalami 

perkembangan, oleh karena itu perlu dibuat klarsifikasi masing-masing 

puskesmas untuk melihat perkembangannya. Dengan mengetahui klasifikasi 

tingkat perkembangan puskesmas, maka akan terlihat mana yang puskesmas 

dengan perkembangan tinggi atau rendah. Dengan demikian puskesmas dengan 

perkembangan rendah pelu ditingkatkan lagi. 
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Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penduduk 

Puskesmas 
 

Puskesmas Pati I 
Puskesmas Pati II 

 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi  pemanfaatan : 
 
1. KarakteristikPenduduk : 
- Umur 
- Tingkat Pendidikan 
- Tingkat Pendapatan 
 
2. Aksesbilitas : 
- Jarak absolute 
- Jarak Tempuh 
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 1.7. Hipotesis 

1. Pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas Pati I lebih baik daripada 

pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas Pati II 

2. Nilai stratifikasi. Puskesmas Pati I lebih baik daripada nilai stratifikasi 

Puskesmas Pati II 

3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan puskesmas adalah 

tingkat pendapatan dibandingkan dengan tingakat pendidikan, jarak absolut 

serta jarak tempuh penduduk terhadap puskesmas. 

 

 1.8. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Dalam metode penelitian tersebut informasi dikumpulkan dari responden yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner (Masri Singarimbun, 1982). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.8.1Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Puskesmas yang terletak di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan pertimbangan daerah tersebut 

memiliki kondisi daerah serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan 

lainnya sehingga menyebabkan kondisi sosial ekonomi penduduk yang 

berbeda pula. 

Puskesmas Pati I memiliki fasilitas kesehatan yang sudah lengkap 

dan banyak terdapat alternative pelayanan kesehatan lainnya, selain itu 

lokasi yang strategis berada dekat pusat pemerintahan dengan sarana 

transportasi yang mendukung sedangkan Puskesmas Pati II merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di daerah pedesaan dimana 

sebagian besar penduduk dalam wilayah kerjanya memiliki mata 

pencaharian sebagai petani, selain itu fasilitas yang ada masih kurang 

memadai, hanya ada Puskesmas dan beberapa praktek bidan dan letaknya 

kurang strategis yaitu bukan di pinggir jalan utama yaitu berada di jalan 

kampung atau desa. 
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1.8.2. Pemilihan Sampel 

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode acak sederhana (Simple Random Sampling), pengambilan 

sampel sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer 

dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel (Ida Bagus Mantra, 2003). Penentuan besarnya sampel ini 

berdasarkan kuota kampling, dimana jumlah sampel yang diambil untuk 

masing-masing wilayah kerja Puskesmas dengan pertimbangan dapat 

mewakili masing-masing Puskesmas adalah 50 responden untuk Puskesmas 

Pati I dan 50 untuk Puskesmas Pati II, sehingga jumlah keseluruhan adalah 

100 responden. Selain itu jumlah desa dalam wilayah kerja, jarak desa atau 

tempat tinggal responden terhadap lokasi Puskesmas kelengkapan fasilitas 

ekonomi dan sosial dalam wilayah kerja Puskesmas juga menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel. Di samping itu, jumlah tersebut 

telah memenuhi syarat untuk analisis data menggunakan metode korelasi 

dan regresi, yaitu minimal 30 sampel (Ida Bagus Mantra, 2003). 

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan langkah-langkah suatu penelitian, pengumpulan data 

merupakan awal dalam proses awal penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dari wawancara responden secara langsung dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga data 

tersebut mampu menggambarkan keadaan sekarang secara lengkap dan 

akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder 

meliputi data lokasi, demografi, statistik, sosial ekonomi, serta data lainnya 

yang dikumpulkan dari instansi atau kantor yang terkait dengan penelitian 

ini seperti dari Puskesmas Pati I dan Puskesmas Pati II, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pati, Kantor Kecamatan Pati, BPS Kabupaten Pati, BAPPEDA 

Kabupaten Pati.  
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1.8.4. Analisis Data 

1.8.4.1. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan satu unsur pokok penelitian, dimana menurut 

Singarimbun dan Effendi (1989), variabel adalah pengeompokkan yang 

logis dari dua atau lebih atribut. Variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu variabel pengaruh dan variabel 

terpengaruh. 

1) Variabel Pengaruh 

a) Stratifikasi Puskesmas 

Stratifikasi puskesmas merupakan hasil perhitungan nilai 

penampilan kerja dari puskesmas yang mendorong masyarakat 

untuk memanfaatkannya. Stratifikasi puskesmas selanjutnya 

dibagi dalam tiga tingkat, yaitu : 

(1) Tingkat I :  Puskesmas mempunyai stratifikasi baik 

apabila memenuhi upaya kesehatan wajib 

dengan nilai 90% - 100% 

(2) Tingkat II : Puskesmas mempunyai stratifikasi sedang 

apabila memenuhi upaya kesehatan wajib 

dengan nilai 75% - 89% 

(3) Tingkat III : Puskesmas mempunyai stratifikasi buruk 

apabila memenuhi upaya kesehatan wajib 

dengan nilai < 75% 

(Sumber : Perencanaan Tingkat Puskesmas Kabupaten 

Pati,2011) 

Upaya kesehatan wajib meliputi : 

- Upaya promosi kesehatan. 

- Upaya Kesehatan Lingkungan. 

- Upaya KIA dan KB.  

- Upaya perbaikan gizi. 

- Upaya pencegahan dan pembrantasan penyakit menular. 

- Upaya pengobatan. 
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b) Karakteristik Sosial Ekonomi 

Karakteristik sosial ekonomi pengguna diwakili/dilihat dari 

tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Adapun 

pertimbangan dari unsur-unsur tersebut adalah : 

(1) Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimaksud 

adalah pendidikan yang pernah dijalani. Jadi yang dihitung 

adalah jumlah tahun sukses yang dicapai. Dalam hal ini yang 

dilihat adalah tingkat pendidikan kepala keluarga 

(2) Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dihitung dari 

penghasilan total dari seluruh anggota rumah tangga 

(termasuk kepala rumah tangga), baik dari pekerjaan pokok 

maupun pekerjaan sampingan dalam rumah. 

c) Aksesibilitas 

Aksesibilitas menunjukkan kemudahan bergerak dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dalam suatu wilayah. Aksesibilitas ini 

mempunyai hubungan dengan jarak, dalam hal ini untuk 

menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam 

suatu wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1982). 

(1) Jarak absolut (mutlak) adalah jarak yang dihitung dari 

tempat tinggal pengunjung menuju fasilitas kesehatan dalam 

hal ini Puskesmas 

(2) Jarak tempuh yaitu waktu yang dibutuhkan oleh responden 

untuk menempuh jarak menuju Puskesmas baik dengan 

menggunakan alat transportasi maupun jalan kaki. 

2) Variabel Terpengaruh 

Pemanfaatan pelayanan puskesmas : jumlah atau besarnya 

kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan Puskesmas untuk 

mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. 
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Tabel 1.2. Wilayah Kerja Puskesmas di Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

 
No 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Pati I Puskesmas Pati II 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Desa Plangitan  
Desa Puri 
Desa Ngarus 
Desa Geritan 
Desa Dengkek 
Desa Mustokoharjo 
Desa Semampir 
Desa Gajahmati 
Desa Panjunan 
Desa Sidoharjo 
Desa Winong 
Desa Blaru 
Kelurahan Pati Kidul 
Kelurahan Pati Lor 
Kelurahan Pati Wetan  
Kelurahan Kalidoro 
Kelurahan Prenggan 

Desa Mulyoharjo 
Desa Widorokandang 
Desa Purworejo 
Desa Sidokerto 
Desa Payang 
Desa Sarirejo 
Desa Sugiharjo 
Desa Sinoman 
Desa Ngepungrojo 
Desa Tambahsari 
Desa Kutoharjo 
Desa Tambaharjo 
 

Jumlah 
pengunjung 

26.889 kunjungan 16.795 kunjungan 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Pati I sebanyak 26.889 kunjungan (3,84%) dari jumlah penduduk 

sebanyak 58.291 jiwa. Jumlah pemanfaatan kunjungan di Puskesmas Pati II 

sebanyak 16.795 (3,1%) dari jumlah penduduk sebanyak 44.651 jiwa. Standar 

nasional jumlah kunjungan puskesmas berdasarkan estimasi angka kesakitan    

adalah 15% dari jumlah penduduk. Hal ini merupakan permasalahan 

pemanfaatan fasilitas pelayanan di puskesmas dan harus ditingkatkan. 

 

1.8.4.2. Metode Analisis Data 

Analisis dilakukan pada dasarnya untuk membuktikan hipotesis-

hipotesis yang telah dibuat. Untuk membuktikan hipotesis yang pertama 

menggunakan metode skoring, sedangkan untuk membuktikan hipotesis 

kedua dan ketiga menggunakan analisis korelasi serta analisis regresi. 
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3) Metode Skoring 

Untuk mengetahui pemanfaatan pelayanan kesehatan 

Puskesmas di Kecamatan Pati oleh penduduk digunakan metode 

skoring yaitu dengan memberikan penilaian atau skor terhadap 

indikator-indikator pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas 

yang terdiri dari : jumlah pengunjung Puskesmas, stratifikasi 

Puskesmas, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat 

pendapatan, jarak absolut dan jarak tempuh. 

Data jumlah pengunjung dan potensi Puskesmas diperoleh dari 

instansi terkait dalam hal ini Departemen Kesehatan Kabupaten Pati 

dan Puskesmas Pati I dan Pati II (data sekunder). Sedangkan data 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jarak tempuh diperoleh 

dengan wawancara langsung terhadap responden (data primer). 

Tabel 1.3. Skor Indikator Pemanfaatan Puskesmas 

No Indikator Klasifikasi Skor 
1 Jumlah pengunjung Tinggi 

Rendah 
2 
1 

2 Potensi/stratifikasi Puskesmas Strata I 
Strata II 
Strata III 

3 
2 
1 

3 Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tinggi 
Sedang  
Rendah 

3 
2 
1 

4 Tingkat Pendapatan Tinggi 
Sedang  
Rendah 

3 
2 
1 

5 Jarak absolut Dekat 
Sedang 

Jauh 

3 
2 
1 

6 Jarak tempuh Cepat 
Sedang 
Lambat 

3 
2 
1 

Sumber : Aditya Catur Yogi. 2006. Analisis Pemanfaatan Puskesmas, 

Skripsi Sarjana. Surakarta : Fakultas Geografi UMS. 
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Kemudian dilakukan klasifikasi akhir yaitu untuk mengetahui 

Puskesmas mana yang termasuk dalam kategori tinggi, sedang, 

rendah dengan menggunakan metode interval. 

Rumus K = 
X

ba −
 

Keterangan : K = Klasifikasi 

a = nilai total skor tertinggi 

b = nilai total skor terendah 

X = jumlah kelas 

4) Uji Beda T-Test 

Teknik analisis uji beda T-test adalah salah satu teknik analisis 

statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan secara nyata 

rata-rata dari dua variabel. Teknik analisis ini digunakan untuk 

membuktikan hipotesis kedua. Secara matematis nilai t dirumuskan 

dengan fungsi : (sumber : Sutrisno Hdai, 1984) 

( ) ( )
2

1

1

1

221

212121

21
22

nnnn

SDnSDnn

xx
t

++
−+

−+−

−=  

Dimana : 

t = harga uji statistik 

x1 = rerata nilai stratifikasi 1 

x2  = rerata nilai stratifikasi 2 

SD1 = standar deviasi Puskesmas I 

SD2 = standar deviasi Puskesmas II 

n1 = jumlah observasi Puskesmas 1 

n2 = jumlah observasi Puskesmas 2 

5) Teknik Analisis Korelasi 

Teknik analisis korelasi adalah salah satu teknik statistik yang 

digunakan untuk mencerminkan hubungan antara 2 variabel. Besar 

kecilnya hubungan dinyatakan dalam bilangan yang menyatakan 

besar kecilnya hubungan yaitu koefisien korelasi. Dalam penelitian 
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ini digunakna teknik korelasi “Product Momen” dari Pearson. 

Teknik analisis ini merupakan teknik analisis untuk membuktikan 

hipotesis ketiga, untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

antara karakteristik sosial ekonomi yang terdiri dari tingkat 

pendidikan dan tingkat pendapatan pengguna, serta tingkat 

aksesibilitas dengan pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Ptai. 

Adapun rumus dari teknik korelasi Product Moment adalah sebagai 

berikut : 

( )( )
( ) ( )∑∑∑∑

∑∑∑

−−

−
2222 yynxxn

yxxyn
=r  

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

Σxy = jumlah perkalian dari x dan y 

Sumber: Dr. Amudi Pasaribu M.Sc, Ph. D. 1975. Pengantar 

Statistik. Ghalia Indonesia. Jakarta.  

 

1.9. Batasan Operasional 

1. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani 

(mental) dan sosial dan merupakan keadaan yang bebas dari penyakit, 

cacat dan kelemahan (UU No. 9 Tahun 1960, Bab I, Pasal 2) 

2. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan masyarakat, 

yang juga membina peran serta masyarakat, di samping memberikan 

pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di 

wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Departemen Kesehatan 

RI, 1991) 

3. Pemanfaatan Puskesmas adalah penggunaan puskesmas sebagai salah 

satu fasilitas kesehatan yang dipilih oleh masyarakat 

4. Stratifikasi Puskesmas merupakan hasil perhitungan nilai penampilan 

kerja dari puskesmas yang mendorong masyarakat untuk 

memanfaatkannya. Terdiri dari operasional hasil kegiatan Puskesmas, 



 

 

18

 

manajemen Puskesmas, sarana yang tersedia serta keadaan lingkungan 

(Departemen Kesehatan RI, 1991) 

5. Wilayah kerja adalah desa-desa yang penduduknya diharapkan dapat 

memanfaatkan pelayanan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 1991) 

6. Tingkat pemanfaatan Puskesmas adalah jumlah atau besarnya 

kunjungan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan (Depkes RI 2001) 

7. Tingkat pendidikan adalah pendidikan yang pernah dijalani oleh kepala 

keluarga (ayah) dan ibu rumah tangga berdasarkan tahun sukses 

8. Tingkat pendapatan adalah penghasilan total dari seluruh anggota 

keluarga, baik dari pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sampingan 

dalam satu bulan 

9. Jarak absolut (mutlak) adalah jarak yang dihitung dari tempat tinggal 

pengunjung menunju fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas 

10. Jarak tempuh adalah waktu yang dibutuhkan oleh responden untuk 

menempuh jarak menuju Puskesmas baik dengan menggunakan alat 

transportasi maupun jalan kaki. 

 


