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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai penunjang kebutuhan dalam berkehidupan, kehadiran pelayanan 

masyarakat sangat diperlukan. Indonesia sebagai negara berkembang sudah 

sepatutnya memfasilitasi serta melengkapi kekurangan-kekurangan pelayanan 

umum. Agar seluruh masyarakatnya sejahtera dan merasa terbantu dengan 

adanya fasilitas umum tersebut, terlebih dapat memfasilitasi hingga keseluruh 

penjuru negeri. 

Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila semua lapisan masyarakat 

merasa haknya terpenuhi dan memiliki pola hidup sehat agar dapat selalu 

berproduksi meski pada akhirnya waktu yang akan menghentikannya. 

Indonesia belum termasuk dalam kategori tersebut. Ditunjukkan dengan 

maraknya makanan siap saji yang masuk ke Indonesia, sebagai dampak atas 

adanya ekonomi pasar bebas. Dimana produk dari berbagai negara dapat 

dengan mudah masuk di dalam negeri. Tak ketinggalan pula masyarakatnya 

mengikuti gaya hidup negara lain yang serba praktis dan instan. Maka 

berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dengan maksud 

mengikuti tren masa kini. 

Dari segi kesehatan, makanan instan (siap saji) memiliki kualitas yang 

buruk, meski tidak seluruhnya berkualitas buruk. Sebab didalam makanan 

tersebut terdapat bahan pengawet yang dapat merugikan bagi kesehatan tubuh 

kita. Sehingga dengan gaya hidup tersebut kita dapat mengetahui tingkat 

kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah. Serta kondisi pelayanan 

kesehatan yang masih kurang memadahi dibandingkan dengan kebutuhan 

masyarakat akan fasilitas kesehatan. Maka pemerintah berusaha memenuhi 

segala kekurangan fasilitas kesehatan guna untuk memperbaiki derajat 

kesehatan, termasuk gizi masyarakat agar tercipta peningkatan kualitas dan 

taraf hidup yang berdampak pada kecerdasan beserta kesejahteraan 

masyarakatnya. 
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Sejalan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan maka pemerintah 

memberikan perhatian khusus yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan 

fasilitas kesehatan baik umum maupun khusus seperti rumah sakit, puskesmas, 

balai pengobatan, dan lain-lain dengan lebih menekankan pada kualitas dan 

kuantitas pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan tersebut sudah ditetapkan 

oleh pemerintah dalam Garis Besar Haluan Negara (Suryati, 2007). 

Menurut Kepmenkes RI nomor 585/MENKES/SK/V/2007, puskesmas 

sebagai penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan terdepan, 

kehadirannya ditengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat komunikasi 

masyarakat. Di harapkan keberadaan puskesmas disuatu daerah dapat 

bermanfaat dengan baik, masyarakatnya lebih berdaya dan timbul gerakan-

gerakan upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat. Sehingga dapat 

diupayakan pembaruan baik pada bidang kesehatan masyarakat maupun upaya 

pembangunan lainnya. 

Pembangunan kesehatan utamanya ditujukan pada golongan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota. Terlebih untuk 

daerah yang terpencil, kelompok terasing, daerah permukiman baru, daerah 

transmigrasi dan daerah perbatasan perlu diberi perhatian khusus. Oleh sebab 

itu untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat 

dengan mutu yang lebih baik dan biaya yang terjangkau perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan topografinya Kecamatan Kota Blora terletak diketinggian 

terendah 87 mdpl (meter diatas permukaan laut) dan yang tertinggi 194 mdpl. 

Letak ketinggian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk 

mengunjungi puskesmas. Sebab, apabila kondisi medan yang dilalui menuju 

puskesmas cukup berbukit dan memakan waktu di perjalanan maka perlu 

dipertimbangkan dengan maksud ketepatan waktunya. Kondisi fisik lain seperti 

iklim dapat pula menjadi salah satu indikator tingkat keramaian pengunjung. 

Utamanya ketika musim pancaroba atau pergantian musim. Pada musim ini 

perubahan udara dan temperatur dapat berpengaruh pada tubuh. Ditunjukkan 

dengan banyaknya pasien penderita penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan 
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Akut) dimusim ini. Tubuh kita secara otomatis akan menyesuaikan kondisi 

temperatur yang ada disekitarnya, pada saat itu pula daya tahan tubuh terhadap 

penyakit berkurang. Alhasil tubuh akan mudah terserang penyakit pada musim 

ini, seperti flu, batuk, masuk angin dsb. Kondisi temperatur yang tidak stabil 

dapat memicu bakteri dan virus untuk berkembang biak lebih cepat. Salah satu 

penyebab timbulnya penyakit ISPA yaitu flu dan batuk. Penyakit ISPA 

ditularkan melalui udara ketika bersin atau batuk. 

Perbedaan pendapatan daerah menurut kecamatan di Kecamatan Kota 

Blora merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Besarnya PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Kontribusi Kecamatan Kota Blora 

terhadap PDRB Kabupaten Blora, menempati urutan nomor 2 dari 16 

kecamatan dan unggul di sektor perdagangan. 

Tabel 1.1. Kontribusi PDRB Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kecamatan 

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014 (Persen) 

No Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Jati 3,10 3,04 3,04 3,03 2,93 

2 Randublatung  7,26 7,08 7,17 7,20 6,94 

3 Kradenan 3,04 2,93 2.93 2,94 2,83 

4 Kedungtuban 5,02 4,95 4,95 4,99 4,77 

5 Cepu 26,60 27,83 26,98 26,52 27,52 

6 Sambong 1,92 1,85 1,85 1,85 1,77 

7 Jiken 2,21 2,12 2,12 2,12 2,07 

8 Bogorejo 1,72 1,67 1,69 1,69 1,63 

9 Jepon 5,13 5,13 5,19 5,26 5,28 

10 Blora 16,21 16,22 16,64 16,75 17,00 

11 Banjarejo 3,30 3,19 3,14 3,16 3,10 

12 Tunjungan 4,41 4,42 4,59 4,68 4,73 

13 Japah 2,45 2,40 2,41 2,41 2,31 

14 Ngawen 6,89 6,81 6,97 7,00 7,00 

15 Kunduran 6,83 6,64 6,62 6,68 6,55 

16 Todanan 3,90 3,74 3,71 3,72 3,58 

Sumber: PDRB Kecamatan Se-Kabupaten Blora 2014 
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Tabel 1.2. Distribusi PDRB Kecamatan Kota Blora Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2010 – 2014 (%) 

No Kategori 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Pertanian 13,30 13,00 12,89 12,99 11,32 

2 Pertambangan dan penggalian 0,35 0,34 0,33 0,33 0,34 

3 Industri pengolahan 10,52 10,61 10,76 10,70 11,94 

4 Pengadaan listrik, gas 0,07 0,07 0.07 0,06 0,06 

5 Pengadaan air 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

6 Konstruksi 3,22 3,11 3,23 3,15 3,34 

7 Perdagangan 23,86 24,13 22,89 22,60 22,06 

8 Transportasi dan pergudangan 5,66 5,18 5,06 5,11 5,37 

9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 4,85 4,74 4,55 4,36 4,50 

10 Informasi dan komunikasi 2,25 2,26 2,21 2,13 2,06 

11 Jasa keuangan 4,23 4,30 4,42 4,40 4,43 

12 Real estate 1.90 1,82 1,77 1,75 1,79 

13 Jasa perusahaan 0,29 0,31 0,30 0,33 0,34 

14 Adm pemerintahan, pertahanan dan jam sos wjb 12,80 11,88 11,83 11,50 11,13 

15 Jasa pendidikan 8,59 10,40 12,22 12,99 13,37 

16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,00 2,08 2,25 2,26 2,38 

17 Jasa lainnya 6,04 5,70 5,16 5,29 5,53 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: PDRB Kecamatan Se-Kabupaten Blora 2014 

Sektor perdangan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan 

daerah Kabupaten Blora. Besarnya sektor perdagangan dapat disebabkan oleh 

banyaknya permintaan masyarkat akan sesuatu yang menjadi kebutuhan. 

Dilengkapi pula dengan sarana dan prasarananya maka akan meningkatkan 

kegiatan disektor perdagangan. Beberapa contoh komoditas utama di 

Kecamatan Kota Blora adalah hasil pertanian dan kayu pohon jati. Hasil 

pertanian yang menjadi produk unggulan adalah padi dan jagung. Berdasarkan 
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keadaan geografisnya, curah hujan didaerah penelitian rendah sehingga sering 

mengalami kekeringan pada musim kemarau. Keadaan tersebut sangat cocok 

untuk ditanami pohon jati, dimana pohon jati dapat tumbuh ditanah dengan 

kadar air yang terbatas. Maka kedua komoditas diatas dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi sektor perdangangan.  

Hal tersebut memungkinkan bahwa fasilitas pelayanan dasar terpenuhi, 

utamanya fasilitas kesehatan. Kesehatan erat kaitannya dengan masyarakat 

yang produktif. Apabila masyarakatnya dalam kondisi sehat, maka masyarakat 

tersebut memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 

bekerja dan menggali potensi diri. Pendekatan yang digunakan dalam 

penempatan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah pendekatan 

administrasi dan penduduk, hal tersebut menyebabkan tingkat efektivitas serta 

efisiensi fasilitas pelayanan kesehatan kurang diperhatikan. 

Maka dalam rangka mengefektivkan pelayanan kesehatan masyarakat 

mengenai distribusi lokasi pusat pelayanan kesehatan, perlu 

mempertimbangkan aspek keruangan.  Dengan maksud agar lebih efisien dan 

merata dalam penyebarannya disuatu wilayah, sehingga dapat ditempuh 

dengan waktu yang sesingkat mungkin. Efisien merupakan upaya untuk 

memperkecil jarak tempuh oleh penduduk terdekat disuatu daerah, jika mereka 

mengadakan perjalanan ke pusat pelayanan yang terdekat dari tempat 

tinggalnya. Sedangkan merata diartikan menurut jarak tempuh maksimum yang 

dapat diberikan bagi pemukiman-pemukiman yang jauh (Kusumadewa, 1990. 

Dalam Prawindyo, 2006). 

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, 

pemerintah Kecamatan Kota Blora memfasilitasi 2 puskesmas dan 5 

puskesmas pembantu. Pelayanan kesehatan tersebut diharapkan dapat 

memenuhi segala kebutuhan kesehatan masyarakat. Wilayah Kecamatan Kota 

Blora terbagi atas 28 desa atau kelurahan (15 desa dan 13 kelurahan). Jumlah 

penduduknya sebanyak 93.358 jiwa pada tahun 2014. Berikut pembagian 

wilayah kerja serta lokasi puskesmas maupun puskesmas pembantu yang 
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bertugas dalam menangani keterbatasan lokasi puskesmas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1.3. Lokasi dan Wilayah Kerja Puskesmas 

No Puskesmas Lokasi Wilayah Kerja 
Puskesmas 

Pembantu (Pustu) 

1 Blora  Kelurahan Jetis Desa Jepangrejo   

 
    Desa Kamolan Pustu Kamolan 

 
    Desa Pelem Pustu Pelem 

 
    Desa Purworejo   

 
    Desa Andongrejo   

 
    Kelurahan Beran   

 
    Desa Jejeruk   

 
    Kelurahan Bangkle   

 
    Kelurahan  Kedungjenar   

 
    Kelurahan Mlangsen   

 
    Kelurahan Jetis   

 
    Kelurahan Tambahrejo   

 
    Kelurahan Kauman   

 
    Kelurahan Sonorejo   

 
    Kelurahan Kunden   

 
    Kelurahan Tempelan   

 
    Kelurahan Tegalgunung   

 
    Kelurahan Karangjati Pustu Karangjati 

Jumlah 18 3 

2 Medang Desa Sendangharjo Desa Temurejo   

 
    Desa Tempurejo   

 
    Desa Patalan   

 
    Desa Tambaksari Pustu Tambaksari 

 
    Desa Purwosari Pustu Purwosari 

 
    Kelurahan Ngadipurwo   

 
    Desa Sendangharjo   

 
    Desa Tempuran   

 
    Desa Plantungan   

 
    Desa Ngampel   

Jumlah 10 2 

Sumber: Kecamatan Blora Dalam Angka 2015 

Berdasarkan letak administrasi kedua puskesmas, masing-masing wilayah 

kerja puskesmas diikuti dengan adanya puskesmas pembantu atau pustu. 

Puskesmas pembantu memiliki fungsi sebagai pertolongan pertama apabila 

disuatu wilayah kerja tidak mampu menjangkau puskesmas. Sehingga 

penduduk dalam wilayah kerja suatu puskesmas tidak harus mengunjungi 

puskesmas induk. Dalam tabel tersebut Puskesmas Blora terletak di Kelurahan 

Jetis memiliki wilayah kerja sebanyak 18 desa atau kelurahan, dan terdapat 3 
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puskesmas pembantu. Puskesmas Medang terletak di Desa Sendangharjo 

memiliki wilayah kerja sebanyak 10 desa atau kelurahan, dan terdapat 2 

puskesmas pembantu. 

Mengacu pada perbedaan jumlah wilayah kerja, akan memberi dampak 

pula dengan jumlah pengunjung. Di Puskesmas Blora terdapat 18 wilayah kerja 

dengan jumlah penduduk 69.581 jiwa pada tahun 2014 dengan latar belakang 

sosial ekonomi yang berbeda maka akan mempengaruhi pemanfaatan 

puskesmas. Begitu juga dengan wilayah kerja Puskesmas Medang, pasti jumlah 

kunjungan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. 

Tabel 1.4. Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas Tahun 2014 dan 2015 

No 
Unit Pelayanan 

Puskesmas 

Jumlah Pengunjung 

Tahun 

2014 2015 

1 Puskesmas Blora 31.051 34.880 

2 Puskesmas Medang 18.886 21.283 

Sumber: Data Kunjungan Puskesmas Blora dan Puskesmas Medang 2015 

Berdasarkan perbedaan pengunjung pada tabel 1.4 Puskesmas Blora dan 

Puskesmas Medang mengalami peningkatan jumlah kunjungan 

pasien.Peningkatan jumlah pengunjung terjadidiasumsikan karena minimnya 

biaya pengobatan, sehingga mendorong penduduk di wilayah kerjanya untuk 

berobat ke puskesmas. 

Latar belakang sosial yang dimaksud adalah mengenai pendidikan, dan 

mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kota Blora 

sebagian besar adalah seorang petani. Dalam hal bertani, para petani di 

Kecamatan Kota Blora memiliki kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarkat 

Kabupaten Blora. Kebiasaan yang dimaksud adalah tradisi sedekah bumi. 

Sedekah bumi merupakan salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Blora yang 

hingga saat ini menjadi rutinitas. Dalam hal waktu pelaksanaan sedekah bumi 

disetiap desa berbeda-beda, tergantung pada kapan desa tersebut mengalami 

panen raya kemudian baru dilaksanakan tradisi sedekah bumi. 
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Atas dasar itulah yang membedakan latar belakang sosial, dimana tradisi 

sedekah bumi tersebut sudah tidak menjadi rutinitas bagi masyarakat dalam 

wilayah administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan biasanya 

dicerminkan dengan wilayah yang dekat dengan perkotaan. Sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai jasa, baik jasa dibidang pendidikan maupun 

dibidang lainnya. Perubahan adat-istiadat merupakan suatu ekspresi dari 

perubahan pandangan dan pola hidup masyarakat yang cenderung semakin 

praktis. Hal tersebut merupakan salah satu karakter yang mengarai kehidupan 

penduduk bersifat kekotaan (Giyarsih, 2012). Sedangkan yang dimaksud latar 

belakang ekonomi adalah perbedaan pendapatan dari jenis pekerjaan. 

Jika mengaitkan antara jumlah pengunjung dengan faktor pemanfaatan 

puskesmas maka akan saling berpengaruh. Dengan demikian terdapat suatu 

masalah yaitu keterkaitan antara jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas 

dengan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan puskesmas. Aspek 

keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat di 

daerah terpencil sangat penting. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak 

didukung dengan aspek keterjangkauannya, maka dapat mengganggu 

keberlangsungan pelayanan tersebut. Aksesibilitas pelayanan kesehatan 

meliputi sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penduduk untuk 

mencapai puskesmas, seperti alat transportasi (kendaraan) dan kondisi jalan. 

Pedoman Klinik di Tempat Kerja/Perusahaan (2009) jika tingkat kesehatan 

pekerja terpelihara dengan baik, maka angka kesakitan, absensi, kecacatan, 

keluar masuk (turn over), kecelakaan kerja dan kerugian materi dapat 

diminimalkan. Dengan demikian produktivitas pekerja akan meningkat yang 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Apabila pelayanan 

kesehatan terpenuhi, maka semakin banyak penduduk yang produktif dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. 

Pemilihan obyek penelitian berfokus pada puskesmas. Bukan pada pusat 

pelayanan kesehatan lainnya karena dalam fungsi puskesmas telah disebutkan 

salah satunya sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah 

kerjanya (Ridlo, 2008. Dalam Sarjuni, 2013). Sama halnya yang telah 
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disebutkan dalam wilayah kerja puskesmas, yaitu dalam satu kecamatan atau 

berada dalam beberapa kecamatan. Begitu pula penjelasan yang terdapat dalam 

Pedoman Klinik di Tempat Kerja atau Perusahaan, kedudukan klinik 

perusahaan secara administratif maupun fungsional bertanggung jawab pada 

puskesmas karena puskesmas adalah penanggung jawab masalah kesehatan 

pada suatu wilayah kerja. Sehingga puskesmas sudah mewakili sebagian besar 

fasilitas kesehatan jenjang tingkat pertama. 

Berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan, yaitu  mengenai 

evaluasi tingkat pemanfaatan puskesmas sehingga hal tersebut menjadi bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN TINGKAT 

PEMANFAATAN PUSKESMAS DI KECAMATAN KOTA BLORA 

KABUPATEN BLORA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang disebutkan pada latar belakang akan dirumuskan 

secara spesifik, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi pengunjung terhadap 

pemanfaatan puskesmas?  

2. Bagaimana pengaruh lama waktu tempuh menuju puskesmas terhadap 

tingkat pemanfaatan puskesmas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selanjutnya disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini, yaitu: 

1. Mengkaji seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap 

pemanfaatan puskesmas. 

2. Mengkaji seberapa besar pengaruh waktu tempuh terhadap tingkat 

pemanfaatan puskesmas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah: 
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1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kecamatan 

Kota Blora dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan pengembangan 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang terkait dengan pelayanan 

puskesmas. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi berdasarkan sifat-

sifat penting. Menurut Bintarto dan Surastopo (1991) yang harus diperhatikan 

dalam analisa keruangan adalah penyebaran ruang yang telah ada dan 

penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang 

dirancangkan. 

Menurut Waskito (2006) berdasarkan kebutuhan setiap manusia yang tak 

lepas dari aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik merupakan salah satu bentuk dari pengamatan geografi. 

Kebutuhan yang bersifat fisik misalnya seperti kebutuhan pangan, tempat 

tinggal atau rumah, pakaian dan yang lain-lain. Sedangkan kebutuhan yang 

bersifat non fisik seperti kegiatan pribadi berupa rekreasi beserta pelayanan 

jasa transportasi, pelayanan kesehatan untuk kehidupan sehari-hari dan layanan 

disegala bidang. Maka permasalahan kesehatan beserta pelayanannya 

merupakan bagian dari kajian geografi, kajian tersebut sebenarnya tidak hanya 

menjadi obyek kajian geografi melainkan dapat menjadi kajian dan disiplin 

ilmu yang lain. Hal yang menjadi perbedaan adalah terletak pada 

pendekatannya, yaitu pendekatan keruangan, kelingkungan dan komplek 

wilayah. 

Menurut Konli (2014) tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi 

atau menormalisasi semua masalah atau semua penyimpangan tentang 

kesehatan yang ada dalam masyarakat. Maka dengan meningkatnya tingkat 
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pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. 

Pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang sedang menghadapi 

dua masalah pokok, pertama fasilitas pengobatan modern belum mencukupi 

karena jumlahnya kurang dan penyebarannya belum merata, kedua fasilitas 

yang tersedia belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat karena faktor 

sosial ekonomi dan adat-istiadat (Singarimbun, 1987). 

Puskesmas merupakan salah satu layanan kesehatan terdepan yang 

diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan 

rakyatnya. Pemilihan layanan kesehatan dasar terdepan tidak harus selalu 

memilih puskesmas, akan tetapi ada beberapa alternatif lain seperti klinik, 

dokter praktek dan lain sebagainya. Maka puskesmas harus memilih lokasi 

yang strategis agar mudah untuk dijangkau oleh semua penduduk yang berada 

diwilayah kerjanya. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan 

lokasi puskesmas yaitu jumlah penduduk, jarak, dan kondisi geografis. 

Troutwein dan Verstapen dalam Waskito (2006) menegaskan bahwa 

seseorang dalam memanfaatkan atau menentukan pilihan pelayanan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor geografis dicerminkan melalui  

jarak, jarak disini dimaksudkan tidak hanya ditentukan oleh jarak fisik tetapi 

juga waktu tempuh dan ongkos transportasi. Selain itu juga perlu 

mempertimbangkan jarak tempuh maksimum yang wajar oleh penduduk untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada pula faktor lain yaitu menyangkut 

dengan sosio psikologis, yaitu memperhitungkan waktu tunggu sampai 

pelayanan yang dibutuhkan diperoleh. 

Penentuan lokasi puskesmas yang diperuntukan untuk masyarakat agar 

pemanfaatannya optimal perlu dipertimbangkan, demi tercapainya tujuan 

pelayanan kesehatan itu sendiri. Daya jangkau antara puskesmas dengan 

kelompok masyarakat atau suatu daerah, telah menjadi prioritas dalam 

menetapkan lokasi pelayanan umum. Maka sebaiknya penetapan lokasi 

puskesmas didukung dengan tersedianya sarana transportasi yang memadahi. 



14 

 

Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau serta memanfaatkan 

layanan kesehatan secara optimal. 

Pengguna jasa pelayanan kesehatan di puskesmas menuntut pelayanan 

yang berkualitas tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara 

fisik akan tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, pengetahuan, 

keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan serta tersedianya sarana 

dan prasarana yang memadahi dapat memberikan kenyamanan. Banyak faktor 

yang bisa di tingkatkan yang mempengaruhi kenyamanan di puskesmas, seperti 

kondisi ruangan seperti kebersihan kerapian dan kelengkapan alat-alat yang 

dipakai petugas. Fasilitas puskesmas juga turut mempengaruhi kenyamanan, 

termasuk toilet, tempat duduk di ruang tunggu. Jadi hal-hal tersebut bisa 

ditingkatkan untuk menjamin setiap pasien yang dirawat atau berobat merasa 

puas dengan kenyamanan puskesmas. 
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1.5.2 Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.5. Tabel Pembanding dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Hendri Prawindyo 
Setiawan Budi 

Waskito 
Desy Ratria Novita 

Judul Penelitian 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pemanfaatan Pusesmas Di 

Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo 

Efektivitas Daya Layan 

Puskesmas Di 

Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali 

Kajian Tingkat 

Pemanfaatan 

Puskesmas Di 

Kecamatan Kota Blora 

Kabupaten Blora 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui 

pemanfaatan pelayanan 

puskesmas 

2. Mengetahui pengaruh 

faktor pendidikan, 

pendapatan dan jarak 

tempuh terhadap 

pemanfaatan puskesmas 

1. Mengetahui 

efektivitas daya 

layan puskesmas 

2. Mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

efektivitas daya 

layan puskesmas  

1. Mengkaji seberapa 

besar pengaruh  

kondisi sosial 

ekonomi terhadap 

pemanfaatan 

puskesmas 

2. Mengkaji seberapa 

besar pengaruh 

lama waktu tempuh 

terhadap tingkat 

pemanfaatan 

puskesmas 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Pengumpulan data primer  Pengumpuan data 

sekunder 

Pengumpulan data 

primer dan data 

sekunder 

Hasil Penelitian 

1. Tingkat pemanfaatan 

puskesmas sedang, 

karena masyarakat juga 

memanfaatkan fasilitas 

kesehatan yang lain. 

2. Faktor pendidikan, 

pendapatan dan jarak 

tempuh tidak 

berpengaruh terhadap 

pemanfaatan pelayanan 

puskesmas. 

1. Efektivitas daya 

layan puskesmas I 

dan puskesmas II 

memiliki kategori 

baik karena melebihi 

target layanan. 

2. Program kerja dapat 

terlaksana. 

1. Kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

berpengaruh 

terhadap 

pemanfaatan 

puskesmas. 

2. Faktor waktu 

tempuh 

berpengaruh 

terhadap 

pemanfaatan 

puskesmas. 

Sumber: Penulis, 2016 
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Hendri Prawindyo (2004), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Puskesmas Di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo”. Penelitiannya mengenai bagaimana pemanfaatan 

pelayanan puskesmas serta peran faktor pendidikan, pendapatan dan jarak 

tempuh dalam hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas. Metode 

penelitiannya yang digunakan adalah survei dengan jumlah sampel sebanyak 

100 responden yang diambil secara quota sampling. Hasil penelitiannya adalah 

tingkat pemanfaatan puskesmas sedang, karena masyarakat juga memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang lain. Dari ketiga faktor tersebut tidak berkorelasi, 

karena semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin rendah tingkat 

pemanfaatan puskesmas. 

Setiawan Budi Waskito (2006), dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas 

Daya Layan Puskesmas Di Kecamatan Banyudono Tahun 2005”. Penelitiannya 

mengenai tingkat efektivitas daya layan puskesmas dan efisiensi lokasi 

puskesmas, beserta faktor yang mempengaruhi. Untuk mengetahui tingkat 

efektivitas daya layan adalah dengan mengetahui persentase penduduk yang 

terlayanai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi lokasi adalah dengan mengetahui persentase penduduk yang 

memanfaatkan puskesmas tersebut dengan indikator asal penduduk yang 

terlayani berasal dari dalam wilayah kerja puskesmas atau berasal dari luar 

wilayah kerja puskesmas. Hasil penelitian adalah klas efektivitas pelayanan 

puskesmas baik, karena telah melebihi target yang ditentukan. Sedangkan klas 

efisiensi lokasi juga memiliki klas baik, karena jumlah pengguna puskesmas 

yang berasal dari luar wilayah kerja tidak lebih tinggi dari pengguna 

puskesmas dalam wilayah kerja. Hasil tersebut diperoleh dari analisis data 

sekunder. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Pemanfaatan fasilitas kesehatan tidak selalu dipengaruhi oleh 

bermacamnya fasilitas kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 

akan tetapi keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat 
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terjadi karena latar belakang keluarga seseorang menentukan tingkat 

pendidikannya, dan pendidikannya menentukan tingkat pengetahuannya 

terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan. Apabila pengetahuannya lebih luas, 

akan tumbuh kesadaran kesehatan kemudian didukung dengan jumlah 

pendapatannya, maka seseorang akan semakin selektif dalam memilih fasilitas 

kesehatan yang terbaik untuknya. Kemudahan dalam mencapai puskesmas 

merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Dari segijarak 

maupun alat transportasi menuju puskesmas. Kondisi jalan yang baik namun 

memiliki jarak yang jauh maka dapat berarti lokasi tersebut belum efisien dan 

belum efektif. Namun apabila berjarak dekat kondisi meskipun jalan kurang 

baik berarti lokasi tersebut dapat dikatakan cukup efisien dan efektif. Sebab hal 

yang menjadi tujuan utama adalah ketepatan waktu dalam mencapai lokasi 

puskesmas. Berdasarkan hal tersebut maka aksesibilitas sangat berperan dalam 

pemanfaatan puskesmas. 

Berdasarkan lokasi, masing-masing puskesmas di Kecamatan Kota Blora 

berbeda begitu pula dengan wilayah kerjanya. Berdampaklah pada tingkat 

pemanfaatannya dari masing-masing puskesmas yang mengalami perbedaan. 

Sehingga perlu dibuat klasifikasi dari kedua puskesmas agar dapat mengetahui 

tingkat pemanfaatannya. Adapun uraian secara singkat dijelaskan dalam 

diagram alir pemikiran pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2016. 

1.7 Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada kerangka pemikiran, maka 

diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pendapatan pengunjung maka akan 

semakin rendah tingkat pemanfaatan puskesmas. 

2. Semakin singkat waktu tempuh menuju puskesmas, maka akan semakin 

tinggi tingkat pemanfaatan puskesmas. 

Masyarakat (jumlah penduduk 

menurut wilayah kerja) : 

- Puskesmas Blora 

- Puskesmas Medang 

Karakteristik responden (faktor 

pengaruh) 

- Pendidikan 

- Pendapatan 

- Waktu tempuh 

Faktor yang terpengaruh oleh tingkat 

pemanfaatan 

- Frekuensi kunjungan 

Pemanfaatan 

puskesmas 

Skoring 

2 = Tinggi 

1 = Rendah 

- Peta wilayah kerja puskesmas 

- Peta tingkat pemanfaatan puskesmas 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi : 

1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah 

purposive sampling, artinya pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan adalah 

Kecamatan Kota Blora merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap 

perekonomian Kabupaten Blora setelah Kecamatan Cepu, rinciannya terdapat 

pada Tabel 1.1. 

Kecamatan Kota Blora merupakan pusat pemerintahan tingkat kabupaten, 

sehingga dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di pusat pemerintahan 

dapat menjadi salah satu modal dalam pembangunan suatu daerah 

1.8.2 Pemilihan Responden 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan instrumen 

kuesioner. Kuesioner ditujukan untuk responden, responden yang dimaksud 

adalah populasi atau keseluruhan subyek penelitian, yaitu pasien yang datang 

ke puskesmas di Kecamatan Kota Blora saat penelitian dilakukan. Mengingat 

adanya keterbatasan, maka hanya mengambil beberapa responden yang 

dijadikan sebagai sampel untuk mewakili populasi. Populasi yang dimaksud 

adalah keseluruhan pasien di puskesmas. Suatu penelitian yang menggunakan 

metode survei, tidak selalu perlu meneliti seluruh individu dalam populasi, 

karena disamping memakan biaya yang cukup besar juga membutuhkan waktu 

yang lama. Sehingga dari beberapa sampel tersebut dapat memberikan 

gambaran dari seluruh populasi yang diteliti. Dalam analisa dengan teknik 

korelasi, sampel yang harus diambil minimal 30 orang (Singarimbun, 1995). 

Jumlah tersebut diasumsikan bahwa distribusi rerata dengan jumlah 30 akan 

mendekati normal. Penentuan jumlah responden didasarkan pada metode 

stratified random sampling. 

Metode stratified random sampling merupakan proses pengambilan 

sampel melalui pembagian populasi kedalam tingkatan-tingkatan strata. 
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Selanjutnya setiap strata dapat diambil sampel secara acak. Jadi dalam 

penelitian ini variabel memiliki tingkatan atau strata. Variabel yang dimaksud 

adalah pendidikan, pendapatan, dan waktu tempuh. Besarnya sampel yang 

diambil dari setiap strata dapat berimbang dan dapat pula tidak berimbang. Jika 

menggunakan metode tidak berimbang, maka jumlahnya dapat ditentukan 

sendiri oleh peneliti. Strata yang dimaksud adalah tingkatan tinggi, sedang, dan 

rendah. Oleh sebab terdapat 3 variabel, maka setiap satu variabel memiliki 

jumlah strata sebanyak 3. Jika dijumlahkan, strata dari 3 variabel adalah 

sebanyak 9. Jadi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata di kedua 

puskesmas minimal berjumlah 5. Oleh karena peneliti menggunakan metode 

tidak berimbanga, maka jumlah sampel ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu 

sebanyak 70 responden. Dengan asumsi adanya keterbatasan peneliti yang 

mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga. 

1.8.3 Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan 

yang ada adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, data yang diperlukan adalah pendidikan, pendapatan dan waktu 

tempuh pasien menuju puskesmas. Dengan penggunaan instrumen 

kuesioner, diharapkan dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. 

b. Data sekunder, diperoleh dari data yang sudah ada, yaitu dengan 

mengumpulkan data dari beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian 

seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah 

penelitian. 

1.8.4 Analisis Data 

Agar tercapai tujuan dari penelitian ini, maka dalam analisa data 

menggunakan tabel frekuensi dan korelasi product moment.  

1.  Tabel frekuensi 

Dalam mengumpulkan data, langkah ini merupkan tahap awal pengisian 

data. Data yang digunakan dalam pengisian tabel frekuensi adalah 

persentase kunjungan pasien kedua puskesmas. Data tersebut kemudian 

disusun dengan jelas agar lebih mudah dalam memahami. Data yang telah 
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terkumpul kemudian di-skoring sehingga didapatkan klasifikasi. Variabel 

yang digunakan adalah pendidikan, pendapatan, dan waktu tempuh. Dimana 

variabel frekuensi kunjungan pasien sebagai variabel terpengaruh. Dari 

keempat variabel tersebut didapatkan 3 klasifikasi, yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

3
 

 Variabel pengaruh (X) 

Pendidikan, pendapatan, 

waktu tempuh 

Variabel terpengaruh (Y) 

Frekuensi kunjungan 

Klasifikasi  Rendah, sedang, tinggi Rendah, sedang, tinggi 

Sumber : Prawindyo,  2006 

2.  Korelasi product moment 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan, pendapatan dan waktu 

tempuh terhadap pemanfaatan puskesmas dinyatakan dengan koefisien 

korelasi. Analisis korelasi digunakan dengan tujuan agar mencerminkan 

hubungan antara dua variabel. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk bilangan. 

Dimana syarat koefisien korelasi harus dinyatakan dengan bilangan besar 

kecilnya hubungan antar variabel. Teknik korelasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik korelasi product moment, yang telah 

dikemukakan oleh Person. Rumus yang digunakan: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑋𝑌 = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

𝑋   = pendidikan, pendapatan dan waktu tempuh 

𝑌   = frekuensi kunjungan 

𝑁  = jumlah responden 

Sumber: Arikunto, Suharsimi. 1998 

Kemudian  hasil koefisien yang diperoleh diinterpretasi berdasarkan besaran 

nilai berikut ini: 
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Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi  

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup  

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah  

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah (tak berkorelasi) 

Sumber: Arikunto, Suharsimi. 1998 

Apabila nilai r diperoleh angka negatif, berarti korelasinya negatif. Indeks 

korelasi tidak pernah lebih dari 1,00. 

1.8.5 Analisis Geografi 

Dalam analisa geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan 

keruangan, kompleks wilayah dan kelingkungan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan keruangan, yang berarti perbedaan lokasi berdasarkan letak absolut 

dan relatif. Lokasi absolut yang dimaksud seperti letak suatu daerah 

berdasarkan garis lintangnya. Sedangkan lokasi relatif yang dimaksud adalah 

perbandingan suatu daerah dengan lingkungan disekitarnya. Jadi dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada lokasi relatif, yaitu mengetahui pengaruh 

keberadaan puskesmas dengan lingkungan disekitarnya (masyarakat yang 

bermukim disekitar lokasi puskesmas). Variabel penelitiannya yaitu faktor 

yang mempengaruhi kunjungan pasien puskesmas. Variabel tersebut 

diantaranya faktor pendidikan, pendapatan, frekuensi kunjungan dan waktu 

tempuh. Cara menganalisisnya dengan menguji korelasi antara variabel 

pengaruh dan variabel terpengaruh, selanjutnya angka hasil korelasi 

diinterpretasikan dengan besaran nilai yang digambarkan dalam klasifikasi. 

Unit analisis yang digunakan adalah wilayah. 

 

1.9 Batasan Operasional 

Kajian merupakan hasil yang diperoleh dari menguji suatu permasalahan. 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu 

wilayah kerja (Menkes, 2004). 
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Pemanfaatan adalah tindakan seseorang dalam menggunakan fasilitas 

pelayanan umum. 

Tingkat pemanfaatan puskesmas adalah frekuensi kunjungan pasien 

berdasarkan faktor-faktor tertentu. 

Keberhasilan puskesmas adalah dalam rangka mewujudkan visi 

pembangunan kesehatan di Indonesia, maka berbagai masalah dan atau 

kekurangan puskesmas perlu segera diatasi (Kepmenkes RI 2004). 

Mutu pelayanan medik di puskesmas adalah upaya untuk meningkatkan 

pelayanan dengan menetapkan pedoman pemberian obat oleh tenaga medis 

dalam pengobatan dasar di puskesmas dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan (Menkes, 2008). 

Pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk memahami gejala 

tertentu agar mendapatkan pengetahuan lebih mendalam, dimana variabel 

ruang menjadi posisi utama dalam setiap analisisnya (Yunus, 2010). 

Transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu 

tempat ke tempat lain baik dengan sarana ataupun tanpa prasarana 

(Wibowo, 2006). 

Desa memiliki wilayah administrasi dusun, rukun tentangga (RT) dan rukun 

warga (RW). 

Kelurahan memiliki wilayah administrasi rukun tetangga (RT) dan rukun 

warga (RW). 

Wilayah kerja adalah desa atau kecamatan yang menjadi tanggungjawab 

dimana puskesmas itu berada dengan memperhatikan keutuhan konsep 

wilayah desa, kelurahan atau RW (Menkes, 2004). 

  


