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HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN PEMILIHAN 

PELAYANAN KESEHATAN DI DESA KARANGGENENG KECAMATAN BOYOLALI 

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 

ABSTRAK 

Kondisi tubuh yang sehat diinginkan oleh setiap manusia agar dapat menjalankan berbagai 

aktivitas kehidupan, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pemerintah perlu 

memperbanyak tempat penanganan kesehatan masyarakat. Faktor permasalahan ekonomi 

perlu diperhatikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka 

inginkan. Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan 

pemilihan pelayanan kesehatan di Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng 

Kabupaten Boyolali Tahun 2016. Penelitian kuantitatif dengan metode survey analitik, 

pendekatan cross sectional. Populasi penelitian yaitu 1288 kepala keluarga di Desa 

Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 360 

responden diperoleh dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dengan 

kuesioner, analisis data menggunakan uji non parametric spearman Rank. Nilai uji korelasi 

non parametric spearman Rank menunjukkan hasil faktor tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan, dan tingkat pendapatan p value=0,001 dengan koefisien korelasi (r) masing-

masing 0,601; 0,676; dan 0,479. Kesimpulan terdapat hubungan antara status sosial 

ekonomi dari faktor tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan 

pemilihan pelayanan kesehatan di Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016.  

Kata kunci: Status sosial ekonomi, pelayanan kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, 

Pendapatan  

ABSTRACT 

A healthy body desired by every human in order to carry out various activities of life, in 

improving public health point of government need to extend public health care. Economic 

problems need attention, so people get health services like what they want. The aim of 

research to determine the relationship between socioeconomic status with sellection of 

health services in the Karanggeneng village of District Boyolali at 2016. This quantitative 

research with analytic survey, and cross sectional approach. The research population are 

1288 head of the family in the Karanggeneng village of District Boyolali. Research sample 

are 360 respondents was obtained by simple random sampling technique. Collecting data 

using questionnaires, data analysis using non-parametric Spearman Rank test. The 

research result from non-parametric Spearman Rank test showed that the factors of 

education level, occupation, and income income had a p value = 0.001 with correlation 

coefficients (r), respectively 0.601; 0.676; and 0.479. Conclusion there is a relationship 

between socio-economic status of the factor of education level, occupation, and income 

level with sellection of health services in the Karanggeneng village of District Boyolali at 

2016. 

Keywords: Socio-economic status, health care, education, occupation, income 

 PENDAHULUAN 

Kondisi tubuh yang sehat merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap manusia yang hidup di dunia, 

karena dengan kondisi yang sehat setiap manusia dapat berbagai aktivitas kehidupan lainnya. 



2 

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan serta menjadi hak untuk setiap manusia, 

sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No.39 tahun 2009 tentang kesehatan yang 

menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lilipory, 2008).  

Pemerintah perlu memperhatikan banyak hal dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, 

salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Oktorina, 2011). Pelayanan jasa 

yang diberikan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan mempengaruhi perilaku masyarakat itu 

sendiri (Safitri, 2012).  

Usaha yang lain dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berupa 

memperbanyak tempat-tempat pemeriksaan dan penanganan kesehatan masyarakat. Upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Boyolali salah satunya dengan memperbanyak 

tempat pelayanan kesehatan, antara lain dengan mendirikan 10 Rumah Sakit Umum, 1 Rumah Sakit 

Khusus, 14 Puskemas Perawatan, 15 Puskesmas non-Perawatan, 97 Praktek Dokter, dan 29 Klinik. 

Kecamatan Boyolali  mempunyai 3 Rumah Sakit Umum, 3 Puskesmas non-Perawatan, 11 Praktek 

Dokter, 4 Klinik dan Rumah Bersalin, serta 21 Bidan Praktek (Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali 

Tahun 2013).  

Pembangunan berbagai tempat kesehatan baik dari yang dikatakan sederhana hingga fasilitas 

lengkap tidak ada artinya apabila para pengguna jasa pelayanan kesehatan kurang mampu menikmati 

pelayanan yang diberikan atau pelayanan yang diterima dirasa kurang memuaskan dalam usaha 

memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Muchlas (2008) 

menambahkan beberapa faktor seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran nilai masyarakat, 

aspek legal dan etik, ekonomi, serta politik dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih pelayanan 

kesehatan. 

Data pekerjaan dan tingkat penduduk di Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali, salah satu penduduk yang juga merupakan seorang pengguna pelayanan kesehatan yang 

memiliki pekerjaan sebagai seorang pengusaha yang tidak terbatas jam kerja dan berpendapatan di 

atas Rp 3.500.000,00 perbulan selalu memilih pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan alasan 

peralatan dan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Data lain yang didapat yaitu seorang yang 

bekerja sebagai buruh dengan jam kerja terbatas yang ditentukan oleh perusahaan tempat dirinya 

bekerja dan memperoleh pendapatan kurang dari Rp 1.500.000,00 perbulan lebih memilih pelayanan 

kesehatan yaitu puskesmas. Data lain juga menemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan 

penghasilan diantara Rp 2.500.000,00 sampai dengan Rp 3.500.000,00 memilih pelayanan kesehatan 
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yaitu Rumah Sakit dikarenakan mempunyai jaminan kesehatan yang telah diberikan oleh Negara, 

sedangkan Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 

2.500.000,00 memilih puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dikarenakan pelayanan yang baik dan 

harga yang terjangkau. 

Kehidupan yang sehat adalah dambaan setiap masyarakat dan merupakan hak asasi manusia 

yang seharusnya diperoleh. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor yang dimiliki seperti faktor permasalahan ekonomi, sehingga 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkadang kurang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengangkat penelitian yang berkaitan dengan “Hubungan 

antara Status Sosial Ekonomi dengan Pemilihan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Desa Karanggeneng 

Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Boyolali Tahun 2016”. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif  yang  bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu 

variabel terhadap variabel lain dan menguji hipotesa yang dirumuskan. Metode yang digunakan adalah 

metode survey analitik dimana penelitian ini dilakukan untuk menggali bagaimana dan mengapa 

fenomena kesehatan itu bisa terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dimana 

tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja (Notoatmojo, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Karanggeneng Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali yang berjumlah 1288 kepala keluarga yang terdiri dari 13 Rukun Warga 

(RW). Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, dimana 

setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama secara acak untuk diambil sebagai sampel 

penelitian (Notoatmojo, 2012). 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteristik Responden (N=360) 

No Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

1. Usia

a. 21-30 tahun

b. 31-40 tahun

c. 41-50 tahun

d. 51-60 tahun

98 

115 

92 

55 

21,2 

31,9 

25,6 

15,3 

2. Jenis kelamin

a. Laki-laki

b. Perempuan

333 

27 

92,5 

7,5 
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3.1.2 Analisis Univariat 

Tabel 2 Analisis Univariat (N=360) 

No Variabel Frekuensi Persentase (%) 

1. Pendidikan

a. Tamat SD

b. Tamat SMP/ sederajat

c. Tamat SMA/ sederajat

d. Tamat S1/S2/S3

0 

29 

186 

145 

0 

8,1 

51,7 

145 

2. Pekerjaan

a. PNS, Karyawan

Perusahaan Negara, Bank Pemerintah 

b. Wiraswasta

c. Pensiunan, buruh, petani, karyawan

d. Tidak tetap/ tidak tentu

128 

36 

196 

0 

36,5 

10 

54,4 

0 

3. Pendapatan

a. Rendah (< Rp1.500.000,00)

b. Sedang (Rp1.500.000,00- 2.500.000,00)

c. Tinggi (> Rp2.500.000,00)

160 

172 

28 

44,4 

47,8 

7,8 

3.1.3 Analisis Bivariat 

        Tabel 3 Frekuensi Tingkat Pendidikan dengan Pemilihan Pelayanan     Kesehatan 

Tingkat Pendidikan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Total Praktek Dokter dan 

Bidan 

Rumah Sakit Klinik  Puskesmas 

Frek Frek Frek Frek Frek 

Tamat S1/S2/23 0 111 15 19 145 

Tamat SMA/ Sederajat 0 38 51 97 186 

Tamat SMP/ Sederajat 0 0 0 29 29 

Tamat SD 0 0 0 0 0 

Total 0 149 66 145 360 

          Tabel 4 Hasil Uji Korelasi non parametric spearman Pendidikan Responden dan Pemilihan 

Pelayanan Kesehatan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Responden 

Pendidikan 

N 360 

p value 0,001 

R 0,601 

Hasil analisis bivariat antara pendidikan dengan pemilihan pelayanan kesehatan diperoleh nilai 

probabilitas (p value) adalah 0,001, dimana 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pendidikan dengan pemilihan pelayanan 

kesehatan. Nilai koefisien korelasi spearman (r) sebesar 0,601 yang menunjukkan kekuatan hubungan 

yang kuat. 
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Tabel 5 Frekuensi Jenis Pekerjaan dengan Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Jenis 

Pekerjaan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Total Praktek Dokter 

dan Bidan 

Rumah 

Sakit 

Klinik  Puskesmas 

Frek Frek Frek Frek Frek 

PNS, Karyawan Perusahaan 

Negara, Bank Pemerintah 
0 110 0 18 128 

Wiraswasta 0 21 15 0 36 

Pensiunan, buruh, petani, 

karyawan 

0 
18 51 127 196 

Tidak tetap/tidak tentu 0 0 0 0 0 

Total 0 149 66 145 360 

Tabel 6 Hasil Uji Korelasi non parametric spearman Pekerjaan Responden dan Pemilihan 

Pelayanan Kesehatan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Responden 

Pekerjaan 

n 360 

p value 0,001 

r 0,676 

Hasil analisis bivariat antara pekerjaan dengan pemilihan pelayanan kesehatan diperoleh nilai 

probabilitas (p value) adalah 0,001, dimana 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pendidikan dengan pemilihan pelayanan 

kesehatan. Nilai koefisien korelasi spearman (r) sebesar 0,676 yang menunjukkan kekuatan hubungan 

yang kuat. 

      Tabel 7 Frekuensi Tingkat Pendapatan dengan Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Tingkat 

Pendapatan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 
Total 

Praktek Dokter dan Bidan Rumah Sakit Klinik  Puskesmas 

Frek Frek Frek Frek Frek 

Rendah 0 39 13 108 160 

Sedang 0 82 53 37 172 

Tinggi 0 28 0 0 28 

Total 0 149 66 145 360 

Tabel 8 Hasil Uji Korelasi non parametric spearman Pendapatan Responden dan Pemilihan 

Pelayanan Kesehatan 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Responden 

Pendapatan 

n 360 

p value 0,001 

r 0,479 

Hasil analisis bivariat antara pendapatan dengan pemilihan pelayanan kesehatan diperoleh nilai 

probabilitas (p value) adalah 0,001, dimana 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pendapatan dengan pemilihan pelayanan 

kesehatan. Nilai koefisien korelasi spearman (r) sebesar 0,479 yang menunjukkan kekuatan hubungan 

yang sedang. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Hubungan tingkat pendidikan dengan pemilihan pelayanan kesehatan 

Hasil uji non parametric spearman menunjukan antara pendidikan dengan pemilihan pelayanan 

kesehatan, didapatkan (p value) 0,001 dengan koefisien korelasi 0,601. Berdasarkan nilai (p value) 

0.001 adalah kurang dari 0,05 jadi bisa dikatakan beda variabel ini mempunyai hubungan kekuatan 

korelasi 0,601 dengan kriteria hubungan kuat. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi 

proses belajar seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut 

menerima informasi yang dapat diperoleh dari orang lain maupun media massa (Riyanto & Budiman, 

2013). 

 Pengetahuan pada seseorang tidak hanya diperoleh melalui sebuah pendidikan formal saja, 

tetapi juga dapat diperoleh melalui pendidikan nonformal. Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

mengandung aspek positif dan negatif yang dapat menentukan sikap seseorang terhadap suatu objek 

tertentu (Riyanto & Budiman, 2013). 

Pendidikan mempunyai efek yang positif terhadap kesadaran terhadap kesehatan dan 

berpengaruh pada perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Seseorang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi akan mempunyai pola pikir yang berkembang dan lebih logis serta memikirkan 

berbagai macam pertimbangan dalam mengambil keputusan seperti mereka yang berpendidikan 

sarjana memilih rumah sakit karena mereka memperoleh pengetahuan dan wawasan terhadap rumah 

sakit baik dengan fasilitas yang komplit, sedangkan mereka yang berpendidikan lulusan SMP memilih 

puskesmas karena puskesmas dekat tempat tinggal, sehingga mereka mudah mendapat info dari 

puskesmas dari kader kesehatan yang bekerjasama dengan puskesmas tersebut (Amalia, 2015). 

Anggraheni (2012) menjelaskan dalam memilih pelayanan kesehatan, ada faktor lain yang bisa 

mempengaruhi mereka dalam mempertimbangkan pemilihan pelayanan kesehatan seperti faktor 

kualitas pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan biaya pengobatan. Perilaku masyarakat sekarang 

ini sudah semakin baik, dilihat dari segi pemanfaatan pelayanan kesehatannya. Karena masyarakat 

sudah percaya dan mempunyai tanggapan yang baik tentang memeriksakan kesehatan dan berobat di 

pelayan kesehatan itu sendiri. Masyarakat semakin antusias untuk memanfatkan pelayanan kesehatan 

terlebih ada dukungan dari keluarga dan warga sekitar, adapun mereka yang kurang memanfaatkan 

atau bahkan tidak memanfaatkan sama sekali karena mereka tidak mendapat informasi tentang 

ketersediaan pelayanan kesehatan. Maka dari itu semakin baik pendidikan dan wawasan seseorang 

semakin baik pula pemanfaatan pelayanan kesehatan mereka (Ilmidiniyah, 2014). 
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3.2.2 Hubungan jenis pekerjaan dengan pemilihan pelayanan kesehatan 

Hasil uji non parametric spearman antara pekerjaan dengan pemilihan pelayanan kesehatan 

didapatkan (p value) 0,001 dengan koefisien korelasi 0,676. Berdasarkan nilai (p value) 0.001 adalah 

kurang dari 0,05 jadi bias dikatakan beda variabel ini mempunyai hubungan kekuatan korelasi 0,676 

dengan kriteria hubungan kuat. 

Sebagian kepala keluarga Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali yang 

bekerja sebagai pegawai negeri dan karyawan swasta, dari pekerjaan mereka ada satu pihak yaitu 

asuransi yang mengcover segala macam keperluan seperti jika mereka ingin memeriksakan kesehatan, 

sehingga masyarakat yang lapangan pekerjaan/ kantor mereka juga memberikan asuransi kesehatan 

akan lebih memilih pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan pihak asuransi kantor mereka 

sehingga mereka bisa memeriksakan pekerjaan dengan sedikit biaya atau bahkan cuma-cuma, seperti 

PNS dan karyawan perusahaan  memilih rumah sakit dikarenakan mereka mempunya asuransi yang 

bekerjasama dengan rumah sakit, sedangkan buruh,petani dan yang lain memeriksakan ke puskesmas 

dikarenakan mungkin mereka tidak mempunya asuransi dan tidak memiliki banyak biaya sehingga 

memiih pukesmas yang mudah dan terjangkau. 

Pekerjaan setiap individu dalam masyarakat juga menentukan pola pikir mereka terhadap 

memilih dan menetukan sesuatu, karena status pekerjaan individu menentukan dan mempengaruhi 

terhadap pemiihan tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan (Sari & Estri, 2012). 

3.2.3 Hubungan tingkat pendapatan dengan pemilihan pelayanan     kesehatan 

Hasil uji non parametric spearman antara pendidikan dengan pemilihan pelayanan kesehatan 

didapatkan (p value) 0,001 dengan koefisien korelasi 0,676. Berdasarkan nilai (p value) 0.001 adalah 

kurang dari 0,05 jadi bisa dikatakan beda variabel ini mempunyai hubungan kekuatan korelasi 0,476 

dengan kriteria hubungan sedang. 

Semakin tinggi pendapatan yang diterima seseorang maka akan menimbulkan kecenderungan 

untuk memilih dan menggunakan pelayanan kesehatan dengan kualitas dan fasilitas yang lebih baik, 

sedangkan hal itu berlaku sebaliknya jika seseorang mempuyai pendapatan yang kurang maka akan 

memilih dan menggunakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang bisa mereka bayar 

(Lumi, 2014).  

Responden dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah akan memilih pelayanan kesehatan 

pratama seperti puskesmas dikarenakan dengn biaya yang tiak begitu mahal tetapi mereka bisa 

memeriksakan kesehatan mereka dan mendapat obat, akan tetapi mereka yang mempunyai pendapatan 
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yang tinggi akan memeriksakan ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit yang memiliki fasilits 

kedehatan yang baik (Amalia, 2015). 

Kebanyakan dari mereka yang sudah mengeluarkan dana yang besar untuk kesehatannya, 

mereka menginginkan pelayanan dari petugas kesehatan yang disiplin, ramah, cekatan dan selalu 

mementingkan kepentingan pasien terlebih dahulu, sehingga dengan tingkat pendapatan pasien yang 

semakin tinggi maka pelayanan yang semakin baik dan fasilitas kesehatan yang semakin komplit 

menjadi tolak ukur mereka dalam memilih pelayanan kesehatan (Anggraheni, 2012; Ilmidiniyah, 

2014). 

 SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik  kesimpulan    penelitian sebagai 

berikut: 

4.1.1 Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan pemilihan pelayanan kesehatan di 

wilayah Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2016 

4.1.2 Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dari faktor tingkat pendidikan dengan 

pemilihan pelayanan kesehatan di wilayah Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016, yaitu semakin tinggi pendidikan, maka seseorang dapat mengarahkan 

dirinya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. 

4.1.3 Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dari faktor jenis pekerjaan  dengan pemilihan 

pelayanan kesehatan di wilayah Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 

Tahun 2016, yaitu pekerjaan menentukan dimana seseoarang akan mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

4.1.4 Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dari faktor tingkat pendapatan dengan 

pemilihan pelayanan kesehatan di wilayah Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016, yaitu semakin tinggi pendapatan, maka seseorang dapat bebas memilih 

pelayanan kesehatan dimana saja yang mereka sukai. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi peneliti 

Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian 

selanjutnya dan dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian  

dengan variabel lain yang berhubungan dengan pemilihan pelayanan kesehatan. 
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4.2.2 Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang 

bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat memilih sesuai apa yang dibutuhkan. 

4.2.3 Bagi tenaga kesehatan 

Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan, baik pelayanan medis maupun pelayanan 

non medis agar masyarakat tidak kecewa dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 

mereka pilih. 
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