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ANALISIS PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP 

PEMANFAATAN PUSKESMAS DI KECAMATAN GROGOL 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Pelayanan kesehatan masyarakat mengenai distribusi lokasi pusat pelayanan perlu 

mempertimbangkan aspek kerungan dengan maksud agar efisien dan merata 

penyebarannya. Penelitian analisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap 

pemanfaatan puskesmas di Kecamatan grogol Kabupaten Sukoharjo memiliki 

tujuan (1) menganalisis pemanfaatan pelayanan puskesmas di daerah penelitian, 

(2) menganalisis pengaruh faktor pendidikan, pendapatan dan jarak tempuh 

terhadap pemanfaatan puskesmas. Penelitian dilakukan dengan metode survey. 

Pengambilan sampel menggunakan pendekatan stratified random sampling 

dengan strata jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan (1) tingkat 

pemanfaatan puskesmas di Kecamatan Grogol dalam kategori rendah, karena 

hanya 13 orang berkunjung ke puskesmas sebanyak 5-6 kali atau lebih dari 6 kali 

pertahun, mereka berasal dari satu desa dan berusia lebih dari 35 tahun dengan 

latar pendidikan SD, bekerja sebagai buruh atau karyawan swasta (2) faktor 

pendidikan berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan dengan nilai (Sig.) 

0,014<0,05 faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan 

dengan nilai (Sig) 0,789>0,05 faktor jarak tempuh tidak berpengaruh terhadap 

frekuensi kunjungan dengan nilai (Sig.) 0,174>0,05. 

 

Kata Kunci: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jarak tempuh 

 

Abstract 

 

In order to streamline public health services regarding the distribution of service 

center locations, it is necessary to consider spatial aspects. with the intention to be 

efficient and equitable distribution. Research of analyzes the influence of social 

economic factors on the use of health centers in the sub-district of Grogol 

Sukoharjo regency has the aim of (1) Analyzing the utilization of health center 

services in the study area, (2) analyzing the influence of educational factors, 

income and distance to the use of health centers . The study was conducted by 

survey method. Sampling uses a stratified random sampling approach with strata 

of sex. The results showed (1) the utilization rate of puskesmas in Grogol sub-

district was in the low category, because only 13 people visited the puskesmas 5-6 

times or more than 6 times per year, they came from one village and were aged 

more than 35 years with elementary school education background , working as a 

laborer or private employee (2) educational factors affect the frequency of visits 

with a value (Sig.) 0.014 <0.05, income factors do not affect the frequency of 

visits with a value (Sig) 0.789> 0.05, the distance factor does not affect the 

frequency of visits with a value (Sig.) 0.174> 0.05. 

 

Keywords: education level, income level, and mileage 
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1. PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah suatu keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial ekonomi, 

pembangunan kesehatan dengan sasarann meningkatkan erajat kesehatan dan 

status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan 

kesehatan yang merupakan program Indonesia sehat.  

Keberadaaan pusat pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah merupakan 

salah satu langkah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang 

mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kualitas 

kehidupan dan usia harapan hidup, peningkatan kesejahteraan keluarga serta 

mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Para ahli selalu 

memperhitungkan tingkat kesehatan dan memperunakannya sebagai parameter 

untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan wilayah (Yahya, 1986).  

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategis, peningkatan 

akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system rujukan dan peningkatan mutu 

pelayanan, berbagai fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan agar 

masyarakat nyaman dan menjadi pilihan yang menyesuaikan kebutuhan ekonomi 

dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Survei, tersebut berupa 

wawancara kepada pasien atau pengunjung puskesmas dengan menggunakan 

kuesioner. Data utama dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan 

responden mengenai tingkat pendidikan, pendapatan dan jarak tempuh. 

Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS Inc 16.0, menggunakan uji regresi 

linier berganda yang di gunakan untuk meramalkan perubahan variabel terikat. 

Dalam menentukan sampel penelitian menggunakan metode stratified random 

sampling, yaitu mengelompokan populasi menjadi beberapa strata dan setiap 

strata diambil sampel secara acak. Besarnya sampel ditentukan dengan rumus 
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slovin yang biasa digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek 

tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Frekuensi Kunjungan  

Tabel 1. Frekuensi Kunjungan Responden ke Puskesmas di  

Kecamatan Grogol 

No 
Frekuensi Kunjungan 

 
Frekuensi Persentase Klasifikasi 

1 
1 – 2 kali per tahun 

 
60 60% Rendah  

2 
3 – 4 kali per tahun 

 
27 27% Sedang 

3 
>5 kali per tahun 

 
13 13% Tinggi 

Jumlah 

 
100 100% 

Rendah 
Rata-rata 

 

1 – 2 Kali per tahun 

Sumber : Penulis 2019 

 Berdasarkan tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa kunjungan responden 

ke Puskesmas dalam kategori rendah karena rata-rata frekuensi kunjungan 1-2 kali 

pertahun sebanyak 60% yang artinya responden yang berkunjung hanya 1-2 kali 

kunjungan dalam satu tahun sebanyak 60 reponden dari 100 responden, melebihi 

separuh jumlah total responden. 

 

 

 

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 2. Pengaruh tingkat Pendidikan Responden Terhadap 

Pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Grogol 
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Pendidikan 

Frekuensi Kunjungan Puskesmas  

(dalam 1 tahun) Jumlah 

1-2 kali  3-4 kali  >5 kali  

SD & SMP 

 
17 12 11 40 

% 42,5 % 30,0 % 27,5 % 100% 

SMA 

 
33 11 2 46 

% 71,7% 23,9% 4,3% 100% 

Perguruan 

tinggi 

 

10 4 0 14 

% 71,4% 28,6% 0% 100% 

Jumlah 

 
60 27 13 100 

% 60% 27,0% 13,0% 100% 

Sumber : Penulis 2019 

  Uji Korelasi Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat pemanfaatan 

puskesamas di daerah penelitian yang dicerminkan dari frekuensi kunjungan 

mereka ke puskesmas yang terbanyak adalah 1-2 kali kunjungan dalam setahun 

yaitu sebanyak 60 orang. Sebanyak 46% adalah responden yang berpendidikan 

SMA. 
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3.1.2 Tingkat Pendapatan 

Tabel 3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Responden Terhadap 

Pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Grogol 

Pendapatan 

Frekuensi Kunjungan Puskesmas  

(dalam 1 tahun) Jumlah 

1-2 kali  3-4 kali  >5 kali 

Rp. 1.000.000 

 
44 18 12 74 

(%) 59,5% 24,3% 16,2% 100% 

Rp. 2.000.000 

 
14 7 1 22 

(%) 63,6% 31,8% 4,5% 100% 

Rp. 3.000.000 

+ 

 

2 2 0 4 

(%) 50% 50% 0% 100% 

Jumlah 

 
60 27 13 100 

(%) 60%         27% 13% 100% 

Sumber : Penulis 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada pemanfaatan Puskesmas 

frekuensi kunjungan 1-2 kali dalam setahun sebanyak 60 responden,  sebagian 

besar mereka (74%) memiliki pendapatan Rp 700.000 – Rp 1.000.000. 
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3.1.3 Pengaruh Jarak Tempuh 

Tabel 4. Pengaruh Jarak tempuh Responden Terhadap Pemanfaatan 

Puskesmas di Kecamatan Grogol 

Jarak Tempuh 

Frekuensi Kunjungan Puskesmas  

(dalam 1 tahun) Jumlah 

1-2 kali  3-4 kali  >5 kali 

0,5 km 

 
34 19 11 64 

(%) 53,1% 29,7% 17,2% 100% 

1 – 2 km 

 
9 5 2 16 

(%) 56,3% 31,3% 12,5% 100% 

>2 km 

 
17 3 0 20 

(%) 85% 15% 0% 100% 

Jumlah 

 
60 27 13 100 

 60% 27% 13% 100% 

Sumber : Penulis 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pemanfaatan Puskesmas di daerah 

penelitian yaitu dari frekuensi kunjungan responden ke Puskesmas yang terbanyak 

adalah 1-2 kali kunjungan dalam satu tahun sebanyak 60 orang, dimana sebagian 

besar dari mereka yaitu 64  responden yang memiliki jarak tempuh 0,5 km. 
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3.1.4 Analisis Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Jarak tempuh terhadap 

Frekuensi Kunjungan 

Tabel 5. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Jarak tempuh 

terhadap Frekuensi Kunjungan Pasien. 

Model 

Unstandardizer 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Eror Beta 

1 (Constant) 2.196 .233  9.414 .000 

Pendidikan -.296 .118 -.285 -2.509 .014 

Pendapatan .037 .139 .028 .269 .789 

Jarak_tempuh -.128 .094 -.144 -1.368 .174 

Sumber : Penulis 2019 

 Analisi Uji Korelasi Pendidikan, Pendapatan dan Jarak Tempuh terhadap 

Frekuensi Kunjungan. Berdasarkan tabel di atas pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap kunjungan pasien di puskesmas Kecamatan Grogol didapatkan nilai p 

sebesar 0,014 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh antara 

faktor pendidikan dengan frekuensi kunjungan. Sedangkan, nilai p (Sig.) untuk 

pengaruh pendapatan terhadap Frekuensi kunjungan sebesar 0,789 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara faktor 

pendapatan terhadap frekuensi kunjungan dan dapat disimpulkan pula bahwa tidak 

terdapat pengaruh faktor jarak terhadap frekuensi kunjungan dengan nilai p (Sig.) 

sebesar 0,174 > 0,05. 

  Tingkat pemanfaatan puskesmas di daerah penelitian termasuk dalam 

kategori rendah. Responden  yang berkunjung ke puskesmas dengan frekuensi 

kunjungan >5 kali per tahun sebanyak 13 responden, jumlah tersebut kurang dari 

setengah jumlah total responden. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut 

dilandasi dari berbagai faktor, responden dengan tingkat kunjungan 1-2 kali 

pertahun sebanyak (60%) lebih dari setengah total responden. Kebanyakan dari 

mereka berkunjung hanya untuk berobat ringan, mengurus surat rujuk, imunusasi, 

dan pelayanan KB, selebihnya mereka memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang 

lain seperti rumah sakit, bidan dan poliklinik. Selain itu mereka juga beralasan 

bahwa tidak semua penyakit yang diderita responden dapat di tangani di 
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puskesmas, dengan keterbatasan alat dan tenaga medis  responden lebih memiih 

fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai untuk menunjang tingkat 

kesembuhan responden. 

  Faktor tingkat pendidikan di daerah penelitian dalam kategori sedang 

dengan responden yang berpendidikan SMA sebanyak 46%. Berdasarkan asumsi 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka mereka lebih 

memahami akan pentingnya keberadaan fasilitas kesehatan bagi kehidupan 

mereka, baik itu puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain. 

  Pendapatan juga berperan dalam faktor rendahnya frekuensi kunjungan ke 

puskesmas, responden dengan pendapatan kurang dari Rp 1.000.000 akan lebih 

memilih menggunakan fasilitas kesehatan puskesmas dari pada rumah sakit. Biaya 

yang dikeluarkan responden tergolong tidak mahal di bandingkan dengan failitas 

kesehatan rumah sakit.Responden yang berpendidikan tinggi lebih banyak 

memilih fasilitas kesehatan rumah sakit, mereka memilih mengeluarkan biaya 

lebih untuk berobat atau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang di tawarkan oleh 

rumah sakit dengan berbagai keunggulan sarana dan prasarana yang di suguhkan. 

  Jarak yang ditempuh responden untuk menuju ke fasilitas pelayanan 

kesehatan berbagai macam, ada yang hanya berjarak beberapa meter dan ada juga 

yang berjarak berkilo meter.Responden yang berjarak dekat dapat menggunakan 

lat transportasi sepeda angin dan sepedan motor, bahkan ada juga responden yang 

berjalan kaki karena dekatnya lokasi pelayanan kesehatan. Jarak tempuh yang 

jauh dapat di tempuh dengan memanfaatkan  sarana transportasi umum seperti 

angkutan atau ojek online. Adapun responden yang memilih fasilitas kesehatan 

yang lain seperti bidan, dokter praktik dan poli klinik dikarenakan jarak tempuh 

yang dekat.  

  Dari fator-faktor diatas masih terdapat bebagai faktor lainya diantaranya 

faktor pekerjaan, yang sebenarnya juga berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan. Dimana terdapat responden yang memiliki alasan untuk tidak berobat 

ke puskesmas dikarenakan jam kerja puskesmas bersamaan dengan jam kerja 

responden yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai buruh.  
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Tingkat pemanfaatan puskesmas di kecamatan grogol dalam kategori rendah , 

karena dari hasil analisa menunjukan kurang dari setengah responden  yaitu 13 

orang (13%) berkunjung ke puskesmas >5 kali pertahun sebanyak 13 responden 

,mereka berasal dari satu desa  dan berusia lebih dari 35 tahun ,dengan latar 

pendidikan SD dan bekerja sebagi buruh / karyawan swasta. Pengaruh Faktor 

Pendidikan, Pendapatan dan Jarak tempuh terhadap Frekuensi kunjungan pasien. 

Pengaruh Pendidikan terhadap Frekuensi kunjungan  terdapat pengaruh faktor 

pendidikan terhadap frekuensi kunjungan. Pengaruh Pendapatan terhadap 

Frekuensi kunjungan tidak terdapat pengaruh faktor pendapatan terhadap 

frekuensi kunjungan. Pengaruh Jarak terhadap Frekuensi kunjungan tidak terdapat 

pengaruh faktor jarak terhadap frekuensi kunjungan. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran berkenaan 

dengan pemanfaatan Puskesmas di daerah penelitian sebagai berikut : Perlunya 

peningkatan petugas dan fasilitas kesehatan khususnya uang ada di Puskesmas 

baik dari segi pelayanan maupun peralatan – peralatan untuk mendukung 

pelayanan yang lebih baik. Penyetaraan peralatan dan teknologi untuk puskesmas 

pembantuk supaya pelayanan dapat merata dan berjalan dengan baik serta 

meningkatkan informasi  - informasi kesehatan masyarakat di Kecamatan Grogol 

dapat lebih baik guna mewujudkan masyarakat yang sehat sebagai pendukung dan 

terwujudnya masyarakat yang lebih berkualitas. Bagi institusi pendidikan, agar 

dapat menambah referensi variabel yang di teliti yaitu variabel pekerjaan terhadap 

frekuensi kunjungan pasien ke pelayanan kesehatan. 
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