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KAJIAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG 

KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Upaya  penyelenggaraaan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan 

Rumah Sakit, karena Rumah Sakit merupakan tempat penyedia layanan 

kesehatan untuk masyarakat. Rumah sakit adalah keseluruhan organisasi dan 

medis berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, 

dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. 

Penelitian dilakukan bertujuan untuk 1. Mengkaji tingkat pemanfaatan pelayanan 

rumah sakit di daerah penelitian. 2. Mengkaji seberapa besar pengaruh faktor 

tingkat pendidikan, pendapatan, dan jarak tempuh terhadap pemanfaatan rumah 

sakit di daerah penelitian. Metode pada penelitian ini adalah survei, pengambilan 

sampel dengan metode acak distratifikasi (tingkatan strata) laki-laki dan 

perempuan. Pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu 1. Tingkat pemanfaatan 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang dalam kategori rendah, karena rata-

rata frekuensi kunjunga pasien per tahun adalah sebanyak ≤ 3 kali per tahun, 

yaitu sebanyak 68%. 2. Besar pengaruh antara variabel pendidikan (X1) terhadap 

frekuensi kunjungan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,093 > 0,05 tidak 

terdapat pengaruh. Besar pengaruh antara variabel pendapatan (X2) terhadap 

frekuensi kunjungan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,395 > 0,05 tidak 

terdapat pengaruh. Hasil antara variabel jarak tempuh (X3) terhadap frekuensi 

kunjungan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,923 > 0,05 tidak  terdapat  

pengaruh  antara  kedua  variabel  tersebut. Secara simultan, besarnya pengaruh 

anatara variabel X1, X2, X3 terhadap Y ditunjukkan dengan nilai R square 

sebesar 0,033 atau sebesar 0,33%. 

 

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

 

Abstract 

 

Efforts to provide health services are carried out through hospital health services, 

because the hospital is a place for providing health services to the community. 

The hospital is the whole organization and the medical function is to provide 

complete health services to the community, where the service output reaches 

family and environmental services. The study was conducted aiming to 1. Assess 

the level of utilization of hospital services in the study area. 2. Assessing how 

much influence the level of education, income, and distance to the utilization of 

hospitals in the study area. The method in this study is a survey, random 

sampling stratified (strata level) male and female. In this study the results 

obtained are 1. The level of utilization of the Pandan Arang Regional General 

Hospital in the low category, because the average frequency of patient visits per 

year is as much as ≤ 3 times per year, which is as much as 68%. 2. The influence 

of the education variable (X1) on the frequency of visits (Y) with a significance 
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value of 0.093> 0.05 has no effect. The magnitude of influence between income 

variables (X2) on the frequency of visits (Y) with a significance value of 0.395> 

0.05 there is no influence. The results between the mileage variable (X3) to the 

frequency of visits (Y) with a significance value of 0.923> 0.05 there is no 

influence between the two variables. Simultaneously, the magnitude of influence 

between the variables X1, X2, X3 on Y is indicated by an R square value of 

0.033 or 0.33%. 

 

Keywords: education level, income level, and mileage 

 

1. PENDAHULUAN 

Derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat melalui pelayanan ksehatan, upaya 

yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok dan atau pun masyatrakat. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia 

dalam bidang kesehatan dimasa sekarang sangatlah penting. Menciptakan 

masyarakat yang sehat meliputi fisik maupun non fisik. Upaya yang dapat 

dilakukan antara lain dengan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), 

penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitataif). 

Bentuk upaya penyelenggaraaan kesehatan, dilaksanakan melalui 

pelayanan kesehatan Rumah sakit. RumahSakit adalah tempat penyedia layanan 

kesehatan untuk masyarakat. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang 

memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesifik, pendidikan dan 

pelatihan tenaga kesehatan. Rumah sakit merupakan keseluruhan organisasi dan 

medis berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, 

dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan adalah survey, yaitu mengambil sampel dari suatu 

populasi (pasien dan penggunjung rumah sakit) dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Hasil data dari penelitian ini yaitu tingkat 

pendidikan, pendapatan perbulan dan jarak tempuh menuju rumah sakit. Data 

yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan uji regresi 

linier berganda, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel. Metode 

pengambilan sampel dengan rumus slovin dari populasi yaitu pengunjung dan 
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pasien rumah sakit, kemudian pengambilan sampel melalui pembagian populasi 

kedalam tingkatan-tingkatan strata,srata yang dimaksud adalah jenis kelamin 

(laki-laki dan perempuan). Sampel sebanyak 50 orang laki-laki, dan 50 orang 

perempuan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif dan, statistik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menentukan tingkat pemanfaatan rumah sakit menggunakan data dari asal 

pasien (responden). Indikator pemanfaatan rumah sakit terdiri dari jumlah 

pengunjung rumah sakit, pendidikan responden, pendapatan keluarga, dan jarak 

tempuh responden dari rumah menuju rumah sakit. 

Tabel 1. Frekuensi Kunjungan Pasien Per Tahun 

No 
Frekuensi 

Kunjungan 
Klasifikasi Frekuensi Persentase 

1 ≤ 3 kali Rendah 68 68% 

2 4 - 6 kali Sedang 25 25% 

3 ≥ 7 kali Tinggi 7 7% 

  Total  100 100% 

Sumber : Data Primer, 2018 

      Tabel diatas menunjukkan frekuensi kunjungan pasien per tahun paling 

banyak adalah sebanyak ≤ 3 kali per tahun, dengan jumlah 68%. Frekuensi 

kunjungan pasien rumah sakit diambil dari data jumlah asal pasien atau alamat 

pasien (kecamatan) menurut hasil survey yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandan Arang. 
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Tabel 2. Jumlah Responden Menurut Daerah Asal Pasien 

No Daerah Asal (Kecamatan) Jumlah Responden (%) 

1 Selo 3 

2 Ampel 7 

3 Cepogo 4 

4 Musuk 6 

5 Boyolali 17 

6 Mojosongo 6 

7 Teras 7 

8 Sawit 9 

9 Banyudono 6 

10 Sambi 4 

11 Ngemplak 9 

12 Nogosari 5 

13 Simo 5 

14 Karanggede 2 

15 Klego 2 

16 Andong 2 

17 Kemusu 1 

18 Wonosegoro 1 

19 Juwangi 1 

  Luar Kabupaten Boyolali 3 

  Total 100 

            Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian frekuensi kunjungan yang paling tinggi 

yaitu responden dengan tempat asal pasien di Kecamatan Boyolali dengan 

prosentase sebesar 17% dari 19 Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kecamatan 

Boyolali merupakan Kecamatan dengan jarak terdekat dengan Rumah Sakit 

Pandang Arang. Dengan jarak yang dirasa dekat dan dapat di jangkau dengan 

kendaraan bermotor dapat mempermudah responden menuju rumah sakit. 

3.1  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Rumah Sakit 

Pemanfaatan Rumah Sakit dapat dilihat dari frekuensi kunjungan masyarakat ke 

Rumah Sakit baik untuk berobat maupun untuk tujuan lain. Seperti telah di 
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uraikan dalam sub bab sebelumnya, bahwa pengunjung (pasien) Rumah Sakit di 

RSUD Pandan Arang memiliki karakteristik dan sikap yang bervariasi terhadap 

keberadaan Rumah Sakit. Pada sub bab ini akan diuraikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit di daerah 

penelitian. Faktor-faktor tersebut dibatasi pada faktor pendidikan, pendapatan, dan 

jarak tempuh. Analisa yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

paling berpengaruh adalah terhadap pemanfaatan Rumah Sakit dengan 

menggunakan analisa korelasi linier berganda dengan SPSS. 

3.2 Pendidikan Responden 

Tabel 3. Faktor Pendidikan Terhadap Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandan Arang 

No Pendidikan 

Frekuensi Kunjungan 

Total 

Prosentase 

(%)  ≥ 7 

kali 
4 - 6 kali ≤ 3 kali 

1 Perguruan Tinggi 1 1 19 21 21% 

2 SMP / SMA 5 20 40 65 65% 

3 ≤ SD 1 4 9 14 14% 

  Total 7 25 68 100 100% 

Sumber : Data Primer, 2018 

      Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan latar 

belakang pendidikan SMP/SMA dengan frekuensi kunjungan kurang dari 3 kali 

termasuk kedalam kategori sedang, dengan jumlah yang paling banyak, yaitu 

sebesar 40 responden. 
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3.3 Pendapatan 

Tabel 4. Faktor Pendapatan Terhadap Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daeah 

Pandan Arang 

No Pendapatan per Bulan 
Frekuensi Kunjungan 

Total 
Prosentase 

(%) 
≥ 7 kali 4 - 6 kali ≤ 3 kali 

1 ≥ Rp 3.300.000 2 3 12 17 17% 

2 Rp 1.650.000 - Rp 3.300.000 2 13 38 53 53% 

3 ≤ Rp 1.650.000 3 9 18 30 30% 

  Total 7 25 68 100 100% 

Sumber : Data Primer, 2018 

      Dari table 4 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi adalah sebanyak 38 

responden berpendapatan sedang atau Rp 1.650.000 – Rp 3.300.000 per bulan 

dengan frekuensi kunjungan sebanyak ≤ 3 kali. 

3.4 Jarak Tempuh 

Tabel 5. Faktor Jarak Tempuh Terhadap Pemanfaatan Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandan Arang 

No 
Jarak 

Tempuh 

Frekuensi Kunjungan 
Total 

Prosentase 

(%) ≥ 7 kali 4 - 6 kali ≤ 3 kali 

1 ≥ 46 km 1 1 5 7 7% 

2 23 - 46 km 1 8 16 25 25% 

3 ≤ 23 km 5 16 47 68 68% 

  Total 7 25 68 100 100% 

Sumber : Data Primer, 2018 

      Dari table 5 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi yaitu responden dengan 

jarak tempuh ≤ 23 km dengan frekuensi kunjungan ≤ 3 kali per tahun yaitu 

sebanyak 47 dari 100 responden. Tingginya jumlah responden tersebut disebabkan 

karena jarak rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggal dan mudahnya sarana 

transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi. 

 



 

 

7 
 

3.5 Analisis Geografi 

Penelitian ini menggunakan analisis geografi dengan pendekatan keruangan yang 

mengcu pada fenomena penduduk dalam suatu daerah. Fenomena penduduk 

tersebut mempunyai rentan dari individu sampai ke kelompok yang lebih besar 

dalam rangka interaksi dengan lingkungannya. 

      Dalam sub bab sebelumya mengenai analisis pemanfaatan rumah sakit di 

daerah penelitian yang mendasarkan pada frekuensi kunjungan responden ke 

rumah sakit menunjukkan kategori rendah, dimana sebanyak 68 % responden 

berkunjung ke rumah sakit hanya ≤ 3 kali per tahun. Dari hasil ini juga 

mengindikasikan bahwa selain memanfaatkan rumah sakit responden juga 

memanfaatkan fasilitas lain yang tersedia seperti dokter praktik, puskesmas, 

poliklinik. Rendahnya frekuensi kunjungan di pengaruhi faktor sosial ekonomi. 

Responden dengan berbagai latar belakang yang berbeda akan memiliki pilihan 

untuk memilih fasilitas kesehatan yang mereka perlukan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat 

pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang: Tingkat  pemanfaatan  

Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Pandan  Arang  dalam kategori rendah, karena 

rata-rata frekuensi kunjunga pasien per tahun adalah sebanyak ≤ 3 kali per tahun, 

yaitu sebanyak 68%. Besar pengaruh faktor pendidikan terhadap pemanfaatan 

rumah sakit menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi sebesar 0,093 > 0,05 

maka tidak terdapat pengaruh anara variabel pendidikan terhadap frekuensi 

kunjungan pasien. Faktor pendapatan terhadap pemanfaatan rumah sakit 

menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi sebesar 0,395 > 0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh   antara  variabel  pendapatan  terhadap  frekuensi  

kunjungan pasien. Faktor jarak  tempuh  terhadap  pemanfaatan  rumah  sakit  

menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi sebesar 0,923 > 0,05 maka tidak 

terdapat hubungan antara variabel jarak tempuh terhadap frekuensi kunjungan 

pasien. 
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4.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan yaitu, dari hasil penelitian di RSUD Pandan Arang, 

sejumlah responden mengeluhkan tentang terlalu lama dalam mengantri, hal 

tersebut dikarenakan banyaknya pasien rumah sakit untuk berobat. Maka dari itu 

seharusnya pihak rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan yang memadai 

terhadap banyaknya jumlah pasien yang ingin berobat harus diimbangi dengan 

staf staf rumah sakit dan fasilitas rumah sakit yang lebih banyak lagi. 
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