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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan merupakan kebutuhan dasar untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari, karena setiap manusia berhak untuk hidup dan 

memiliki kesehatan yang layak. Penduduk yang sehat menjadi produktif dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari, namun pada kenyataannya di negara Indonesia tidak 

semua orang mendapatkan atau mampu memiliki derajat kesehatan yang optimal. Hal 

ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah kesehatan lingkungan 

masyarakat yang buruk, kehidupan sosial ekonomi yang rendah sehingga 

menyebabkan gizi buruk, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya sehingga menghambat tercapainya suatu derajat kesehatan yang 

optimal, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial dan 

ekonomi.  

Kesehatan bagi masyarakat ini sangatlah penting sehingga mendorong 

pemerintah untuk mendirikan sarana layanan kesehatan agar masyarakat dapat 

mengakses kebutuhan kesehatan dengan cepat. Layanan kesehatan merupakan hal 

terpenting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, oleh karena itu mendapatkan 

layanan kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan adalah 

upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah 

sebagai penyelenggara negara merupakan elemen utama dalam pelaksanaan dan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesenjangan masyarakat (Iwan, 2017).  

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memeratakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat adalah dengan penyediaan beberapa fasilitas kesehatan terutama 

puskesmas dan puskesmas pembantu, penyediaan obat, penyediaan tenaga medis dan 
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pencegahan penyakit menular, yang dapat menjangkau segala lapisan masyarakat 

hingga daerah terpencil. Kemudahan akses ke sarana pelayanan kesehatan 

berhubungan dengan faktor-faktor penentu, antara lain jarak tempat tinggal dan waktu 

tempuh ke sarana kesehatan, status sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 

(Riskesdas, 2007). 

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu 

pelayanan publik terdepan pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan RI nomor 128 tahun 2004, tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, 

mengatakan bahwa Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari dinas 

kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan disatu atau sebagian Kecamatan. Faktor luas wilayah, kepadatan penduduk, 

keadaan geografis merupakan bahan pertimbangan dalam menetukan wilayah kerja 

Puskesmas.  

Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia, 

maka puskesmas perlu mendapatkan perhatian terutama yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan kesehatan puskesmas sehingga dalam hal ini Puskesmas dituntut 

untuk selalu meningkatkan profesionalisasi dari para pegawai Puskesmas serta 

meningkatkan fasilitas atau saranan kesehatannya untuk memberikan kepuasan 

kepada pasien yang menggunakan jasa layanan kesehatan. 

Pelayanan yang berkualitas tentu saja tidak sebatas senyum ramah dari para 

pegawai puskesmas, melainkan lebih dari itu. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry dalam Lupiyoadi (2013:216) terdapat lima dimensi utama yang relevan untuk 

menjelaskan kualitas pelayanan yang dikenal dengan service quality (servqual) yaitu 

tangibe (bukti fisik), reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Kelima dimensi kualitas pelayanan 

tersebut merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepuasan pasien.  

Dewasa ini Puskesmas semakin keterbelakang, karena semakin banyaknya 

saingan misal rumah sakit yang jauh lebih canggih dan lengkap dalam segi peralatan 

maupun tenaga medisnya. Meskipun ada beberapa masyarakat yang masih memilih 

Puskesmas sebagai sarana kesehatan untuk keluarganya. Ada banyak pertimbangan 
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mengapa puskesmas masih diminati, dari segi biaya Puskesmas lebih murah dan 

terjangkau.  

Salah satu Kecamatan yang dikaji yaitu Kecamatan Boyolali. Kecamatan 

Boyolali merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Boyolali. 

Kecamatan Boyolali terdiri dari 6 desa, 3 kelurahan dan berpenduduk 69.210 jiwa, 

terdiri dari 33.868 jiwa penduduk laki-laki dan 35.342 jiwa penduduk perempuan. 

Kecamatan Boyolali memiliki luas wilayah 26,251 km² serta mempunyai kepadatan 

penduduk 2.637 jiwa / km². Kecamatan Boyolali mempunyai kepadatan penduduk 

yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di 

Kabupaten Boyolali menjadi alasan peneliti memilih daerah penelitian. Kepadatan 

penduduk di Kecamatan Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Boyolali Tahun 2017 

No Kecamatan 
Presentase Penduduk 

(%) 

Kepadatan Penduduk  

per km   
1 Selo 3,05 530 

2 Ampel 8,12 875 

3 Cepogo 5,84 1073 

4 Musuk 5,88 881 

5 Boyolali 7,10 2637 

6 Mojosongo 5,44 1222 

7 Teras 4,63 1509 

8 Sawit 3,19 1804 

9 Banyudono 5,12 1968 

10 Sambi 4,42 928 

11 Ngemplak 8,82 2230 

12 Nogosari 6,81 1204 

13 Simo 4,74 961 

14 Karanggede 4,04 943 

15 Klego 4,21 790 

16 Andong 5,74 1025 

17 Kemusu 4,21 414 

18 Wonosegoro 5,26 551 

19 Juwangi 3,39 412 

 Kabupaten 

Boyolali 

100.00 960 

Sumber : Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017 
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Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi memiliki beberapa 

masalah yang perlu dikaji, khususnya dibidang kesehatan. Menurut Achmadi (2014) 

kepadatan penduduk telah memicu timbulnya penyakit-penyakit infeksi baru. 

Penyakit infeksi baru umumnya disebabkan virus yang dikenal sebagai makhluk yang 

memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan rekayasa genetic secara alamiah. 

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, Pemerintah 

Kabupaten Boyolali memfasilitasi 2 Puskesmas untuk Kecamatan Boyolali yang 

diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan kesehatan masyarakat. Data 

Puskesmas yang berada di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 Data Puskesmas di Kabupaten Boyolali 2018 

No Puskesmas Total Kunjungan 

1  Selo 22.883 

2 Ampel 1 35.958 

3 Ampel 2 23.987 

4 Cepogo 42.087 

5 Musuk 1 31.310 

6 Musuk 2 31.481 

7 Boyolali 1 27.187 

8 Boyolali 2 15.649 

9 Mojosongo 46.570 

10 Teras  48.264 

11 Sawit 47.796 

12 B.Dono 1 39.725 

13 B.Dono 2 19.770 

14 Sambi 32.695 

15 Ngemplak  98.644 

16 Nogosari  35.112 

17 Simo  36.283 

18 Karanggede 51.283 

19 Klego 1 19.888 

20 Klego 2 23.220 

21 Andong  36.556 

22 Kemusu 1 12.140 

23 Kemusu 2 20.811 

24 Wonosegoro 1 31.505 

25 Wonosegoro 2 36.473 

26 Juwangi  19.010 

 Jumlah  891.087 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 2018 
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Kecamatan Boyolali mempunyai 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Boyolali I 

yang terletak di tengah Kota Boyolali dan Puskesmas Boyolali II yang terletak di 

Desa Mudal. Perbedaan letak antara Puskesmas Boyolali I dan Puskesmas Boyolali II 

membuat peneliti ingin membandingkan kualitas pelayanan kesehatan dikedua 

puskesmas tersebut. 

Puskesmas Boyolali sebagai organisasi pelayanan publik tidak terlepas dari 

sorotan dan penilaian masyarakat penggunanya. Pelayanan yang diberikan kepada 

pasien terkadang masih mengandung keluhan dari masyarakat baik berupa pelayanan 

medis maupun non medis, fasilitas sarana dan prasarana yang berada di Puskesmas 

tersebut. Puskesmas Boyolali sebagai salah satu pemberi layanan kesehatan terus 

berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki berupa kemampuan 

tenaga medis maupun non medis dan fasilitas pelayanan yang ada hingga dapat 

mencapai pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, serta mengutamakan kepuasan 

bagi setiap pengunjung Puskesmas.  

 Penelitian ini meneliti tentang kualitas dan jangkauan pelayanan Puskesmas, 

disini peneliti untuk membuktikan kepuasan atau ketidakpuasan pasien atas kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dengan kuesioner yang diberikan langsung 

kepada pasien Puskesmas, sedangkan jangkauan pelayanan untuk mengetahui 

seberapa besar jangkauan pelayanan puskesmas. 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “KAJIAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN 

PUSKESMAS DI KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat diketahui beberapa 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana kualitas pelayanan Puskesmas di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali? 
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3. Bagaimana jangkauan pelayanan Puskesmas di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji kualitas pelayanan Puskesmas di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. 

2. Mengkaji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

3. Mengkaji jangkauan pelayanan Puskesmas di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam 

membuat kebijakan tentang pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas. 

2. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang kajian geografi  khususnya mengenai pemanfaatan puskesmas. 

3. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana (S1) di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1 Pengertian Geografi dan Konsep Geografi  

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, 

menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas mengenai 

kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

(Bintarto,1977).  Geografi yaitu disiplin ilmu yang memiliki apa yang disebut dengan 

konsep geografi. Menurut Suharyono dan Moch. Amien (2013) terdapat beberapa 

konsep geografi yaitu sebagai berikut. 
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a. Konsep Lokasi  

Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang sejak awal 

pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. 

Secara pokok dapat dibedakan antara pengertian lokasi absolut dan lokasi relatif. 

Kedua pengertian lokasi itu memiliki derajat kebermaknaan yang berbeda dalam 

kajian geografi. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid 

atau koordinat. Untuk penentuan lokasi absolut di muka bumi dipakai sistem 

koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati bersama dan derajatnya 

dihitung dari garis ekuator (untuk garis lintang) dan garis meridian yang melalui kota 

Greenwich (meridian nol) untuk garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi 

suatu obyek yang nilainya ditentukan berdasarkan obyek atau obyek lain diluarnya. 

Konsep lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lokasi relatif.  

b. Konsep Jarak  

Jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial 

ekonomi maupun juga untuk kepentingan pertahanan. Jarak berkaitan erat dengan arti 

lokasi, karena nilai suatu obyek dapat ditentukan oleh jarak terhadap suatu obyek 

lain. Jarak dibagi menjadi 2 yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Penelitian ini 

menggunakan jarak absolut yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis 

lurus diudara dengan memperhatikan skala peta. 

c. Konsep Keterjangkauan  

Konsep keterjangkauan berkaitan dengan jarak dan juga berkaitan dengan 

kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat 

dipakai. Tempat-tempat yang memiliki keterjangkuan rendah akan berpengaruh 

terhadap sulitnya pencapaian kemajuan serta maksimalnya pemanfaatan puskesmas 

oleh masyarakat dan sebaliknya.  

d. Konsep Nilai Kegunaan  

Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, 

tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Puskesmas memiliki 

nilai kegunaan yang tinggi bagi masyarakat disuatu daerah yang sedang mengalami 
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sakit dan sebaliknya. Puskesmas sebagai tempat yang memberikan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

e. Konsep Interaksi  

Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi antara tempat satu dengan 

yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak 

selalu sama dengan apa yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu senantiasa 

terjadi interaksi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain.  

1.5.1.2 Teori Keterjangkauan  

Pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah sebagai tempat dilakukannya 

kegiatan perlu adanya penataan ruang agar tercapai penyebaran yang efisien. 

Christaller,1933 dan Losch,1945 (dalam Daldjoeni,1997) telah meletakkan dasar bagi 

suatu landasan tata ruang yang bersifat umum. Christaller mengemukakan Central 

Place Theory (Teori Tempat Central) yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengefisienkan dan mengoptimalkan pusat suatu pelayanan. Upaya tersebut dapat 

dilakukan dengan memperkecil jarak tempuh untuk memperoleh kebutuhan barang-

barang maupun pelayanan yang lain sesuai dengan hierarki pusat pelayanan tersebut. 

Dalam proses seleksi pusat-pusat pelayanan, teori tersebut mempunyai peranan untuk 

mengetahui daerah layanan suatu pusat pelayanan dan memilih pusat-pusat pelayanan 

yang secara pontensial mampu melayani daerah sekitar sehingga dapat sebagai 

penuntun untuk mengoptimalkan dalam menentukan kedudukan pusat-pusat 

pelayanan dalam suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip-prinsip 

teori ini adalah:  

1. Menciptakan lokasi pusat pelayanan sedekat mungkin dengan penduduk yang 

harus dilayani 

2. Prinsip zone pengaruh  

3. Dibatasi oleh kebutuhan tersier 

4. Rasio jarak barang dan rasio jumlah penduduk dari kegiatan usaha 

mempengaruhi hirarki suatu pusat permukiman.  

Losch memperkuat teori Christaller (Daldjoeni,1997), keduanya 

menyimpulkan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pusat pelayanan 
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berdasarkan aspek keruangan kepada penduduk adalah dengan menempatkan lokasi 

aktivitas pada hirarki permukiman yang luasnya meningkat dan berada pada tempat 

yang sentral.  

1.5.1.3 Kualitas Pelayanan  

 Tjiptono (2006) “kualitas jasa atau kualitas layanan (service quality) 

berkontribusi signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning, strategi bersaing 

setiap organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia jasa”. 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono 2016), menggemukakan lima 

dimensi utama kualitas pelayanan, yakni sebagai berikut: 

1. Ketampakan Fisik (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan.  

2. Empati (empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

3. Keandalan (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

4. Daya tanggap (Responsivenesss), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan 

para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian 

memberikan jasa secara cepat. 

5. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan 

rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan 

selalu bersikap sepandan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pernyataan atau masalah pelanggan. 
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1.5.1.4 Pengertian Puskesmas  

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/Menkes/SK/2004 Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 

di suatu wilayah kerja. Standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan. 

Selain melaksanakan tanggungjawab tersebut, Puskesmas memiliki fungsi sebagai 

penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya 

Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan 

tenaga kesehatan. 

1.5.1.5 Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Seseorang akan memutuskan menggunakan sarana pelayanan kesehatan 

berdasarkan perilaku dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses penggunaan 

atau pemanfaatan saranan kesehatan oleh masyarakat atau konsumen selanjutnya 

dijelaskan oleh Anderson dalam Notoatmodjo (2010), yang menyatakan bahwa 

keputusan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan saranan pelayanan 

tergantung pada : 

1.  Karakteristik Predisposisi (Predispasing Characteristic) 

Karakteristik predisposisi menggambarkan fakta bahwa individu mempunyai 

kecenderungan untuk menggunakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang 

berbeda-beda. Karakteristik predisposisi dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yakni : 

a. Ciri-ciri demografi : umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota 

keluarga. 

b. Struktur sosial : jenis pekerjaan, status sosial, pendidikan, ras, agama, 

kesukuan.  

c. Sikap dan keyakinan individu terhadap pelayanan kesehatan. 

2. Karakteristik Pendukung (enabling characteristic) 

a. Sumber daya keluarga (family resoures) meliputi penghasilan keluarga, 

kemampuan membeli jasa pelayanan. 

b. Sumber daya manusia (community resources) meliputi jumlah sarana 

pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, rasio penduduk dengan tenaga 
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kesehatan dan lokasi sarana, ketercapaian pelayanan dan sumber yang ada 

didalam masyarakat.  

3. Karakteristik Kebutuhan (Need Characteristic) 

Kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan 

pelayanan kesehatan, bilamana tingkat predisposisi dan pendukung itu ada. 

Karakteristik kebutuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni: 

a. Kebutuhan yang dirasakan (perceived need), yaitu keadaan kesehatan yang 

dirasakan. 

b. Evaluate clinical diagnosis yang merupakan penilaian keadaan sakit didasarkan 

oleh penilaian peugas.  

Samsinar, dkk (2017) menyatakan bahwa rendahnya utilisasi (penggunaan) 

fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Balai pengobatan, dan 

sebagainya tidak hanya disebabkan oleh faktor jarak antara fasilitas tersebut dengan 

masyarakat yang terlalu jauh (baik jarak secara fisik maupun sosial), tarif yang tinggi, 

pelayanan yang tidak memuaskan dan sebagainya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 

masyarakat itu sendiri, diantaranya persepsi atau konsep dari masyarakat.  

Banyaknya faktor penentu tingkat kesehatan masyarakat, tampaknya akses 

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan penting. Hasil penelitian 

Madunde, atall dalam Samsinar, dkk (2017) menyatakan bahwa responden yang 

memiliki pendapatan rendah cenderung memanfaatkan pelayanan kesehatan 

(Puskesmas) sebanyak 74% dan responden yang memiliki pendapatan tinggi lebih 

sedikit menggunakan pelayanan kesehatan (Puskesmas) yaitu sebanyak 26%. 

Masalah kurangnya pemanfaatan Puskesmas antara lain terkait dengan pendidikan 

masyarakat rendah yang juga mempengaruhi kurangnya pengetahuuan masyarakat 

tentang kesehatan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sikap petugas bahwa 

keyakinan pasien akan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sikap untuk 

terbentuknya perilaku.  

Notoadmodjo dalam Siregar (2017) menyatakan bahwa seseorang dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor akses geografis. 

Akses geografis dimaksudkan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat 
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yang memfasilitasi atau menghambat pemanfaatan, ini ada hubungan antara lokasi 

suplai dan lokasi klien yang dapat diukur dengan jarak, waktu tempuh, atau biaya 

tempuh. Hubungan antara akses geografis dan volume dari pelayanan tergantung dari 

jenis pelayanan dan jenis sumber daya yang ada. Peningkatan akses yang dipengaruhi 

oleh berkurangnya jarak, waktu tempuh ataupun biaya tempuh mungkin 

mengakibatkan peningkatan pelayanan yang berhubungan dengan keluhan-keluhan 

ringan. Pemakaian pelayanan preventif lebih banyak dihubungkan dengan akses 

geografis dari pada pemakaian pelayanan kuratif sebagai mana pemanfaatan 

pelayanan umum bila dibandingkan dengan pelayanan spesialis. Semakin hebat suatu 

penyakit atau keluhan, dan semakin canggih atau semakin khusus sumber daya dari 

pelayanan, semakin berkurang pentingnya atau berkurang kuatnya hubungan antara 

akses geografis dan volume pemanfaatan pelayanan.  

1.5.1.6 Jangkauan Pelayanan  

 Pandangan mengenai jangkauan pelayanan dijelaskan oleh Christaller seorang 

ahli geografi berkebangsaan Jerman. Hartshon (1980) menjelaskan hasil spasial 

gagasan Christaller mengenai jangkauan. Ia mengemukakan teori tempat sentral 

(Central Place Theory) pada tahun 1933, bahwa Central Place adalah wilayah yang 

mampu menawarkan barang dan jasa kepada penduduk di sekitarnya. Menurut 

Christaller, masing-masing pusat pelayanan memiliki area perdagangan atau wilayah 

pemasaran berbentuk heksagon. Wilayah perdagangan berbentuk heksagon tersebut 

memiliki threshold dan range-nya masing-masing sehingga tidak saling tumpang 

tindih dan tidak ada area yang terlayani ganda. Threshold adalah jumlah minimal 

penduduk yang dibutuhkan bagi kelancaran dan kesinambungan suplai barang 

maupun jasa sehingga tidak mengalami kerugian. Adapun range atau jangkauan 

diartikan sebagai jarak jangkauan terjauh antara penduduk dengan suatu aktivitas 

pasar atau pusat pelayanan yang menyediakan kebutuhan komoditi atau jasa. 

 Christaller melihat pusat aktivitas yang senantiasa melayani berbagai 

kebutuhan penduduk. Harus terletak pada suatu lokasi yang sentral, yaitu suatu 

tempat atau wilayah (kawasan) yang memungkinkan partisipasi manusia dalam 

jumlah yang maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun 
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yang menjadi konsumen dari barang-barang dan jasa tersebut. Dalam kenyataan 

sehari-hari, suatu tempat yang sentral dapat berupa kota-kota besar, pusat pelayanan 

kesehatan, pusat perbelanjaan (pasar), dan pusat pendidikan. Setiap tempat sentral 

tersebut memiliki kekuatan pengaruh untuk menjangkau penduduk yang tinggal di 

sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda. 

 Pandangan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu pusat pelayanan 

memiliki peran atau kemampuan dalam menjangkau peduduk yang tinggal di 

sekitarnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing pusat 

pelayanan memiliki kekuatan dalam menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya 

dengan daya jangkau yang berbeda. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Nova Dela Ira Sejati (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Oleh Masyarakat di Kecamatan 

Ngrampal Kabupaten Sragen”. Penelitiannya mengenai bagaimana pemanfaatan 

fasilitas kesehatan Puskesmas serta peran faktor yang mempengaruhi seperti : jumlah 

pengunjung, aksesibilitas (jarak dan transportasi), jenis kegiatan, dan fasilitas 

pendukung. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dengan jumlah sampel 

sebanyak 116 responden. Hasil penelitiannya yaitu tingkat pemanfaatan di Puskesmas 

induk tinggi dan di Puskesmas pembantu 1, 2, 3 tingkat pemanfaatannya rendah. 

Berdasarkan analisis koreksi dari 4 variabel, faktor yang paling berpengaruh yaitu 

jenis kegiatan (r = 0,3). Apabila pada Puskesmas induk dan Puskesmas pembantu 

jenis kegiatannya sangat lengkap maka jumlah pengunjung yang memanfaatkan 

Puskesmas semakin banyak. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan adalah sama-sama mengkaji fasilitas kesehatan Puskesmas. Perbedaannya 

jika penelitian Nova mengkaji manfaat fasilitas kesehatan sedangkan penelitian yang 

dilakukan mengkaji tentang kualitas dan jangkauan pelayanan puskesmas.  

Th. A. Radito (2014), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kualitas pelayanan dan Fasilitas Kesehatan terhadap kepuasan Pasien Puskesmas”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan pasien; dan untuk mengetahui pengaruh fasilitas layanan terhadap kepuasan 
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pasien. Metode penelitian menggunakan metode survey. Terdapat pengaruh positif 

yang signifikan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien 

puskesmas. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan 

yang diberikan oleh pihak puskesmas maka akan semakin tinggi kepuasan para pasien 

yang berobat ke puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

dan fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Nilai R Square sebesar 

0,391 menunjukkan kedua factor kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan memberi 

pengaruh sebesar 39,1% sedangkan sisanya 60,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Ini berarti variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen hanya 

sebesar 39,1%, sedangkan 60,9% dijelaskan oleh faktorfaktor lain. Kemungkinan 

faktor-faktor lain ini adalah : lokasi yang dekat dan mudah terjangkau, biaya berobat 

yang murah, keberadaan dokter/bidan, kecocokan dengan bidan dan obat Puskesmas, 

kualitas produk, mutu pelayanan keperawatan, persepsi pasien, ketrampilan perawat, 

komunikasi, sikap, ataupun harga, dan faktor emosional. Perbandingan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji kualitas pelayanan Puskesmas 

sedangkan perbedaannya, penelitian Radito tidak mengkaji jangkauan fasilitas pada 

Puskesmas yang diteliti.  

Agung Dwi Saputro (2015), dalam penelitian yang berjudul “Hubungan 

Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Tanggungan 

BPJS di Rumah Sakit Bathesda Yogyakarta” bertujuan untuk Mengetahui sejauh 

mana hubungan kualitas pelayanan yang dilihat dari aspek bukti fisik, kehandalan, 

keyakinan, responsif, serta empati terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan 

tanggungan BPJS di Rumah Sakit Bethesda.  Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian survey yang bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi penelitian ini menggunakan rata-rata kunjungan pasien rawat jalan 

sebesar 581 pasien, cara pengambilan sampel dengan teknik systematic random 

sampling sebanyak 112 responden. Uji statistik menggunakan chi square. Analisis 

data menggunakan software komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan 

tanggungan BPJS di RS Bethesda Yogyakarta (p value = 0,0001). Penelitian ini 
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sama-sama meneliti fasilitas kesehatan dan pelayanan Puskesmas namun 

perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti yaitu tentang jangkauan fasilitas 

kesehatan Puskesmas. 

Desy Ratria Novita (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian 

Tingkat Pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora”. 

Penelitiannya mengkaji seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap 

pemanfaatan Puskesmas dan mengkaji pengaruh waktu tempuh terhadap tingkat 

pemanfaatan Puskesmas. Faktor pengaruh pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

pendidikan, pendapatan, dan waktu tempuh. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

survei dengan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Hasil penelitiannya yaitu 

kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan Puskesmas 

dan faktor waktu tempuh berpengaruh terhadap pemanfaatan Puskesmas. Penelitian 

ini sama-sama meneliti tentang fasilitas kesehatan Puskesmas, perbedaannya 

penelitian Desy tidak mencakup jangkauan dan kualitas pelayanan puskesmas.  

Dewi Retno Indriaty, (2010), dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien 

(Studi pada Puskesmas Gunungpati Semarang).penelitian ini mengkaji kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien, dan 

mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

pasien. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dengan jumlah sampel 

sebanyak 100 responden. Hasil penelitiannya yaitu jaminan berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikaan terhadap kepuasan konsumen dan secara silmutan bukti langsung, 

kehandalan, jaminan, daya tanggap dan empati berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Dewi Retno 

Indriaty, 2010 

Analisis Pengaruh 

Tingkat Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Puskesmas 

1. menganalisis 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

Survei 1. Jaminan 

berpengaruh 

positif 

tetapi tidak 



16 
 

 
 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

terhadap 

Kepuasan Pasien 

(Studi pada 

Puskesmas 

Gunungpati 

Semarang) 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pasien. 

2. mengetahui 

variabel 

manakah yang 

paling 

berpengaruh 

dominan 

terhadap 

kepuasan 

pasien. 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

2. Secara simultan 

bukti langsung, 

kehandalan, 

jaminan, daya 

tanggap dan 

empati 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen  

 

Nova Dela Ira 

Ika Sejati, 

2013 

Analisis 

Pemanfaatan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Puskesmas Oleh 

Masyarakat Di 

Kecamatan 

Ngrampal 

Kabupaten Sragen 

1. Mengetahui 

tingkat 

pemanfaatan 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas di 

daerah 

penelitian.  

2. Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemanfaatan 

fasilitas 

kesehatan 

Puskesmas oleh 

masyarakat. 

Survei 1. Tingkat 

pemanfaatan 

Puskesmas di 

Puskesmas 

induk tinggi, 

sedangkan pada 

Puskesmas 

pembantu 1, 2, 3 

memiliki tingkat 

pemanfaatan 

rendah.  

2. Faktor yang 

paling 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

pemanfaatan 

Puskesmas yaitu 

jenis kegiatan. 

 

 

Th. A. 

Radito, 2014 

Analisis Pengaruh 

Kualitas 

pelayanan dan 

Fasilitas 

Kesehatan 

terhadap kepuasan 

Pasien Puskesmas 

1. Mengetahui 

pengaruh 

kualitas 

layanan 

terhadap 

kepuasan 

pasien.  

2. Mengetahui 

pengaruh 

fasilitas 

layanan 

Metode 

survei 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan 

dan fasilitas 

kesehatan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pasien. Nilai R 

Square 

sebesar 0,391 

.... lanjutan tabel 



17 
 

 
 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

terhadap 

kepuasan 

pasien.  

menunjukkan kedua 

faktor 

kualitas pelayanan 

dan fasilitas 

kesehatan 

memberi pengaruh 

sebesar 39,1% 

sedangkan sisanya 

60,9% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor 

lain. Ini berarti 

variabel 

independen bisa 

menjelaskan 

variabel 

dependen hanya 

sebesar 39,1%, 

sedangkan 60,9%  

dijelaskan oleh 

faktorfaktor lain 

 

Agung Dwi 

Saputro, 2015 

Hubungan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan dengan 

Kepuasan Pasien 

Rawat Jalan 

Tanggungan BPJS 

di Rumah Sakit 

Bathesda 

Yogyakarta 

Mengetahui sejauh 

mana hubungan 

kualitas pelayanan 

yang dilihat dari 

aspek bukti fisik, 

kehandalan, 

keyakinan, 

responsif, serta 

empati terhadap 

tingkat kepuasan 

pasien rawat jalan 

tanggungan BPJS 

di 

Rumah Sakit 

Bethesda 

Metode 

Survei 

1. Kualitas 

pelayanan 

kesehatan di RS 

Bethesda 

Yogyakarta 

sudah 

cukup baik 

dengan skor 

68,89% yang 

masuk kategori 

cukup 

2. Kepuasan 

pasien rawat 

jalan 

tanggungan 

BPJS di RS 

Bethesda 

berada 

pada tingkatan 

cukup puas. 

3. Berdasarkan uji 

chi square, 

diperoleh nilai 

p = 0,0001 

sehingga p ≤ 

0,05 maka Ho 

.... lanjutan tabel 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

ditolak dan 

dapat 

disimpulkan 

bahwa ada 

hubungan 

antara kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

dengan 

kepuasan pasien 

rawat 

jalan 

tanggungan 

BPJS 

Kesehatan. 

Desy Ratria 

Novita, 2017  

Kajian Tingkat 

Pemanfaatan 

Puskesmas Di 

Kecamatan Kota 

Blora Kabupaten 

Blora  

1. Mengkaji 

seberapa besar 

pengaruh 

kondisi sosial 

ekonomi 

terhadap 

pemanfaatan 

Puskesmas. 

2. Mengkaji 

seberapa besar 

pengaruh waktu 

tempuh 

terhadap tingkat 

pemanfaatan 

Puskesmas. 

Survei  1. Kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

berpengaruh 

terhadap 

pemanfaatan 

Puskesmas.  

2. Faktor waktu 

tempuh 

berpengaruh 

terhadap 

pemanfaatan 

Puskesmas. 

Wedar 

Sarwasih, 

2019  

Kajian Kualitas 

dan Jangkauan 

Pelayanan 

Puskesmas di 

Kecamatan 

Boyolali 

Kabupaten 

Boyolali  

1. Mengkaji 

kualitas 

pelayanan 

puskesmas di 

Kecamatan 

Boyolali 

Kabupaten 

Boyolali. 

2. Mengkaji 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan pasien 

puskesmas di 

Kecamatan 

Boyolali 

Survei 1. Kualitas 

pelayanan yang 

diberikan 

Puskesmas 

Boyolali 

Kabupaten 

Boyolali 

terhadap pasien 

yang terlayani 

tergolong 

“Baik”. 

2. Kualitas 

pelayanan 

Puskesmas 

Boyolali I 

berpengaruh 

positif terhadap 

... lanjutan tabel 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Kabupaten 

Boyolali   

3. Mengkaji 

jangkauan 

pelayanan 

puskesmas di 

Kecamatan 

Boyolali 

Kabupaten 

Boyolali. 

 

kepuasan pasien. 

3. Jangkauan 

pelayanan baik 

di Puskesmas 

Boyolali I 

maupuan 

Puskesmas 

Boyolali II 

termasuk dalam 

jangkauan lokal, 

dikarenakan 

mayoritas daerah 

asal masyarakat 

yang terlayani 

berasal dari 

dalam 

kecamatan.  

 

Sumber: Penulis, 2019. 

1.6 Batasan Operasional  

1. Kajian yaitu uraian atau penjabaran yang diperoleh dari menguji suatu 

permasalahan dengan cara menelaah bagian-bagian sehingga memperoleh 

jawaban secara keseluruhan. 

2. Puskesmas yaitu unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau 

sebagian Kecamatan (Menkes, 2004). 

3. Ketampakan fisik (Tangibles) merupakan dimensi yang berkenaan dengan daya 

tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan karyawan (Tjiptono, 2016). 

4. Keandalan (reliability) merupakan dimensi yang berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang disepakat (Tjiptono, 2016). 

5. Empati (empathy) merupakan dimensi yang berkenaan dengan perusahaan 

memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan 

.... lanjutan tabel 



20 
 

 
 

pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman (Tjiptono, 2016). 

6. Daya tanggap (Responsivenesss) merupakan dimensi yang berkenaan dengan 

kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan 

dan kemudian memberikan jasa secara cepat (Tjiptono, 2016). 

7. Jaminan (assurance) merupakan dimensi yang berkaitan dengan perilaku para 

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan 

dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sepandan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap 

pernyataan atau masalah pelanggan (Tjiptono, 2016). 

8. Jangkauan merupakan jarak jangkauan terjauh atau terdekat antara penduduk 

dengan tempat suatu aktivitas pasar atau pusat pelayanan yang menyediakan 

kebutuhan komoditi atau jasa (Tjiptono, 2016). 

9. Desa yaitu pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Desa, yang memiliki wilayah kerja dusun, rukun tetangga 

(RT), rukun warga (RW). 

1.7 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran yaitu suatu arah pemikiran dalam penelitian untuk dapat 

memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dimana 

telah dijelaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk kualitas 

pelayanan puskesmas dan jangkauan pelayanan puskesmas di Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali. 

Kualitas pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang mampu memenuhi harapan, keinginan, dan 

nilai-nilai dalam masyarakat serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Masyarakat menetapkan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi 

keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena latar 

belakang keluarga seseorang menentukan tingkat pendidikannya, dan pendidikan 
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seseorang akan berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai fasilitas pelayanan 

kesehatan. Kemudian didukung dengan jumlah pendapatan yang diterima maka 

seseorang akan semakin selektif dalam memilih fasilitas kesehatan yang terbaik. 

Pengembangan yang ingin berkembang, harus bisa menjaga kesetiaan pasien, dengan 

cara memberikan kepuasan kepada pasien. 

Kemudahan dalam mencapai tujuan ke puskesmas merupakan hal yang 

menjadi bahan pertimbangan masyarakat, baik dari segi jarak, waktu tempuh, maupun 

alat transportasi menuju ke puskesmas. Kondisi jalan yang baik namun jarak yang 

ditempuh jauh maka dapat diartikan lokasi tersebut belum efisien dan belum efektif. 

Namun apabila jaraknya dekat dengan kondisi jalan yang kurang baik berarti lokasi 

tersebut dapat dikatakan cukup efisien dan efektif. Sebab yang menjadi tujuan utama 

adalah ketepatan waktu dalam mencapai lokasi puskesmas. Berdasarkan hal tersebut 

maka aksesibilitas sangat berperan dalam pemanfaatan Puskesmas.  

Daerah asal pengunjung juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui 

penduduk berasal dari daerah mana saja yang memanfaatkan puskesmas di 

Kecamatan Boyolali. Data daerah asal pengunjung puskesmas dapat menunjukkan 

bagaimana seberapa tinggi jangkauan pelayanan puskesmas bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2019 
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 Tingkat Kualitas dan Jangkauan 
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