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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Definisi Puskesmas 

Puskesmas dibangun untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan dasar, menyeluruh, dan terpadu bagi seluruh masyarakat yang 

tinggal di wilayah kerjanya. Kunjungan masyarakat pada suatu unit 

pelayanan kesehatan tidak saja dipengaruhi oleh kualitas pelayanan tetapi 

juga dipengaruhi oleh  faktor  lain diantaranya: sumber daya manusia, 

motivasi pasien, ketersediaan bahan dan alat, tarif dan lokasi. Puskesmas 

adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat 

penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas 

kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 2011).  

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta 

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul 

oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan 

yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan 

(Depkes RI, 2009). 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017



14 
 

 
 

 

 

Sejak tahun 1979 mulai dirintis pembangunan puskesmas di 

daerah-daerah tingkat kelurahan atau desa yang memiliki jumlah 

penduduk sekitar 30.000 jiwa. Dan untuk mengkoordinasi kegiatan-

kegiatan yang beradadi suatu kecamatan, maka salah satu puskesmas 

tersebut ditunjuk sebagai penanggung jawab dan disebut dengan nama 

puskesmas tingkat kecamatan atau yang disebut puskesmas pembina. Dan 

puskesmas-puskesmas yang ada ditingkat kelurahan atau desa disebut 

puskesmas kelurahan atau yang lebih dikenal dengan puskesmas 

pembantu. Dan sejak itu puskesmas dibagi menjadi dalam dua kategori 

seperti apa yang sekarang kita kenal (Nasrul Effendy, 1997). 

Jika ditinjau dari sistim pelayanan kesehatan di Indonesia, maka 

peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistim 

pelayanan kcsehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan 

terdepan di Indonesia, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam 

menyelenggarakan pelayartan kesehatan masyarakat, juga bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.  

Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab  

memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang secara 

administrative berdomosili di wilayah kerjanya. Bentuk pelayanan 

kesehatan yang diberikan puskesmas bersifat menyeluruh (comprehensive 

health care service) yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi aspek 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif  

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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(Feri Efendi dan M 2009). Dan setelah itu puskesmas memberikan 

prioritas pelayanan dalam hal pelayanan kesehatan dasar (basic health 

care service ) khususnya upaya promosi dan pencegahan (public health 

service). 

2. Tujuan Puskesmas 

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah 

kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

(Trihono, 2010). 

3. Fungsi Puskesmas 

Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan 

atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, 

keadaan geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan 

pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Untuk 

perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu 

ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang 

disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Khusus untuk kota 

besar dengan jumlah penduduk satu juta jiwa atau lebih, wilayah kerja 

puskesmas dapat meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota 

kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan 

Puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi (Effendi, 

2009). 

Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu:  

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti 

puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau 

penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh 

masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga 

berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.  

b. Disamping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak 

kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan 

diwilayah kerjanya.  

c. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan 

puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan. 

Pusat pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas selalu 

berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan 

masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan 

kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, 

berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk 

sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan 

memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan 

kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.  

Pusat pelayanan kesehatan strata pertama berarti puskesmas 

bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat 

pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas 

meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat 

pribadi (privat goods) dengan tujuan utama yaitu pemeriksaan, 

pengobatan penyakit, perawatan dan  pemulihan kesehatan 

perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan 

pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat 

jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.  

b. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat 

publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa 

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi 

kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, 

kesejahteraan ibu dan anak,  kebersihan dan sanitasi lingkungan, 

pendidikan kesehatan pada masyarakat, perawatan kesehatan 

masyarakat, peningkatan gizi, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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mulut, kesehatan mata, kesehatan sekolah, laboratorium, kesehatan 

olahraga, kesehatan usia lanjut, pembinaan pengobatan tradisional. 

Menurut Effendi (2009) ada beberapa proses dalam melaksanakan 

fungsi tersebut yaitu: 

a. merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan 

kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. 

b. memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana 

menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien. 

c. memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan 

rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan 

ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan 

memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. 

d.  bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam 

melaksanakan program puskesmas. 

4. Peran Puskesmas     

Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi 

pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan 

jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.  Peran 

tersebut ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan dalam menentukan 

kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis, 

tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan 

pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang, puskesmas juga dituntut 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu 

(Effendi, 2009). 

5. Pemanfaatan Puskesmas 

Menurut Supriyanto (1998) bahwa pemanfaatan pelayanan 

puskesmas adalah penggunaan pelayanan yang telah diterima pada tempat 

atau pemberi pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan 

sendiri adalah setiap  upaya yang diselenggarakan secara bersama sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan 

kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan ataupun masyarakat 

(Azrul Azwar,1996).   

Untuk melihat pemanfaatan fasilitas kesehatan di puskesmas dapat 

dilihat dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain beberapa 

kunjungan perhari buka puskesmas dan frekuensi kunjungan puskesmas 

(BPS RI 1999). Hal ini berarti dengan meningkatnya atau menurunnya 

kunjungan Puskesmas dapat disebabkan adanya kesadaran individu dan 

masyarakat itu sendiri untuk mencapai dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan dari fasilitas kesehatan yang pemerintah siapkan. Pemanfaatan 

fasilitas kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor waktu, jarak, biaya, 

pengetahuan, fasilitas, kelancaran hubungan antara dokter dengan klien, 

kualitas pelayanan dan konsep masyarakat itu sendiri tentang sakit 

(Notoadmojo, 2003). 
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Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari perilaku 

atau proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun 

kelompok.  Respon anggota masyarakat apabila sakit beragam,  adapun 

respon-respon yang muncul ketika seesorang mengalami sakit adalah 

sebagai berikut: 

a. Tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apapun (no action). 

Dengan alasan yaitu: 

1) Bahwa kondisi yang demikian tidak akan mengganggu kegiatan 

ataukerja mereka sehari-hari. 

2) Bahwa tanpa bertindak apapun simptom atau gejala yang 

dideritanya akan lenyap dengan sendirinya. Hal ini menunjukan 

bahwa kesehatan belum merupakan prioritas di dalam hidup dan 

kehidupannya. 

3) Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan tempatnya sangat jauh, 

petugasnya tidak simpatik, judes dan tidak ramah. 

4) Takut dokter, jarum suntik dan disuntik dan karena biaya mahal. 

b. Tindakan mengobati sendiri (self treatment), dengan alasan yang 

seperti telah diuraikan.  Alasan tambahan dari tindakan ini adalah 

karena orang atau masyarakat tersebut sudah percaya dengan diri 

sendiri, dan merasa bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu usaha 

pengobatan sendiri sudah dapat mendatangkan kesembuhan.  Hal ini 

mengakibatkan pencarian obat keluar tidak diperlukan yaitu: 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017
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1) Mencari pengobatan kefasilitas pengobatan tradisional (traditional 

remedy), seperti dukun atau orang pintar. 

2) Mencari pengobatan dengan membeli obat obat ke warung-

warung obat (chemist shop) dan sejenisnya, termasuk tukang-

tukang jamu. 

3) Mencari pengobatan kefasilitas-fasilitas modern yang diadakan 

oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta, yang 

dikategorikan ke dalam pengobatan, puskesmas, dan rumah sakit. 

4) Mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern yang 

diselenggarak an oleh dokter praktek (private medicine).   

(Notoatmodjo,2010).    

Menurut Anderson (2009), ada tiga faktor-faktor penting dalam 

mencari pelayanan kesehatan yaitu: 

a. Mudahnya menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. 

b. Adanya faktor-faktor yang menjamin terhadap pelayanan kesehatan 

yang ada. 

c. Adanya kebutuhan pelayanan kseshatan. 

Adapun untuk Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik 

menurut   Azwar (2010) adalah : 

a. Tersedia dan berkesinambungan 

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah 

pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta 

bersifat berkesinambungan (continuous). Artinya semua jenis  
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pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah 

dicapai oleh masyarakat. 

b. Dapat diterima dan wajar  

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah apa yang 

dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar 

(appropriate). Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak 

bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, 

kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.  

c. Mudah dicapai  

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang 

mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian 

yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian 

untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan 

sarana kesehatan menjadi sangat penting.  

d. Mudah dijangkau  

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang ke empat adalah mudah 

dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan di 

sini terutama dari sudut biaya. Pengertian keterjangkauan di sini 

terutama dari sudut jarak dan biaya. Untuk mewujudkan keadaan 

seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan 

kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan 

ekonomi masyarakat.  
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e. Bermutu 

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang kelima adalah yang bermutu 

(quality).  Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuk pada 

tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, 

yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan 

pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta 

standar yang telah ditetapkan.  

6. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Puskesmas 

Beberapa faktor yang berhubungan dengan permintaan di rana 

kesehatan yang dapat mempengaruhi permintaan  pasien atau konumen 

terhadap pelayanan kesehatan.  Faktor tersebut diantaranya adalah : 

Faktor karakteristik populasi umur, pengetahuan , tingkat pendidikan, 

ekonomi, status kesehatan, ketersediaan sumber daya, accesibilyti, sarana 

kesehatan, tenaga, tehnologi perawatan kesehatan, pengalaman 

sebelumnya dan kelompok referensi. Dan menurut penjelasan tersebut, 

faktor-faktor yang berhubungan dengan permintaan konsumen  terhadap 

pelayanan kesehatan dapat dikelompokan menjadi 2 faktor yaitu : Faktor 

internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu: 

umur, tingkat pendidikan, pengetahuan,  pengalaman sebelumnya dan 

status kesehatan. Faktor eksternal yaitu : kelompok referensi dan faktor 

ketersediaan fasilitas kesehatan (Thomas & Meija, 1978). 
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Menurut WHO (1984) ada beberapa faktor perilaku yang 

mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, 

yaitu: 

a. Pemikiran dan perasaan (Throughts and feeling), dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan perilaku seseorang 

terhadap pelayanan kesehatan. 

b. Sumber-sumber daya (Resources), mencakup fasilitas, uang, waktu, 

tenaga, semua itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang baik positif 

maupun negatif.  

c. Orang penting sebagai referensi (personal reference), perilaku 

seseorang itu lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yag dianggap 

penting atau berpengaruh besar terhadap dorongan penggunaan 

pelayanan kesehatan. 

d. Kebudayaan (Culture), norma-norma yang ada di masyarakat dalam 

kaitannya dengan konsep sehat sakit. 

Sedangkan berdasarkan model sistem kesehatan ( health system 

model ) yang berupa model kepercayaan kesehatan yang dikemukakan 

oleh Anderson (1974) yang dikutip dalam Muzaham(2007) faktor-faktor 

yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan dibagi 3, yaitu 

karakteristik predisposisi, karakteristik pendukung (enabling), dan 

karakteristik kebutuhan. 
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a. Karakteristik predisposisi (predisposising characteristics) 

Kecenderungan individu untuk mempergunakan pelayanan kesehatan 

ditentukan  oleh serangkaian  variabel-variabel karenaadanya ciri-ciri 

individu yang digolongkan dalam 3 kelompok : 

1) Ciri-ciri demografi: 

a) Umur 

Menurut Green (1980), umur merupakan salah satu 

karakteristik individu yang dapat mempermudah atau  

mendasari untuk terjadinya perilaku  tertentu. Melalui 

perjalanan umurnya semakin dewasa, seseorang akan 

melakukan adaptasi perilaku hidupnya terhadap lingkungannya 

disamping secara alamiah, juga berkembang perilaku yang 

sifatnya naluriah.  (Budiono, 1998).  Sedangkan menurut 

Elizabeth B.Hurlock (2004),  masa dewasa dimulai dari umur 

18 tahun. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan 

dalam menentukan pola hidup baru, tanggung jawab baru dan 

komitmen-komitmen baru termasuk menentukan 

memanfaatkan atau tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan 

apabila sedang sakit. 

b) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan variabel penting karena distribusi 

beberapa penyakit bervariasi menurut jenis kelamin. Alasan 

lain bagi penentuan jenis kelamin adalah untuk menentukan 
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jenis kelamin pengambil keputusan dalam rumah tangga (F.J 

Bennet, 1987).  Sedangkan menurut Bar Smet (1994), 

wanitalebih banyak melaporkan adanya gejala penyakit dan 

berkonsultasi dengan dokter lebih sering dari pada laki-laki. 

c) Status perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan social atau ikatan penjanjian hokum 

pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang 

merupakan sesuatu pranata dalam budaya setempat yang 

meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan 

seksual.  Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan 

dengan upacara pernikahan.  Umumnya perkawinan dijalani 

dengan maksud untuk membentuk keluarga.  Tergantung 

budaya setempat bentuk perkawinan bias berbeda-beda dan 

tujuannya bias berbeda-beda juga. 

2) Struktur Sosial 

a) Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dan pengetahuan pasien yang kurang, 

membutuhkan lebih banyak perhatian khusus.  Karena latar 

belakang pendidikan akan mempengaruhi apa yang akan 

dilakukan dan bagaimana tindakannya.  (FJ.  Bennet 1987).  

Menurut Dictionary of Education yang dikutip dalam Akhmad 

Munib (2007), pendidikan adalah proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk 
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tingkahlaku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, 

proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat 

memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial 

dan kemampuan individu yang optimal. 

b) Pekerjaan 

Masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berpendidikan 

formal rendah yang menimbulkan sikap masa bodoh dan 

pengingkaran serta rasa takut  yang tidak mendasar. 

c) Kesukuan atau ras 

Menurut Helman (1990), penyakit atau gejala yang sama bisa 

ditafsirkan sangat berbeda oleh dua pasien yang berasal dari 

budaya yang berbeda.  Hal ini juga akan mempengaruhi 

perilaku mereka serta jenis perawatan yang dicari.  (Bart Smet, 

1994). Variabel-variabel ini mencerminkan keadaan sosial 

individu atau keluarga di dalam masyarakat, individu yang 

berbeda tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kesukuan atau ras 

mempunyai kecenderungan yang tidak sama dalam mengerti 

dan berinteraksi terhadap kesehatan mereka.  Orang-orang 

dengan latar belakang struktur sosial yang berbeda akan 

menggunakan pelayanan kesehata dengan cara yang tertentu 

pula  (Notoatmodjo, 2003). 
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3) Manfaat-manfaat kesehatan, seperti keyakinan bahwa pelayanan 

kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.  Apabila 

individu merasa dirinya rentan untuk penyakit-penyakit yang 

dianggap gawat, ia akan melakukan suatu tindakan tertentu. 

Tindakan ini akan tergantung pada manfaat yang dirasakan yang 

ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut.  Selanjutnya 

Anderson percaya bahwa : 

a) Setiap individu atau orang mempunyai perbedaan-perbedaan 

karakteristik, mempunyai perbedaan tipe ddan frekuensi 

penyakit dan mempunyai perbedaan pola penggunaan 

pelayanan kesehatan. 

b) Setiap individu mempunyai perbedaan struktur sosial, 

mempunyai perbedaan gaya hidup dan akhirnya mempunyai 

perbedaan pola penggunaan pelayanan kesehatan. 

c) Individu percaya adanya kemanjuran dalam penggunaan 

pelayanan kesehatan. 

b. Karakteristik Pendukung (enabling characteristic) 

Karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun mempunyai 

predisposisi untuk menggunakan pelayanan kesehatan, ia tak akan 

bertindak untuk menggunakannya kecuali bila ia mampu 

menggunakannya.  Kemampuan tersebut berasal dari keluarga 

(misalnya: pengahasilan dan simpanan/tabungan, asuransi kesehatan, 

atau sumber lainnya)  Jadi penggunaan pelayanan kesehatan yang ada 
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tergantung dari kemampuan konsumen untuk membayar.  Dan dari 

komunitas (misalnya: Rasio antara jumlah pasien dengan tersedianya 

fasilitas dan tenaga kesehatan, lamanya menunggu pelayanan serta 

lama waktu yang digunakan untuk mencapai fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut/lokasi pemukiman).  

c. Karakteristik kebutuhan (need characteristic) 

Faktor predisosisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencari 

pengobatan dapat terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan 

sebagai kebutuhan.  Faktor tersebut meenunjukan kebutuhan individu 

untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang ditunjukan oleh adanya 

kebutuhan karena alasan yang sangat kuat yaitu penyakit yang 

dirasakan serta adanya jawaban atas penyakit tersebut denagn cara 

mencari pelayanan kesehatan. Dengan kata lain kebutuhan merupakan 

dasar dan stimulus langsunguntuk menggunakan pelayanan kesehatan 

bilamana tingkat predisposisi danenabling itu ada. 

Kebutuhan dapat dikategorikan dalam dua hal: 

1) Penilaian individu (subject asesment): merupakan keadaan 

kesehatan yang dirasakan oleh individu, besarnya ketakutan 

tentang penyakitnya dan hebatnya rasa sakit yang dirasakannya. 

2) Diagnosis klinis (clinical diagnosis): merupakan penilaian beratnya 

penyakit oleh dokter yang merawatnya.  Dikarenakan rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan 

penyakit, maka penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat 
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sering sulit terdeteksi.  Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit 

atau tidak mau diperikssa dan diobati penyakitnya.   Hal ini akan 

menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan 

yang layak.  (Soekidjo Notoatmodjo, 2003).   

 Pendapat tersebut  didukung oleh chumming, dkk. (Muzaham, 

1995), Suatu kategori variabel utama yang muncul dari analisis 

terhadap model-model yang  terdahulu bahwa pemanfaatan pelayanan 

kesehatan tersebut dapat dipengaruhi oleh: 

a. Perihal yang menyangkut kemudahan memperoleh pelayanan 

kesehatan, seperti kemampuan individu membayar biaya pelayanan 

dan pemeliharaan kesehatan, kesadaran mereka untuk menggunakan 

pelayanan kesehatan dan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Perihal yang menyangkut sikap individu terhadap pelayanan 

kesehatan seperti pelayanan kesehatan seperti kepercayaan terhadap 

manfaat pengobatan dan kepercayaan terhadap kualitas pelayanan 

yang tersedia. 

c. Perihal yang menyangkut ancaman penyakit seperti persepsi individu 

terhadap gejala-gejala penyakit dan kepercayaan terhadap gangguan 

serta akibat-akibat penyakit tersebut. 

d. Perihal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang penyakit. 

e. Perihal yang berkaitan dengan intraksi sosio individu,norma sosial dan 

struktur sosial. 
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f. Perihal yang berkaitan dengan karakteristik demografi (status sosial, 

penghasilan dan pendidikan. 

 Adapun uraian beberapa faktor yang berkaitan dengan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor umur 

Permintaan fasillitas perawatan kesehatan dipengaruhi oleh pola 

umur, kebutuhan kesehatan sebagian besar berkaitan dengan umur.  

Kategori umur menurut Depkes RI tahun ( 2015) pada masa balita 0-

5 tahun, masa kanak-kanak 5-11 tahun, masa remaja awal 12-16 

tahun, masa remaja akhir 17-25 tahun, masa dewasa awal 26-35 

tahun, masa dewasa akhir  36-45 tahun, masa lansia awal 46-55 

tahun, masa lansia akhir 56-65 tahun, masa manula 65 keatas.  

Struktur umur suatu populasi merupakan suatu gambaran yang lebih 

vital dari susunan populasi untuk dipertimbangkan dalam 

perencanaan kesehatan.  Struktur umur di negara berkembang 

memiliki proporsi penduduk usia tua lebih kecil dibandingkan dengan 

negara maju. Orang yang berumur lebih tua hampir selalu memiliki 

tingkat permintaan yang lebih tinggi terhadap jasa pelayanan 

kesehatan.  Jumlah orang yang berumur di atas 60 tahun dalam suatu 

komunitas bisa merupakan indikator faktor tunggal yang baik 

mengenai potensi permintaan akan perawatan penyakit tertentu.  

Sedangkan menurut Trisnantoro (2004), faktor umur sangat 

mempengaruhi permintaan konsumen terhadap pelayanan kesehatan.  
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Fenomena ini terlihat pada pola demografi di negara-negara maju 

yang berubah menjadi masyarakat tua.  Jika dilihat dari golongan 

umur maka ada perbedaan pola penyakit berdasarkan golongan umur. 

Misalnya, dikalangan balita banyak yang menderita penyakit infeksi 

sedangkan pada golongan usia lanjut lebih banyak menderita 

penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker 

dan lain-lain (Notoatmodjo, 2005).  Selain itu, salah satu upaya untuk 

menjelaskan persoalan-persoalan kesehatan manusia juga dilakukan 

dengan menggunakan perkembangan psikologis dan sosiologis serta 

kebutuhan kesehatan individu. Dalam setiap tahap perkembangan 

memiliki resiko kesehatan yang khusus dan peran sosial yang berbeda 

antara satu tahap dengan tahap lainnya (Sudarma, 2008). 

b. Faktor jenis kelamin 

Jenis kelamin adalah ciri khas tertentu yang dimiliki oleh makhluk 

hidup yaitu dalam hal ini manusia.  Jenis kelamin dibagi dalam dua 

kategori dengan menggunakan istilah masing-masing: laki-laki dan 

perempuan atau pria dan wanita.  Dalam studi epidemiologi, jenis 

kelamin juga menjadi salah satu bagian dari karakteristik yang 

memiliki pengaruh terhadap kejadian kesakitan.  Sebagai contohnya, 

penyakit kanker prostat hanya akan terjadi pada laki-laki dan kanker 

serviks hanya akan terjadi pada perempuan.  Faktor jenis kelamin 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan 

pelayanan kesehatan karena dilihat dari segi tingkat kerentanan 
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manusia yang bersumber dari jenis kelamin tersebut menjadikan 

tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan juga berbeda pada masing-

masing jenis kelamin (Putra, 2010).  Perempuan lebih banyak 

memanfaatkan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki 

dikarenakan wanita lebih banyak memiliki waktu dirumah sebagai 

ibu rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki yang harus bekerja 

diluar rumah sebagai kepala keluarga, hal ini juga dilihat karena 

wanita memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan 

laki-laki yang sedikit lebih tidak peduli sehingga wanita lebih 

memperhatikan kondisi kesehatan dengan pergi ke pelayanan 

kesehatan (Puskesmas) apabila sakit (Logen, 2015).  Wanita juga 

lebih rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi, yang disebabkan 

oleh tahap-tahap kehidupan yang dialaminya mulai dari remaja 

(haid), dewasa ( mengandung dan melahirkan), sampai masa tua 

(menopause).  ( Notoatmodjo, 2005) 

c. Faktor Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan dasar dalam pengembangan wawasan 

serta untuk memudahkan bagi seseorang untuk menerima 

pengetahuan, sikap dan perilaku yang baru.  Tingkat pendidikan 

formal yang pernah diperoleh seseorang akan meningkatkan daya 

nalar seseorang dan jalan untuk memudahkan seseorang untuk 

menerima motivasi (Syaer, 2011). 
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Status pendidikan sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan 

pengetahuan seseorang, sehingga status pendidikan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

Biasanya masyarakat yang berpendidikan rendah, kurang memiliki 

kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang manfaat pelayanan 

pelayanan kesehatan. berperan mengatasi masalah kesehatannya. 

Dengan kata lain, orang berpendidikan tinggi lebih menghargai sehat 

sebagai suatu investasi dan memanfaatkan pelayanan Puskesmas. 

(Rumengan, Umboh, & Kandou, 2015). 

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa tingkat pendidikan formal terbagi atas 

tiga tingkatan yaitu pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan 

menengah (SMA Sederajat), dan pendidikan tinggi (Perguruan 

Tinggi) (Maulana, 2008). 

d. Faktor Sosial Ekonomi 

Individu, keluarga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

berkepentingan dengan warga Negara sehat.  Individu dan keluarga 

sehat meningkatkan produktivitas dan income keluarga.  Peningkatan 

income per warga Negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

dapat mentransformasikan sebuah Negara miskin menjadi Negara 

yang kaya.  Bersama dengan input lainnya, pelayanan kesehatan 

merupakan input bagi individu untuk meningkatkan status kesehatan 

masyarakat, meskipun pertambahan status kesehatan sebagai 
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pertambahan pelayanan kesehatan itu sendiri makin menurun (Murty, 

2006). 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat 

ekonomi di masyarakat.  Semakin tinggi ekonomi seseorang, 

pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau, 

demikian juga sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah, 

maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya 

dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup 

mahal.  Keadaan ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam 

system pelayanan kesehatan (Hidayat, 2007). 

Pendapatan merupakan ukuran yang sering digunakan untuk melihat 

kondisi status sosial ekonomi pada suatu kelompok masyarakat 

tertentu.  Semakin baik kondisi ekonomi masyarakat semakint tinggi 

persentase yang menggunakan jasa kesehatan, data survei 1992 

memperlihatkan rata-rata penggunaan pelayanan kesehatan 

berhubungan dengan meningkatnya pendapatan, baik pada pria 

maupun wanita, oleh karena itu status social ekonomi berhubungan 

dengan kondisi seseorang, keluarga dan masyarakat (Depkes, 2010). 

e. Faktor Pelayanan Kesehatan 

Penampilan fasilitas jasa akan mempengaruhi sikap dan perilaku 

konsumen untuk meminta pelayanan jasa (Kotler, 2005). Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengorganisasian fasilitas pelayanan kesehatan 

yang baik.  Pendapat tersebut mendukung pendapat kotler (1995, 
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dalam Dharmmesta & Handoko, 2000) yang menyatakan bahwa 

kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan, tata ruang yang menarik 

baik dan benar yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pembeli 

atau pasien seperti perasaan aman, nyaman dan rasa puas Tjiptono 

(2000),Menyatakan fasilitas jasa akan berpengaruh terhadap persepsi 

konsumen.  Semakin lengkap fasilitas perawatan yang diasuransikan 

oleh pemerintah dan swasta, maka permintaan konsumen akan 

pelayanan kesehatan di beberapa negara semakin meningkat 

(Trisnantoro, 2004). 

f. Faktor Mutu Tenaga Kesehatan 

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan melalui penyelanggaraan berbagai pendidikan dan 

pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk 

menghasilkan sumber daya yang profesional yang kompeten yang 

memiliki moral dan etika, mempunyai dedikasi tinggi, kreatifdan 

inovatif, dan bersikap antisipatif terhadap berbagai perubahan lokal 

maupun global.  Kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana menjadi 

amanat dari Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi 

Tenaga Kesehatan merupakan salah satu simpul untuk mengukur 

kecakapan dari seorang tenaga kesehatan. 
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g. Kepemilikan Asuransi Kesehatan 

Berdasarkan hasil perhitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(Suenas) 2000, baru  46% penduduk Indonesia yang terlindungi oleh 

asuransi kesehatan / jaminan sosial (Riyadi dkk, 2011).  Asuransi 

kesehatan adalah salah satu upaya untuk mendekatkan akses 

masyarakat kecil ke pelayanan kesehatan contohnya bpjs dan 

jamkesda.  Seperti diketahui biaya kesehatan di Indonesia yang mahal 

dan relatif belum terjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia.  

Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan 

menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkannya.  Keadaan ini terjadi terutama padakeadaan dimana 

pembiayaannya harus ditanggung sendiri (out of pocket) dalam sistim 

tunai (free for service). 

h. Faktor Jarak  

Andersen berasumsi bahwa semakin banyak sarana dan tenaga 

kesehatan, semakin kecil jarak jangkau masyarkat terhadap tempat 

pelayanan  kesehatan seharusnya tingkat penggunaan pelayanan 

kesehatan akan bertambah.  Smith (1983) membuktikan bahwa 

menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan lebih dekat kepada 

masyarakat golongan sosial ekonomi rendah secara langsung 

menyebabkan pelayanan tersebut diterima oleh masyarakat.  Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa jarak (jauh dekatnya) 

mempengaruhi masyarakat dalam mencari sarana pengobatan.  
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Sementara Lane dan Lindquist (1998) menyimpulkan bahwa faktor 

kedekatan tempat pelayanan kesehatan dengan rumah tempat tinggal 

menjadi faktor urutan pertama terhadap pemintaan konsumen dalam 

pemanfaatan pelayanan kesehatan.  Sedangkan akses ke sarana 

kesehatan secara nasional sebanyak 94,1% rumah tangga berada 

kurang atau samadengan 5 km dari salah satu sarana pelayanan 

kesehatan dan sebanyak 90,8% rumah tangga dapat mencapai sarana 

pelayanan kesehatan kurang atau sama dengan 30 menit. ( Riskesdas, 

2007). 
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B. Kerangka Teori 
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Gambar 2.1. Kerangka Teori  Thomas dan Meija (1978) dalam Suwoto 

(1995), WHO (1996) dan Anderson dalam Notoatmodjo (2003) 

Faktor presdiposisi  

a. Ciri demografi: 

- Umur 

- Jenis kelamin 

- Status perkawinan 

b. Struktur sosial: 

- Pendidikan 

- Pekerjaan 

- Agama 

c. Kepercayaan kesehatan: 

- Keyakinan terhadap 

pelayanan kesehatan 

 

Karakrtistik kebutuhan : 

a. Penilaian individu (subject 

assessment) 

- Penilaian kesehatan yang 

dirasakan 

b. Diagnosis klinik (clinical 

diagnosis) 

Karakteristik pendukung (enabling 

characteristic) 

a. Sumber daya keluarga: 

- Penghasilan 

- Kemampuan membeli jasa 

pelayanan kesehatan 

b. Sumber daya masyarakat: 

- Jarak tempuh 

- Pelayanan dan fasilitas 

kesehatan 

- Kelompok referensi 

Pemanfaatan 

puskemas 
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C. Kerangka Konsep 

Variabel Bebas                                       Variabel Terikat 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi, 

pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, aksesibilitas, dan 

kepemilikan asuransi kesehatan dengan pemanfaatan puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faktor umur 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 

4. Sosial Ekonomi 

5. Pelayanan kesehatan 

6. Ketersediaan tenaga 

kesehatan 

7. Aksesibilitas 

8. Kepemilikan asuransi 
kesehatan. 

 

 

     Pemanfaatan Puskesmas 

Faktor-Faktor Yang..., Listia Nurhidayah, Fakultas Ilmu Kesehatan, UMP ,2017




