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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 

 
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan juga merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, karena kesehatan menyentuh 

hampir semua kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan sangat terkait dan 

dipengaruhi oleh aspek demografi, keadaan, dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan 

lingkungan baik lingkungan fisik atau biologisnya. 

 
Di dalam sistem kesehatan nasional dan Rencana Pokok Program Pembangunan 

Jangka Panjang Bidang Kesehatan telah digariskan bahwa tujuan pembangunan 

kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk 

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah 

satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Upaya kesehatan ditujukan 

untuk tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kualitas 

kehidupan dan harapan hidup manusia. Selain itu upaya kesehatan ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta mempertinggi 

kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup mandiri. Perhatian khusus diberikan 
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kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, bermukim di daerah 

terpencil, daerah terasing, daerah pemukiman baru temasuk daerah transmigrasi, 

maupun di daerah kumuh perkotaan. Upaya untuk menjangkau masyarakat 

berpenghasilan rendah menjadi penting, mengingat bahwa sasaran pelayanan 

kesehatan sebagian besar ditujukan kepada kelompok masyarakat tersebut. 

 
Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan atau akan 

diselenggarakan harus memiliki wawasan kesehatan. Artinya program 

pembangunan nasional tersebut harus memberikan kontribusi yang positif 

terhadap kesehatan yaitu pertama pembentukan lingkungan sehat dan kedua 

terhadap pembentukan perilaku sehat. Reformasi di bidang kesehatan telah 

menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan Kecamatan Kota Agung ”Terwujudnya 

Kota Agung Sehat”. Visi yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan 

tersebut adalah masyarakat Kecamatan Kota Agung, penduduknya hidup dalam 

lingkungan dan dengan .perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta 

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kecamatan 

Kota Agung. 

 
Dalam visi terwujudnya Kota Agung Sehat, lingkungan yang diharapkan adalah 

kondusif  bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari 

polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan 

pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta 

terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan 

memelihara nilai-nilai budaya. Perilaku masyarakat sesuai yang diharapkan 
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adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi dari ancaman penyakit,serta 

berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kemampuan 

masyarakat yang bermutu tanpa ada hambatan, baik yang bersifat ekonomi 

maupun yang bersifat non ekonomi. 

 
Pelayanan kesehatan yang bermutu dimaksudkan disini adalah pelayanan 

kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan 

sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi. Diharapkan dengan 

terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat serta meningkatnya kemampuan 

masyarakat tersebut di atas, derajat kesehatan perorangan, keluarga dan 

masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Keberhasilan pembangunan di 

daerah khususnya di kabupaten dan kota sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Untuk 

melaksanakan fungsi puskesmas dibutuhkan sumber daya manusia yang 

profesional. 

 
Pengertian sumber daya manusia dibedakan antara pengertian secara mikro dan 

pengertian secara makro. Secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk 

atau warga negara suatu negara atau wilayah tertentu yang sudah memasuki usia 

angkatan kerja, baik yang sudah atau yang belum mempunyai pekerjaan. Sumber 

daya manusia merupakan aset terpenting di antara sumber daya lain yang harus 

dimiliki oleh setiap organisasi, jenis-jenis masalah yang lain dikendalikan oleh 

sumber daya manusia. Sebagian besar organisasi akan mempertahankan jumlah 

staf  yang paling sedikit, terutama karena besarnya biaya sumber daya, namun apa 
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yang dianggap optimal tergantung pada tingkat layanan yang akan dapat diberikan 

oleh suatu organisasi. 

 
Untuk melayani masyarakat perlu adanya kinerja yang baik dari puskesmas. 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah 

kerja. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah 

mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut 

adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, 

mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat, memelihara 

dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 

yang diselenggarakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, 

keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Adapun tujuan pembangunan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya 

tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di 

wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya 

dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 

 
Di Negara-negara berkembang yang memiliki latar belakang yang tergolong 

rendah, maka kehadiran puskesmas di suatu daerah digunakan pula bagi usaha 

pembaharuan tidak hanya dibidang kesehatan masyarakat, tetapi juga 

memodernisasikan kehidupan masyarakat desa sekitarnya. Untuk meningkatkan 

tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengupayakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan yaitu dengan pembangunan 
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disegala bidang terutama dibidang kesehatan dengan tersedianya beberapa 

puskesmas. Pada tahun 2009 puskesmas yang ada di Kota Agung berjumlah 1 

puskesmas induk dan 1 puskesmas pembantu. 

 
Masyarakat yang sehat selain menjadi salah satu tujuan pembangunan sekaligus 

juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu dalam 

rangka mengembangkan mutu sumberdaya manusia, maka taraf kesehatan rakyat 

miskin perlu ditingkatkan. Peranan sarana kesehatan meliputi berbagai macam 

aspek dan aktifitas kegiatan, dimana faktor kesehatan menyangkut aspek kualitas 

dan produktifitas kerja manusia. 

 
Sampai saat ini tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, 

jika ditinjau lebih jauh banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat 

kesehatan masyarakat Indonesia secara umum, diantaranya tingkat gizi 

masyarakat yang cukup rendah, jumlah fasilitas kesehatan yang minim, 

penghasilan masyarakat yang masih rendah sehingga membebankan biaya yang 

cukup tinggi bagi mereka yang berpenghasialn rendah untuk berobat, dan 

beberapa faktor lainnya. 

 
Sebagai Negara dimana tingkat kesehatannya masih rendah, maka kehadiran 

puskesmas di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat dimana puskesmas menjadi tempat pelayanan kesehatan pertama 

apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Peran serta masyarakat 

dalam upaya memperluas dan menyebarkan informasi mengenai mutu pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh puskesmas merupakan faktor yang sangat 

menentukan, sehingga masyarakat makin memperoleh kesempatan untuk 
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meningkatkan derajat kesehatannya. Keadaan seperti itu akan semakin terasa 

sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita.  Meningkatnya pendapatan 

perkapita berarti meningkat pula kondisi perekonomian, keadaan ini baik secara 

langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada penyediaan pelayanan 

kesehatan, termasuk kemampuan mendapatkan fasilitas kesehtan bagi masing- 

masing individu. 

 
Tabel 1. Perkembangan Pendapatan perkapita Kecamatan Kota Agung 

Periode 2001 – 2008 

 
Tahun Pendapatan perkapita 

(Rp) 
Perkembangan 

(%) 

2001 800561 - 

2002 800910 0,04 

2003 3085806 285,29 

2004 3176577 2,94 

2005 3056821 -3,77 

2006 2966572 -2,95 

2007 2995400 0,97 

2008 3004956 0,32 

Sumber : BPS Tanggamus 2009. 

 
Tabel 1 menunjukkan pendapatan perkapita kecamatan Kota Agung selama kurun 

waktu 2001 hingga 2008 selalu meningkat,meskipun terjadi penurunan persentase 

pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2001 pendapatan perkapita sebesar Rp. 

800.561 kemudian pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 3.004.956 
 

 
 

Untuk melancarkan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemerintah memberikan 

Retribusi pelayanan rawat jalan perkunjungan pada puskesmas yang besarnya 

telah ditentukan berdasrkan peraturan daerah tentang retribusi kesehatan. 
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Berdasarkan retribusi kesehatan untuk rawat jalan perkunjungan yang telah 

dietapkan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp. 1000 sampai dengan sekarang. 

Perkembangan Retribusi pelayanan kesehatan Untuk Rawat Jalan Per Kunjungan 

pada puskesmas Kota Agung dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 
Tabel 2. Perkembangan Retribusi pelayanan kesehatan Kota Agung 

Periode 2001 – 2008 

 
Tahun Nilai nominal 

(Rp) 

2001 1000 
2002 1000 
2003 1000 
2004 1000 
2005 1000 
2006 1000 
2007 1000 
2008 1000 

Rata-rata 1000 
Sumber : Puskesmas Kota Agung 2009. 

 

 
 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa pelayanan 

puskesmas, disamping memperhatikan retribusi pelayanan rawat jalan 

perkunjungan juga memperhatikan tarif pesaing, dalam hal ini adalah tarif dokter 

praktek yang ada di Kota Agung. 

 
Tabel 3. Perkembangan tarif dokter Kecamatan Kota Agung Periode 2001 – 2008 

 
Tahun Nilai nominal 

(Rp) 

2001 25000 
2002 25000 
2003 35000 
2004 35000 
2005 40000 
2006 50000 
2007 70000 
2008 80000 

Sumber : Sumber terkait 2009. 
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Dari Tabel 3, kita dapat melihat bahwa perkembangan tarif dokter praktek di Kota 

Agung dari tahun 2001 hingga 2008 cenderung meningkat, tarif dokter praktek 

dalam hal ini diluar puskesmas termasuk tinggi jika dibandingkan dengan retribusi 

pelayanan rawat jalan perkunjungan pada puskesmas 

 
Dan  pada Tabel berikut disajikan data jumlah bidan praktek dan jumlah dokter 

praktek yang ada di kota agung 

 

Tabel 4. Perkembangan jumlah dokter praktek dan  jumlah bidan praktek 

di Kota Agung Periode 2004 – 2009 
 

Tahun Jumlah bidan 

praktek 

Jumlah dokter 

praktek 

total 

2004 17 5 22 

2005 18 5 23 

2006 20 6 26 

2007 23 7 30 

2008 23 7 30 

2009 24 7 31 

Sumber: dinas kesehatan Kota Agung 2010 
 

 
Tabel 5. Perkembangan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas 

Kota Agung Periode 2001 – 2008 

 
Tahun jumlah 

2001 24636 
2002 15725 
2003 16852 
2004 13.642 
2005 12838 
2006 12312 
2007 9465 
2008 5997 

Sumber : Puskesmas Kota Agung 2009. 
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Dari Tabel 5, rata rata jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas Kota Agung 

tahun 2001– 2007 adalah 13933 orang, jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus 

menurun.  Namun, disisi lain kemampuan puskesmas dalam melayani masyarakat 

terus meningkat, terdapat kesenjangan dalam penyediaan kapasitas pelayanan jasa 

puskesmas.  Mengindikasikan adanya perurunan jumlah permintaan masyarakat 

akan jasa puskesmas. 

 

Tabel 6. Perkembangan kemampuan rata-rata pertahun puskesmas 

Kota Agung untuk melayani penduduk Periode 2001 – 2008 

 
Tahun jumlah 

2001 25000 
2002 25000 
2003 27000 
2004 27500 
2005 28000 
2006 28000 
2007 29000 
2008 29500 

Sumber : Puskesmas Kota Agung 2009. 
 

 
Penyediaan pelayanan jasa kesehatan, semua kebijaksanaan berasal dari 

pemerintah yang berpedoman dari kebutuhan mayarakat dan kemampuan 

pemerintah itu sendiri. Sedangkan besar permintaan masyarakat pada puskesmas 

ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu penelitian ini 

mengambil judul “ analisis faktor- faktor yang mempengaruhi permintaan jasa 

pelayanan pada puskesmas Kota Agung kabupaten Tanggamus” 

 

 
B. Permasalahan 

 

 
Seperti dalam teori-teori permintaan, bahwa permintaan akan jasa pelayanan 

kesehatan dipengaruhi oleh harga barang / jasa itu sendiri, harga barang/ jasa lain, 
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pendapatan individu, dan dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

 

“faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan jasa pelayanan pada 

 
puskesmas Kota Agung kabupaten Tanggamus” 

 

 
 
 

C. Tujuan Penelitian 
 

 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penulisan proposal ini adalah: 

 

Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan jasa 

pelayanan pada puskesmas Kota Agung kabupaten Tanggamus. 

 

 
D. Kegunaan Penelitian 

 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 

1.   Bagi Penulis dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 

faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan jasa pelayanan 

pada puskesmas Kota Agung kabupaten Tanggamus. 

 

2.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

sumber informasi bagi pembaca yang memerlukannya. 

 
 

E. Kerangka Pemikiran 
 

 
menurut soetrisno (1984:2) ilmu ekonomi mempelajari tentang kemakmuran 

masyarakat yang baik sebagai keseluruhan maupun bagian dari masing-masing 

anggotanya. Kebijaksanaan ekonomi bertujuan untuk mencapai tujuan dibidang 
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ekonomi yang telah ditetapkan dengan subjek atau pelaksana kebijaksanaan 

ekonomi adalah pemerintah sebagai suatu lembaga resmi dan tertinggi yang 

mewakili seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat, serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup 

sehat. Pengelolaan kesehatan yang terpadu dikembangkan untuk mendorong 

peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha dalam pembangunan kesehatan. 

 

Pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan perlu terus dikembangkan yaitu 

dengan didirikan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) oleh pemerintah 

dengan mengindahkan prinsip kemanusiaan. Puskesmas didirikan oleh 

pemerintah berdasarkan ekonomi kemasyarakatan/ pemerintahan yang bertujuan 

peningkatkan sumber daya manusia, kesejahteraan dan kehidupan sehat, dengan 

tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan profit. 

 

Kegiatan puskesmas tidak hanya mengandalkan kepada kegiatan didalam gedung 

semata-semata, tetapi justru kini tekanannya harus memperluas jangkauan 

pelayanan secara lebih dekat pada masyarakat di pedesaan. Untuk ini kegiatan 

lapangan harus lebih ditingkatkan, di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan 

puskesmas, senantiasa harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. 

Penyediaan jasa kesehtan yang tersedia untuk melayani kebutuhan penduduk 

akan bidang kesehatan dimana penduduk yang memerlukan jasa pelayanan 

puskesmas dapat dilihat dari kemampuan puskesmas dalam mengobati berbagai 

penyakit. 
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Adapun hal-hal yang turut serta mempengaruhi permintaan jasa pelayanan 

puskesmas adalah, fasilitas yang disediakan puskesmas, tenaga kerja/ personalia, 

medis, maupun non medis, banyaknya pasien yang berkunjung dan bagaimana 

puskesmas mengatasi berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi puskesmas guna 

kebutuhan akan jasa pengobatan (pelayanan) puskesmas. Banyak masyarakat 

yang datang mengunjungi puskesmas disebabkan oleh kemampuan puskesmas 

dalam mengatasi permintaan akan jasa pelayanan puskesmas. 

 

Permintaan seseorang terhadap sejumlah barang atau jasa akan sanagt berarti bila 

didukung oleh daya beli, sedangkan daya beli seseorang tergantung pada dua 

unsur pokok yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga dari barang 

atau jasa yang dikehendaki. Apabila jumlah barang yang diminta juga akan 

berubah, demikian pula halnya harga barang yang dikehendaki juga berubah, 

sedangkan untuk harga barang lain yang dalam hal ini tarif pesaing merupakan 

barang subtitusi terhadap tarif jasa kesehatan. 

 

 
F. Hipotesis 

 

 
Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

 

 
“ Diduga bahwa pelayanan berpengaruh terhadap permintaan masyarakat atas jasa 

pelayanan puskesmas Kota Agung” 

 

“ Diduga bahwa pesaing  berpengaruh terhadap permintaan masyarakat atas jasa 

pelayanan puskesmas Kota Agung” 
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“ Diduga bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap permintaan masyarakat atas 

jasa pelayanan puskesmas Kota Agung” 

 


