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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” 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Permintaan 

Pengertian Permintaan  

Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang 

ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. 

Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang 

tersebut. Apabila harga barang naik sedang pendapatan tidak berubah maka 

permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, 

sedang pendapatan tidak berubah maka permintaan barang akan mengalami 

kenaikan atau bertambah (Soekirno, 1985).  

 

Permintaan menurut pengertian sehari-hari adalah jumlah barang yang 

dibutuhkan. Dalam kenyataan, barang dipasar memiliki nilai atau harga, maka 

permintaan suatu barang akan mempunyai arti apabila didukung oleh daya beli 

konsumen. Permintaan yang didukung oleh daya beli disebut sebagai permintaan 

efektif, sedangkan permintaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan saja disebut 

sebagai permintaan absolut atau potensial (Sudarsono, 1983:8)  

 

Konsep permintaan juga dibedakan antara permintaan individu dan permintaan 

pasar. Permintaan pasar adalah permintaan-permintaan individu setiap konsumen. 

Dalam analisis permintaan hanya ada satu faktor yang berpengaruh terhadap 
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jumlah barang yang diminta yaitu harga produk, sedangkan faktor-faktor lain 

seperti selera, pendapatan dan faktor diluar itu dianggap sebagai ceteris paribus 

(tidak berubah). Dengan demikian dapat diketahui hubungan antara jumlah barang 

yang diminta dan tingkat harga tersebut. Berdasarkan uraian tersebut pengertian 

permintaan adalah suatu fungsi yang digambarkan sebagai garis, kurva, suatu 

daftar atau skedul (Sudarsono, 1988).  

 

Para ahli ekonomi membedakan pemakaian istilah fungsi permintaan dan kurva 

permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan kuantitas yang diminta dengan 

harga barang tersebut juga dengan faktor-faktor lainnya yang besar pengaruhnya 

terhadap permintaan, seperti : pendapatan konsumen yang bersangkutan, harga 

barang pengganti, harga barang komplementer dan citarasa. Kurva atau skedul 

permintaan hanya menghubungkan kuantitas yang diminta dengan harga satuan 

barang tersebut (Soediyono, 1983 : 18).  

 

Hukum Permintaan  

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana ada dalam hukum 

permintaan yang menyatakan bahwa, apabila suatu harga barang naik (ceteris 

paribus) maka jumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut turun,dan 

apabila suatu harga turun maka jumlah barang tersebut yang diminta konsumen 

akan naik Cateris paribus berarti bahwa semua faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi jumlah barang yang diminta dianggap tidak berubah (Boediono, 

1998).  

 

Hukum permintaan membentuk kurva permintaan seperti pada gambar 1, dimana 

sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang diminta dan sumbu vertikal 
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menunjukkan tingkat harga. Sesuai dengan hukum permintaan, pada tingkat harga 

tinggi (P0), jumlah barang yang diminta rendah (Q0), dan apabila pada tingkat). 

Tingkat harga merupakan variabel bebas dan jumlah yang diminta merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Kita tidak dapat mengatakan yang 

sebaliknya bahwa, jumlah yang diminta akan mempengaruhi tingkat harga. harga 

yang lebih rendah (P1), jumlah barang yang diminta meningkat menjadi (Q1 

 

Fungsi Permintaan  

Fungsi permintaan sesungguhnya menunjukkan hubungan antara variabel tidak 

bebas dan semua variabel yang dapat mempengaruhi besarnya variabel tidak 

bebas. Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut (Suparmoko, 1990):  

 

Qa = f ( PA, PB-Z, I, T, A, N )  

Keterangan :  

Qa = Jumlah barang yang diminta  

PA = Harga barang A  

PB-Z = Harga barang lain  

I = Tingkat pendapatan konsumen  

T = Selera  

A = Pengeluaran perusahaan untuk advertensi  
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N = Jumlah penduduk  

Kurva permintaan dapat pula menggambarkan lebih dari dua variabel, tetapi 

kurvanya akan tampak sangat komplek dan justru sangat sulit untuk dipahami. 

Jadi dengan menganggap variabel harga barang lain (PB-Z), tingkat pendapatan (1), 

selera kosumen (T), pengeluaran advertensi (A), dan jumlah penduduk (N) tetap, 

maka kurva permintaan dapat digambar.  

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan  

Menurut Faried Wijaya (1991) selain harga barang itu sendiri, faktor-faktor lain 

yang menentukan permintaan individu maupun pasar adalah :  

a. Selera konsumen  

Perubahan selera konsumen yang lebih menyenangi barang tersebut 

misalnya, akan berarti lebih banyak barang yamg akan diminta pada setiap 

tingkat harga. Jadi permintaan akan naik atau kurva permintaan akan 

bergeser ke kanan. Sebaliknya berkurangnya selera konsumen akan barang 

tersebut menyebabkan permintaan turun yang berarti kurva permintaan 

bergeser ke kiri.  

b. Banyaknya konsumen pembeli  

Bila volume pembelian oleh masing-masing konsumen adalah sama, maka 

kenaikan jumlah konsumen di pasar akan menyebabkan kenaikan 

permintaan, sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Penurunan jumlah atau 

banyaknya konsumen akan menyebabkan penurunan permintaan.  

c. Pendapatan konsumen  

Pengaruh perubahan pendapatan terhadap mempunyai dua kemungkinan. 

Pada umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif 
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dalam arti bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Hal 

ini terjadi apabila barang tersebut merupakan barang superior atau normal. 

Ini seperti efek selera dan efek banyaknya pembeli yang mempunyai efek 

positif. Pada kasus barang inferior, maka kenaikkan pendapatan justru 

menurunkan permintaan.  

d. Harga barang-barang lain yang bersangkutan  

Barang-barang lain yang bersangkutan biasanya merupakan barang 

subsitusi (pengganti) atau barang komplementer (pelengkap). Kenaikan 

harga barang subsitusi berarti penurunan harga barang tersebut secara 

relatif meskipun harganya tetap, tidak berubah, sehingga harga barang 

tersebut menjadi lebih murah secara relatif. Permintaan suatu barang akan 

naik apabila harga barang penggantinya turun, maka permintaan akan 

barang tersebut juga turun. Hal ini karena barang tersebut harganya lebih 

mahal dibandingkan dengan harga barang penggantinya. Kenaikan harga 

barang pelengkap suatu barang tertentu akan menyebabkan permintaan 

akan barang tersebut turun, dan sebaliknya.  

e. Ekspektasi (perkiraan harga-harga barang dan pendapatan di masa depan)  

Ekspektasi para konsumen bahwa harga-harga akan naik di masa depan 

mungkin menyebabkan mereka membeli barang tersebut sekarang untuk 

menghindari kemungkinan akibat adanya kenaikan harga tersebut. 

Demikian juga halnya jika konsumen memperkirakan bahwa 

pendapatannya akan naik di masa depan. Sebaliknya, terjadi penurunan 

permintaan bila para konsumen memperkirakan bahwa dimasa depan 

harga-harga akan naik atau pendapatannya akan turun.  
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Permintaaan selain memiliki objek barang atau produk, juga berkaitan dengan jasa 

berupa pelayanan. Jasa merupakan suatu produk yang oleh adanya keterampilan 

atau keahlian tertentu. Demikian pula jasa yang dibutuhkan oleh konsumen juga 

berbeda beda sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi. 

Permintaan jasa adalah jenis permintaan yang berkaitan dengan kemampuan, 

keterampilan dan keahlian di dalam suatu jenis pekerjaan. Sebagian pekerja atau 

tenaga ahli memiliki kemapuan fisik dan mental serta keilmuan yang berbeda 

dengan sekelompok pekerja atau tenaga ahli lainnya. Secara lahiriah sekelompok 

pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan dan ketelitian yang lebih baik. Sifat 

tersebut menyebabkan mereka mempunya produktivitas yang lebih tinggi, maka 

konsumen biasanya tidak mempersoalkan kompensasi atau ongkos yang 

dimaksud. 

Dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang semakin maju, kegiatan-kegiatan 

pelayanan jasa kesehatan semakin memerlukan tenaga terdidik. Juga pelayanan 

kepada masyarakat yang lebih baik. Biasanya semakin rumit jenis pekerjaan, 

makin lama waktu yang diperlukan  tenaga ahli dimaksud dalam masa pendidikan. 

(departemen kesehatan RI. 2000:366) 

Memperhatikan pada kutipan diatas, maka dapat diketahui bahwa jasa merupakan 

suatu produk yang dihasilkan dari pemilikan pengetahuan, keterampilan atau 

keahlian tertentu. Jasa ditinjau dari segi kebutuhan manusia bermacam-macam. 

Demikian pula jasa yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Manusia memiliki 

organ –organ tubuh yang cukup baik. Sehingga untuk pemeliharaan kesehatannya, 
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masyarakat membutuhkan variasi jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia 

dalam menjaga kesehatannya. 

 

B. Pengertian Pelayanan 

 

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan 

serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan suatu proses. Sebagai 

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi 

seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud 

pelayanan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang 

ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Menurut Ahmad Batinggi 

(1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ 

khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah 

pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, 

diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya. Pada prinsipnya dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah 

maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara 

lain : 

1. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi 

yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas; 

2. Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan 

pelayanan; 
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3. Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan 

yang jelas; 

4.  Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa 

adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang; 

5. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis 

dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi; 

6. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap 

dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit 

pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi. 

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk 

barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93). 

C. Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(KEPMENPAN NO. 63/KEP/M.PAN/7/2003). 

Menurut joko widodo (2001:269) yang dimaksud pelayanan publik adalah 

pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan aturan dan tata 

cara yang telah ditetapkan. 
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Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan 

menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi alokasi 

Semua barang  dan jasa disediakaan oleh swasta dan dijual dipasar. 

Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan 

jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta yang dikenal dengan barang 

dan jasa publik. Maka barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah 

sehingga sumberdaya dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Suatu barang disebut barang publik karena secara ekonomis 

pengecualian dapat dilksanakan tetapi biaya untuk mengecualikan 

segolongan masyarakat dari manfaat suatu barang besar dibandingkan 

dengan biayanya. Seperti halnya dengan puskesmas, fungsi pemerintah 

disini adalah mengalokasikan sebagian besar biaya yang ditimbulkan oleh 

penyediaan gedung, obat-obatan, peralatan laboratorium dan lain 

sebagainya. 

2. Fungsi distribusi 

Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan 

agar masyarakat sejahtera. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui 

pasar walaupun efisien namun tidak adil maka perlu adanya campur 

tangan dari pemerintah. Dengan demikian pemerintah harus mengambil 

kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan 
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ini dengan memberikan subsidi yang dana nya diambilkan dari pajak yang 

dikenakan pada mereka yang memiliki pendapatan dan kekayaan tetentu.  

Peran pemerintah pada puskesmas disini adalah dengan memberikan 

retribusi pelayanan dengan tarif yang relative murah, sehingga masyarakat 

golongan menengah kebawah bisa mendapatkan pelayanan jasa yang 

disediakan puskesmas. 

3. Fungsi stabilisasi 

Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal perlu mempertahankan atau 

mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat 

harga dan lainnya. Peran pemerintah pada puskesmas disini adalah 

menjaga dan mengusahakan agar pelayanan yang diberikan puskesmas 

terus meningkat. 

D. Pengertian Puskesmas 

Pengertian Puskesmas menurut Pedoman Kerja Puskesmas DEPKES-RI adalah 

suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat 

disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.  

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak dari peranan 

pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 

luas. Dengan kata lain  
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Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan 

kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan perangkat 

pemerintah daerah tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja Puskesmas 

ditentukan oleh Bupati/Walikota, dengan saran teknis dari kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan 

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

geografik, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan 

dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Sasaran penduduk yang dilayani 

oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap Puskesmas. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh 

yang meliputi Kuratif (pengobatan), Preventif (upaya pencegahan), promotif 

(peningkatan kesehatan), dan Rehabilitatif (pemulihan kesehatan). 

Puskesmas telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1968. 

Pengertian Puskesmas adalah unit pelaksana tekhnis (upt) dari Dinas Kesehatan 

Kab/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 

satu atau sebagian wilayah kecamatan. 

 

Fungsi Puskesmas  

Fungsi (1) 

Pusat penggerak pembangunan 

Berwawasan kesehatan dan berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia 

usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yg berwawasan 

Kesehatan aktif memantau dan melaporkan dampak Kesehatan dari 

penyelenggaraan setiap program Pembangunan di wilayah kerjanya  
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mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa 

mengabaikan penyembuhan dan pemulihan 

Fungsi (2) 

Pusat pemberdayaan masyarakat 

Berupaya agar perorangan terutama pemuka 

Masyarakat, Keluarga & Masyarakat : memiliki kesadaran, kemauan dan 

kemampuan 

Melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup Sehat 

– berperan aktif dalam memperjuangkan Kepentingan kesehatan termasuk 

pembiayaan 

– ikut menetapkan, menyelenggarakan dan Memantau pelaksanaan program 

kesehatan 

 

Fungsi (3) 

 

Pusat pelayanan kesehatan strata pertama dengan menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

baik pelayanan kesehatan perorangan maupaun pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

Menurut syamsunir amir, beberapa puskesmas sering dijadikan pusat latihan 

maupun sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, tidak hanya bagi 

masyarakat setempat melainkan untuk masyarakat dari berbagai kalangan juga. 

Semuanya itu timbal balik partipasi dari sektor kesehatan di dalam menunjang 

pembangunan masyarakat secara terpadu. Sebagai salah satu kegiatan non 

kesehatan penunjang secara lintas sektoral yang dapat dikemukakan disini adalah 
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penggunaan dari Puskesmas tersebut. Fungsi-fungsi Puskesmas adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak 

2. Peningkatan upaya keluarga berencana 

3. Perbaikan gizi masyarakat 

4. Peningkatan kesehatan lingkungan 

5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya imunisasi dan 

pengamatan penyakit 

6. Penyuluhan kesehatan masyarakat 

7. Pengobatan termasuk penaggulangan kecelakaan 

8. Perawatan kesehatan masyarakat 

9. Peningkatan usaha kesehatan sekolah 

10. Peningkatan kesehatan gizi dan mulut 

11. Peningkatan kesehatan jiwa 

12. Pencatatan laporan 

(Ekonomi kesehatan, 1994)  

 

 

 


