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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

   Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak  tidak hanya 

oleh orang perorangan, tetapi juga oleh keluarga, kelompok, dan bahkan masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimal, maka berbagai  

upaya harus dilaksanakan, salah satu diantaranya ialah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan  tingkat dasar di Indonesia melalui Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) yang merupakan organisasi fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dan diberi tanggung jawab sebagai pengelola kesehatan bagi masyarakat  pada tiap 

wilayah kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. 

     Pada era globalisasi, dinamika kehidupan dunia usaha semakin keras dan 

ketat termasuk di bidang pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskemas. Dengan makin 

tinggi tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat akan kesehatan tampak semakin meningkat pula. Untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, tidak ada upaya lain yang dapat 

dilakukan, kecuali menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. 

  Sebagai lembaga kesehatan yang dengan misi meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, Puskesmas berperan dalam memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan 

pemerintah terhadap Puskesmas tersebut adalah sebuah kehormatan sekaligus amanat 

dan tugas berat yang harus dipikul denngan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, 
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berlebih lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan, 

maka Puskesmas ini dituntut lebih keras lagi berusaha dan meningkatkan 

profesionalisme dalam bekerja khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada para pasiennya. 

               Pelayanan yang diterapkan di Puskesmas ini, yaitu dengan memberikan 

1.senyum 2.salam 3.sopan dan 4.santun (4 S) kepada setiap pasien yang datang ke 

Puskesmas, memberikan pelayanan pemeriksaan yang baik pada setiap pasien yang 

datang berobat, sehingga memberikan kesan yang akrab dan nyaman serta tidak 

menimbulkan rasa khawatir terhadap penyakit pasien, memberi palayanan secara 

tepat dan cepat kepada setiap pasien. 

  Adanya bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas ini 

diharapkan pasien  dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap Puskesmas 

tersebut. Jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dikehendaki maka pasien 

akan puas. Jika yang terjadi sebaiknya, maka akan menyebabkan kehilangan minat 

pasien untuk berobat ke Puskesmas dan ini akan menimbulkan image negative 

terhadap Puskesmas tersebut. Hal ini dapat  mengakibatkan menurunya jumlah 

pasien. Apalagi banyaknya Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan  

menyebabkan Puskesmas Arosabaya harus punya strategi pemasaran yang tepat.           

                 Dalam lingkungan global yang semakin ketat dengan masuknya 

pelayanan yang inovatif di pasaran disatu sisi dan kondisi pasar yang jenuh untuk 

pelayanan yang menoton di lain, sehingga loyalitas pasien menjadi tantangan 

manajerial Puskesmas. 
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        Kualitas tingkat pelayanan terhadap kepuasan pasien merupakan suatu 

proses yang komplit, sehingga pada akhirnya akan menyangkut manajemen 

Puskesmas secara keseluruhan. Maka konsep Puskesmas perlu untuk selalu diperbarui 

dan disempurnakan, sehingga dapat terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu, 

terjangkau selektif, efisien, merata serta berkesinambungan dalam menyongsong 

Indonesia sehat. Dapat dikatakan bahwa pada era globalisasi ini pemikiran ilmu dan 

praktisi tertuju pada bagaimana memberikan pelayananan yang berkualitas. 

      Fungsi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan peran pemerintah 

sebagai katalisator dalam pemenuhan kepentingan masyarakat. Pelayanan yang 

berkualitas merupakan tuntutan baik eksternal maupun internal. Secara eksternal 

pelayanan merupakan kemutlakan di dalam arus globalisasi yang kuasa menurunkan 

elemen yang tidak mampu tampil bersaing karena kapasitas yang tidak memenuhi 

kualifikasi persaingan global (Purnaweni, 2010). 

           Pelayanan prima menjadi tuntutan masyarakat, sejalan dengan peningkatan 

kebutuhan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. UPT Dinas Kesehatan 

Puskesmas Arosbaya merupakan Puskesmas Rawat Jalan yang terdiri dari beberapa : 

Loket, Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB, Laboratorium, Poli Gizi dan Laktasi, Poli 

Klinik Sanitasi dan PONED. 
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Tabel 1.1 Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Arosbaya 
    Tahun 2010 – 2013 
 
 

No 

 

Bulan 

Jumlah Kunjungan Pasien 

Th 2010 Th 2011 Tahun 2012 Th 2013 

1 Januari 3.333 2.016 1.628 1.869 

2 Februari 2.878 1.812 1.779 1.649 

3 Maret 2.612 1.670 1.731 1.546 

4 April 3.499 1.790 1.907 1.591 

5 Mei 3.267 1.934 1.969 1.561 

6 Juni 3.194 2.827 2.413 1.052 

7 Juli 3.394 1.746 1.827 1.566 

8 Agustus 2.779 2.384 1.883 1.581 

9 September  3.842 2.444 1.794 1.726 

10 Oktober 3.524 2.044 1.971 1.824 

11 November 3.550 2.664 2.064 1.699 

12 Desember 3.044 2.840 2.039 1.726 

 Total   35.366 26.201 23.005 21.011 

 

Tabel 1.2 Presentase Penurunan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan  Puskesmas Th 
                2010 s/d Th 2013 
 

Persentase 

Penurunan  

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

34,97  % 13.89 % 9.49 % 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kunjungan 

pasien umum pada Puskesmas Arosbaya  di Tahun 2011  34,497 % , pada tahun 

2012 13,89 % dan pada tahun 2013 89,49 % Hal ini menunjukkan bahwa 
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pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Arosbaya pada tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013 mengalami penurunan. 

  Menurut Kotler (1997), pemanfataan pelayanan kesehatan oleh masyarakat 

dipengaruhi oleh faktor individu, faktor Puskesmas, faktor lingkungan. Pelayanan 

kesehatan yang bermutu sangat penting bagi masyarakat dan bagi puskesmas. 

Kesehatan adalah kebutuhan dan hak setiap manusia, maka secara alamiah manusia 

akan mencarinya untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi masyarakat, pelayanan 

kesehatan masyarakat yang bermutu dapat memuaskan kebutuhannya akan 

pelayanan kesehatan. 

 Berdasarkan data masalah yang telah dipaparkan, masalah yang diangkat 

adalah pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan pasien rawat jalan Puskesmas 

Arosbaya 3 tahun mengalami penurunan, yaitu  pada  tahun 2011 sebanyak 

34,97%  pada tahun 2012 sebanyak 13,89%  dan pada tahun 2013 sebanyak 9,49 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS NEED DAN DEMAND ... ITAFIQOH SJUKUR



  

6 
 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi penyebab masalah 

Faktor Provider 

           Faktor masyarakat 

1. Faktor Individu 
a. Usia 
b. Jenis kelamin 
c. Tingkat pendidikan 
d. Tingkat pendapatan 

 
2. Faktor Psikologis 

a. Persepsi sehat-sakit 
b. Persepsi terhadap mutu 

pelayaan puskesmas 
c. Pengalaman penggunaan 

pelayanan kesehatan 
3.  Status kesehatan 

 
4. Kebutuhan terhadap 

pelayanan kesehatan 

1. Jenis Pelayanan 
2. Fasilitas pelayanan 
3. Tenaga kesehatan 
4. Lokasi Puskesmas 

Faktor Lingkungan 

1. Fasilitas kesehatan lain  
( klinik, praktek dokter) 

2. Transportasi 
3. Jarak 

Menurunnya angka 
kunjungan pasien rawat 

jalan  di Puskesmas 
Arosbaya pada tahun 

2011 sebanyak 34,97%  
pada tahun 2012 

sebanyak 13,89%  dan 
pada tahun 2013 
sebanyak 9,49 % 
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Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas 

sebagai berikut 

1. Faktor Provider 

a. Jenis Pelayanan 

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan provider. Dalam jangka 

panjang, ikatan seperti ini memungkinkan provider untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.  

b. Fasilitas Pelayanan 

Fasilitas yang dimiliki oleh pelayanan kesehatan mempunyai peran 

yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap 

tindakan medis yang akan dilakukan, akibatnya berpengaruh terhadap 

hasil pengobatan. Kegagalan pengobatan akan mempengaruhi citra 

pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan kesan pelayanan 

Puskesmas jelek dan tidak professional. Fasilitas yang tersedia di 

Puskesmas harus  memadai, sehingga masyarakat yang berobat cukup 

puas dengan pelayanan yang diberikan 

c. Tenaga Kesehatan 

Kebutuhan terhadap tersedianya tenaga kesehatan yang terampil akan 

membuat masyarakat merasa puas dalam menggunakan pelayanan 
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kesehatan dan akan menggunakan kembali fasilitas kesehatan tersebut. 

Tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas harus sudah tersedia. 

Namun, sebagian besar masyarakat  ditangani oleh paramedis 

(perawat, bidan). Hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang ingin ditangani oleh dokter.  

d. Lokasi Pelayanan Kesehatan 

Lokasi juga menentukan jumlah pemakaian pelayanan yang diberikan, 

karena jika lokasi semakin jauh tingkat permintaan akan menurun dan 

keadaan ini berkaitan dengan system transportasi yang tersedia 

(Greeler, 1998). Sedangkan Notoatmodjo (1997) menyatakan bahwa 

rendahnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan 

oleh karena letak fasilitas tersebut jauh dari masyarakat sasaran.  

2. Faktor konsumen 

a. Faktor Individu 

1) Usia 

Pengaruh komposisi umur penduduk di sekitar Puskesmas, bila 

jumlah penduduk usia lanjut tinggi dan meningkatkan jumlah 

permintaan pelayanan kesehatan (Gesler,1988).  

2) Jenis kelamin 

Menurut Dever (1984) dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan 

wanita lebih sering menggunakan daripada pria. 

3) Tingkat pendidikan 
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Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

pengetahuannya tentang kesehatan semakin baik, sehingga akan 

mempengaruhi kesadaran mereka terhadap masalah kesehatan. 

Orang yang berpendidikan tinggi mempunyai kecenderungan lebih 

sering menggunakan fasilitas kesehatan (Gessler, 1988).  

4) Tingkat pendapatan 

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka ia mempunyai 

kecenderungan lebih sering menggunakan fasilitas kesehatan 

(Gessler, 1988).  

b. Faktor Psikologis 

1) Persepsi sehat-sakit 

Persepsi mengenai penyakit, gejala, atau kemungkinan terjadinya 

penyakit (kerentanan terhadap penyakit), pengetahuan, sikap dan 

keyakinan terhadap penyakit, pelayanan kesehatan, dan petugas 

mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan masyarakat 

(Notoatmodjo, 2003).  

2) Persepsi terhadap mutu pelayanan Puskesmas 

Menurut Donabedian (1979) dalam Suriyanto (2007), kebutuhan 

individu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dipengaruhi 

secara langsung oleh persepsi masyarakat terhadap pelayanan 

provider (Puskesmas).  

3) Pengalaman penggunaan pelayanan kesehatan 
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Pengalaman yang pernah diperoleh oleh konsumen pada saat 

berobat. Semakin baik pelayanan yang diterima oleh masyarakat, 

maka mereka akan kembali menggunakan pelayanan kesehatan 

tersebut.  

c. Status kesehatan 

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang 

saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu 

sendiri. Demikian pula pemecahan masalah lain di luar kesehatan itu 

tidak hanya dilihat dari segi kesehatannya sendiri tetapi harus  dari 

seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap masalah sehat-sakit atau 

kesehatan tersebut (Notoatmojo, 2003). 

d. Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan  

Kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu 

dapat mempengaruhi tingkat kunjungan dan pemanfaatan Puskesmas. 

Bila kebutuhan tidak terpenuhi, maka masyarakat merasa harapannya 

tidak terpenuhi, sehingga masyarakat tidak puas terhadap pelayanan di 

institusi tersebut. Menurut Gasperz (2001) bahwa kebutuhan berkaitan 

dengan hal-hal yang dirasakan masyarakat ketika ia sedang 

menggunakan pelayanan Puskesmas. Jika pada saat itu kebutuhan dan 

keinginannya besar maka harapan masyarakat akan tinggi, demikian 

pula sebaliknya. 

3. Faktor lingkungan 

a. Fasilitas kesehatan lain 
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Adanya fasilitas kesehatan lain sebagai pesaing dapat mempengaruhi 

jumlah kunjungan ke Puskesmas karena masyarakat sekarang 

cenderung menggunakan fasilitas yang berkualitas atau bermutu. Jika 

kualitas pelayanan kesehatan lainnya lebih baik maka posisi 

Puskesmas yang bersangkutan akan terancam. Pelayanan kesehatan 

lainnya seperti : praktek dokter/perawat, klinik. 

b. Transportasi 

Adanya trasportasi yang dapat mencapai lokasi pelayanan kesehatan 

dengan mudah akan menyebabkan masyarakat untuk kembali 

memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut.  

c. Jarak 

Jarak menentukan juga keinginan masyarakat untuk memanfaatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Jarak jauh tentunya 

memerlukan waktu yang panjang dihabiskan dalam perjalanan. 
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1.3 Pembatasan Masalah  

 Disini masalah dibatasi terkait dengan perihal yang akan diteliti 

berdasarkan Identifikasi penyebab masalah. Peneliti pada aspek need dan 

demand serta utilitas terkait pelayanan kesehatan Puskesmas Arosbaya. Need dan 

demand diteliti melalui faktor masyarakat dan faktor penyedia pelayanan 

kesehatan (provider). 

1.4 Perumusan Masalah 

 Dari batasan masalah diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik masyarakat yang meliputi faktor individu dan 

faktor psikologis di wilayah kerja Puskesmas Arosbaya  ? 

2. Apa saja yang menjadi kebutuhan (need) masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan di Puskesmas ? 

3. Bagaimana ketersediaan  pelayanan kesehatan di Puskesmas Arosbaya ? 

4. Bagaimana permintaan (demand) masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Arosbaya ? 

5. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan permintaan 

(demand) masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Arosbaya  ? 
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   1.4 Tujuan dan manfaat 

   1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis Kebutuhan (need) dan permintaan (demand)  

pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Arosbaya, Kabupaten 

Bangkalan. 

   1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang meliputi faktor individu, 

dan faktor psikologis di wilayah kerja Puskesmas Arosbaya. 

2. Mengidentifikasi kebutuhan (need) masyarakat  terhadap pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Arosbaya . 

3. Mengidentifikasi ketersediaan pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Arosbaya . 

4. Mengidentifikasi permintaan (demand) masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan di Puskesmas Arosbaya. 

5. Menyusun upaya untuk meningkatkan permintaan (demand) masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Arosbaya  . 
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     1.4.3 Manfaat 

     1. Bagi Puskesmas 

 Sebagai bahan masuk dalam memberikan pelayanan kepada pasien bisa 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien dengan 

mempertimbangkan perilaku pasien dalam memanfaatkan pelayanan 

kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas 

untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

            2.Bagi Peneliti 

Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan 

Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan sebagai 

salah satu bekal Ilmu Pengetahuan yang dapat diimplikasikan dalam 

pekerjaan. 

      3.Bagi Masyarakat 

Bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk   

mencapai  derajat  Kesehatan yang optimal  
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