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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Puskesmas 

2.1.1 Pengertian Puskesmas 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/Menkes/SK/II/2014 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan masyarakat, 

definisi Puskesmas adalah sebagai berikut : “Puskesmas adalah unit pelaksana 

teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.” 

1. Unit Pelayanan Teknis 

Peran Puskesmas sebagai UPTD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan 

sebagai tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu 

sebagai unit pelaksana kesehatan masyarakat tingkat pertama yang merupakan 

ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 

2.  Pembangunan Kesehatan  

 Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan  

derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. 

3.  Penanggungjawab Penyelenggaraan  

     Puskesmas bertanggungjawab atas penyelenggaraan seluruh upaya 

peningkatan derajat kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
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4. Wilayah Kerja 

Wilayah Kerja Puskesmas secara nasional membawahi satu wilayah 

Kecamatan yang terdiri dari beberapa Kelurahan dengan jumlah penduduk 

maksimal sekitar 25000 orang, sehingga tidak menutup kemungkinan bila 

suatu kecamatan yang memiliki kepadatan. Tanggung jawab wilayah kerja 

masing-masing Puskesmas adalah sebagian dari Kelurahan yang ada di 

wilayah kecamatan dan tiap puskesmas bertanggungjawab langsung kepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Depkes R.I.,2004) 

2.1.2 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 setiap orang 

yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas. 

      Dalam sistem pembangunan kesehatan nasional, Puskesmas merupakan 

salah satu unsur pembangunan dalam bidang kesehatan yang terdepan dan 

berkaitan dengan unsur pembangunan sektor lain di tingkat Kecamatan. 

Puskesmas juga merupakan pusat pembangunan kesehatan ditingkat Kecamatan 

yang mandiri. Dalam hal ini berarti Puskesmas mempunyai kewenangan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan sesuai dengan 

situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi yang dimiliki wilayah kerjanya. 

2.1.3  Fungsi Puskesmas 

Fungsi Puskesmas adalah sebagai berikut : 

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 
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Puskesmas selalu berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di 

wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan 

kesehatan. Selain hal tersebut Puskesmas aktif memantau dan melaporkan 

dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di 

wilayah kerjanya. Khusus pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan 

Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 

penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. 

2. Pusat pemberdayaan masyarakat 

Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan 

masyarakat meliputi : 

a) Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan 

masyarakat untuk hidup sehat. 

b) Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kegiatan termasuk 

pembiayaan. 

c) Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program 

kesehatan. 

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat 

pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan 

tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab Puskesmas meliputi : 1) 

Pelayanan kesehatan perorangan dan 2) Pelayanan kesehatan masyarakat 
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2.2 Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Menurut Azwar (2010) syarat pokok pelayanan kesehatan mencakup : 

4. Tersedia dan berkesinambungan 

Pelayanan kesehatan harus selalu tersedia (available) dan bersifat 

berkesinambungan (continuous). Hal ini mengandung arti semua pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus ada dan mudah dicapai oleh 

masyarakat. 

5. Dapat diterima dan wajar 

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah apa yang dapat 

dicapai (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate). 

Dimana pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, 

kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar. 

6. Mudah dicapai 

Pelayanan kesehatan harus mudah dicapai (accessible) yang merupakan syarat 

yang dipandang dari sudut lokasi. Sehingga untuk mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat 

penting. 

7. Mudah dijangkau 

Pelayanan kesehatan harus punya syarat keterjangkauan (affordable) dimana 

mengandung arti dari sudut biaya dan jarak. Jadi untuk mewujudkan keadaan 

seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan kesehatan dan 

biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi. 

8. Bermutu 
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Pengertian bermutu (quality) yang dimaksud adalah 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 standart yang telah 

ditetapkan. 

2.3 Upaya  Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Menurut Juran (1995) bahwa proses peningkatan mutu merupakan sarana 

untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang dikehendaki. Metodeloginya terdiri 

atas serangkaian langkah universal antara lain : 

9. Memahami infrastuktur yang diperlukan untuk menjamin upaya 

peningkatan mutu pelayanan 

10. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk peningkatan proyek atau 

program 

11. Membentuk sebuah tim proyek dengan tujuan yang jelas untuk 

menyuksekan proyek 

12. Memberikan sumber daya, motivasi dan pelatihan yang diperlukan oleh 

tim untuk : 

1) Mendiagnosis kasus 

2) Merangsang dirumuskannya tindakan perbaikan 

3) Melaksanakan pengendalian untuk mempertahankan hasil 

2.4 Teori Need, Demand (Utilitas) Jasa Pelayanan Kesehatan 

Menurut Philip Kotler (2002), definisi dari kebutuhan (needs) dan  permintaan 

(demand). 
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2.4.1 Pengertian Need dan Demand 

a). Pengertian Need  

Kebutuhan (needs) dimana manusia merasa kekurangan. Kebutuhan 

(needs) adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang perlu dipenuhi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. Needs menggambarkan kebutuhan dasar 

manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan 

lainnya. Needs menjadi wants jika kebutuhan tadi telah menjurus pada satu 

keinginan yang tertentu yang dapat memberikan kepuasan. Kebutuhan dibagi 

menjadi dua, yaitu perceived needs dan expressed needs. Perceived needs atau 

kebututan yang dirasakan adalah hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh semua 

orang dimana kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat 

keterampilan / kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Sedangkan 

expressed needs atau kebutuhan yang diekspresikan yaitu kebutuhan yang 

dirasakan seseorang mampu untuk ditunjukkan dalam tindakan. 

Need terhadap pelayanan kesehatan dapat didasari kepada pengertian 

tentang merit goods. Margolis (1982) dalam Tjiptoherijanto (2008 ) mengatakan 

merit goods ini adalah setiap bentuk pengeluaran masyarakat yang nampaknya 

secara umum dapat dipahami akan tetapi sulit untuk diperhitungkan dengan 

menggunakan teori permintaan yang biasa. Diargumentasikan bahwa need 

terhadap pelayanan kesehatan merupakan fungsi dari need terhadap kesehatannya 

sendiri, dengan didasari oleh pengalaman masa lalunya.  
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Pembahasan mengenai need yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tidak 

seluruh need akan dapat dipenuhi, dengan demikian akan terdapat sebuah ranking 

need dalam pengertian ceteris paribus. Memilih satu need untuk dipenuhi 

dibanding need yang lain, bila need yang dipilih tadi akan memberikan manfaat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dipilih tetapi kemungkinan 

untuk memenuhi suatu need merupakan fungsi dari biaya dan manfaat yang 

terkandung dibelakangnya yaitu biaya dan manfaat yang lebih besar. Need bukan 

merupakan sesuatu yang absolut maupun terbatas. Need adalah sesuatu yang 

dinamis dan cenderung untuk terus tumbuh bersama dengan berjalannya waktu 

dan dalam kasus ini pertumbuhan need tersebut akan bisa dilihat merupakan 

sebagian dari perkembangan penawaran fasilitas pelayanan kesehatan 

(Tjiptoherijanto, 2008).  

Konsep need merangkum beberapa penilaian efektifitas, potensi untuk 

mempertimbangkan berbagai cara untuk memenuhi need (dengan segala akibat 

yang ditimbulkannya) dan pengakuan akan adanya keterbatasan sumber daya serta 

dapat juga merupakan bentuk dasar bagi alokasi sumber daya. Pada umumnya 

akan lebih baik untuk memasukkan sekaligus need ketika melakukan pengujian 

beroperasinya suatu pelayanan kesehatan tertentu. Mengingat need dapat 

memberikan dasar yang cukup bagi pengambilan keputusan yang tepat. Alokasi 

sumber daya sektor kesehatan tetap kurang efisien tanpa adanya beberapa koreksi 

yang menyangkut, pertama penyatuan kesepakatan tentang benefits value yang 

sering masih berbeda antara satu orang dan yang kedua menyangkut informasi 

yang benar tentang segi biayanya.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS NEED DAN DEMAND ... ITAFIQOH SJUKUR



  

22 
 

Kebutuhan seseorang terhadap pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang 

subjektif, karena merupakan wujud dari masalah kesehatan yang ada di 

masyarakat yang tercermin dari gambaran pola penyakit. Dengan demikian untuk 

menentukan perkembangan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dapat 

mengacu pada perkembangan pola penyakit di masyarakat.  

Adapun tuntutan kesehatan adalah sesuatu yang subjektif, oleh karena itu 

pemenuhan terhadap tuntutan kesehatan sedikit pengaruhnya terhadap perubahan 

derajat kesehatan, karena sifatnya yang subjektif, maka tuntutan terhadap 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh status sosial masyarakat itu sendiri.  

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik, maka 

banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan masyarakat, sehingga perkembangan pelayanan kesehatan secara 

umum dipengaruhi oleh besar kecilnya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat 

yang sebenarnya merupakan gambaran dari masalah kesehatan yang dihadapi 

masyarakat tersebut (Jefkins, 2004).  

b)  Pengertian Demand 

Menurut Philip Kotler (2006) Permintaan (demand) adalah keinginan yang di 

dukung daya beli. Demand atau permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang 

mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga, selama jangka waktu 

tertentu, dengan anggapan berbagai hal lain tetap sama (ceteris paribus). Mau dan 

mampu disini memiliki arti betapapun orang berkeinginan atau membutuhkan 

sesuatu, kalau ia tidak mempunyai uang atau tidak bersedia mengeluarkan uang 

sebanyak itu untuk membeli, maka keinginan itu tetap keinginan dan belum 
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disebut permintaan. Namun ketika keinginan/kebutuhan itu disertai kemauan dan 

kemampuan untuk membeli dan didukung oleh uang yang secukupnya untuk 

membayar harga disebut permintaan. Permintaan (demand) adalah keinginan yang 

disertai dengan ketersediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang 

bersangkutan (Rosyidi, 2002). 

Permintaan adalah jumlah keinginan terhadap produk/jasa pelayanan tertentu 

yang didukung suatu kemampuan dan kemauan untuk membeli atau 

memanfaatkan jasa tersebut (total demand for curative care: (1) potential 

demand, (2) efective demand (satisfied demand).  

Pemanfaatan atau  utilisasi adalah pelayanan yang telah diterima pada tempat 

atau pemberi pelayanan kesehatan. Pasien yang memanfaatkan suatu layanan 

kesehatan bisa satisfied demand atau unsatisfied demand. 

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi need dan demand 

a)  Faktor Yang Mempengaruhi Need terhadap pelayanan kesehatan 

  Kebutuhan setiap manusia satu dengan yang lainnya bisa aja tidak sama 

tergantung faktor yang mempengaruhi. Kebutuhan akan suatu hal yang bersifat 

lebih spesifik dinamakan keinginan.  

 Karakteristik kebutuhan (need) merupakan komponen yang paling 

langsung berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan Kesehatan. Andersen 

dalam Notoatmodjo (2007) menggunakan istilah kesakitan untuk mewakili 

kebutuhan (need ) pelayanan  kesehatan.  

     Model Donabedian (1979) dalam Supriyanto (2005)  Bahwa ada dua 

perspektif untuk melihat factor yang mempengaruhi seseorang untuk mencari 
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pelayanan kesehatan. Perspektif dari masyarakat itu sendiri dan perspektif kedua 

dari pemberi jasa layanan. Dari dua perspektif ini ada dua kemungkinan bahwa 

apa yang diinginkan dan diharapkan dari kedua perspektif yaitu ‘met’ dan 

‘unmet’. Adanya „unmet‟ merupakan masalah yang harus diselesaikan. Kebutuhan 

individu untuk memanfaat pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh : 

1. Variabel psikologi : persepsi sehat-sakit, persepsi terhadap 

Puskesmas, pengalaman penggunaan pelayanan kesehatan. 

2. Karakteristik individu : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan 

3. Faktor Lingkungan yang berpengaruh adanya pelayanan kesehatan 

lain (klinik, RS, praktek dokter), dan trasportasi 

4. Faktor Provider terkait dengan mutu pelayanan (jenis pelayanan, 

fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan) 

b. Faktor Yang Mempengaruhi  Demand terhadap pelayanan kesehatan 

Menurut Fuchs (1998), faktor yang mempengaruhi demand pelayanan 

kesehatan antara lain:  

1.Tarif 

Hubungan tarif dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah 

negatif. Semakin tinggi tarif maka demand akan menjadi semakin rendah. 

Sangat penting untuk dicatat bahwa hubungan negatif ini secara khusus terlihat 

pada keadaan pasien yang mempunyai pilihan. Pada pelayanan rumah sakit, 

tingkat demand pasien sangat dipengaruhi oleh keputusan dokter. Keputusan 

dari doker mempengaruhi length of stay, jenis pemeriksaan, keharusan untuk 
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operasi, dan berbagai tindakan medik lainnya. Pada keadaan yang membu-

tuhkan penanganan medis segera, maka faktor tarif mungkin tidak berperan 

dalam mempengaruhi demand, sehingga elastisitas harga bersifat inelastik. 

Sebagai contoh, operasi segera akibat kecelakaan lalu lintas. Apabila tidak 

ditolong segera, maka korban dapat meninggal atau cacat seumur hidup. 

Masalah tarif Puskesmas  merupakan hal yang kontroversial. Pernyataan 

normatif di masyarakat memang mengharapkan bahwa tarif rumah sakit harus 

rendah agar masyarakat miskin mendapat akses. Akan tetapi tarif yang rendah 

dengan subsidi yang tidak cukup dapat menyebabkan mutu pelayanan turun 

bagi orang miskin dan hal ini menjadi masalah besar dalam manajemen rumah 

sakit.  

2. Asuransi Kesehatan 

Pada negara-negara maju, faktor asuransi kesehatan menjadi penting 

dalam hal demand pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat 

masyarakat tidak membayar langsung ke pelayanan kesehatan, tetapi melalui 

sistem asuransi kesehatan. Di samping itu, dikenal pula program pemerintah 

dalam bentuk jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan orang tua. 

Program pemerintah ini sering disebut sebagai asuransi sosial. Adanya asuransi 

kesehatan dan jaminan kesehatan dapat meningkatkan demand terhadap 

pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hubungan asuransi kesehatan dengan 

demand terhadap pelayanan kesehatan bersifat positif. Asuransi kesehatan 

bersifat mengurangi efek faktor tarif sebagai hambatan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan pada saat sakit. Dengan demikian, semakin banyak 
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penduduk yang tercakup oleh asuransi kesehatan maka demand akan pelayanan 

kesehatan (termasuk rumah sakit) menjadi semakin tinggi. Peningkatan 

demand ini dipengaruhi pula oleh faktor moral hazard. Seseorang yang 

tercakup oleh asuransi kesehatan akan terdorong menggunakan pelayanan 

kesehatan sebanyak-banyaknya.  

2.4.3  Metode Pengukuran Need dan Demand 

a)  Metode Pengukuran Need 

Metode pengukuran need atau kebutuhan dapat dilakukan dengan metode 

langsung yaitu metode yang langsung melibatkan konsumen yaitu dengan metode 

wawancara yaitu melakukan wawancara dengan pembeli potensial mengenai 

berapa jumlah kenaikan atau penurunan produk yang mereka beli jika harga (salah 

satu dari variabel) berubah. Cara ini dapat dilakukan dengan membuat kuesioner 

yang diberikan kepada kelompok sampel pembeli. 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan cara ini adalah sebagai berikut : 

a. Diperlukan sampel besar karena individu yang diwawancarai harus mewakili 

pasar secara keseluruhan sehingga biaya yang diperlukan juga besar 

b. Bias pewawancara, menyebabkan jawaban responden kurang atau tidak akurat 

yang disebabkan karena faktor pewawancara, misalnya karena rasa malu dari 

yang diwawancarai yang dapat menyebabkan jawaban yang diberikan tidak 

jujur 

c. Adanya masalah akurasi jawaban, yang terjadi karena kesenjangan antara 

intensi dan tindakan. Konsumen yang pada mulanya berniat membeli sebuah 
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produk secara bersamaan diwawancarai oleh tim pemasaran produk substitusi 

maka terjadi perubahan pemikiran. 

d. Apabila pertanyaan pada kuesioner tidak reliabel dan valid, akan terjadi suatu 

kemungkinan munculnya masalah pada kuesioner, untuk menghindari hal 

tersebut perlu diperhatikan beberapa hal dibawah ini yaitu: 

1) Memperhatikan kalimat dalam kuesioner 

2) Pertanyaan disusun secara teratur dan berurutan 

3) Memberi kebebasan kepada konsumen untuk memberi jawaban    

secara jujur, harus dihindari bentuk pertanyaan bersifat membatasi jawaban. 

b) Metode Pengukuran Demand 

Ada beberapa cara mengukur demand: 

1. Observasi: Subyek datang atau melihat secara langsung ke lokasi yang kita tuju 

apakah need dan want yang telah direncanakan oleh seseorang benar-benar 

dijalankan/didapatkan. 

2.Survey: Subyek menanyakan langsung kepada pihak yang kita targetkan dalam 

kegiatan need dan want. Karena Subyek tidak bisa meramalkan apa yang telah 

terjadi tanpa mengetahui secara langsung dari pihak yang di targetkan. 

3.Target penjualan: Mendatangi langsung ke suatu institusi yang berkaitan    

untuk mendapatkan suatu jawaban yang real dari target yang kita inginkan. 

Contohnya, mengukur demand dari teh botol sosro di kantin A, dengan 

mendatangi perusahaan teh botol tersebut untuk mengetahui ada berapa 

penjualan yang terjual di kantin A, Fuch (1998). 
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