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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang  

Perilaku kesehatan dalam Notoatmodjo (2012) adalah suatu respon 

organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, 

sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Perilaku 

kesehatan dibatasi menjadi perilaku pemeliharaan kesehatan (Health 

Maintenance), perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (Health Seeking 

Behaviour) dan perilaku kesehatan lingkungan yang meliputi perilaku hidup sehat, 

perilaku sakit dan perilaku peran sakit. Perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan 

merupakan hasil dari perilaku pencarian pengobatan oleh individu. 

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang. 

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit menurut 

WHO adalah bagian menyeluruh organisasi sosial dan medis yang memberikan 

pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun preventif 

yang menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Rumah Sakit  menurut 

Undang-Undang No. 44 tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat.  
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Menurut Shaikh dkk (2004), faktor-faktor yang menjadi penyebab utama 

rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di Pakistan adalah status sosio-

ekonomi yang rendah, budaya dan keyakinan, otonomi perempuan dalam rumah 

tangga, kondisi ekonomi, ketersediaan akses fisik dan finansial, pola penyakit dan 

sistem pelayanan kesehatan itu sendiri.  

Al-Ghanim (2004) dalam penelitiannya menunjukkan sejumlah variabel 

yang berkaitan dengan pemanfaatan pada pasien. Variabel tersebut yaitu 

pendapatan, status kesehatan, pendidikan, gender, ketersediaan asuransi kesehatan 

dan kewarganegaraan. Variabel terkait penyedia pelayanan yaitu lokasi fasilitas 

kesehatan, waktu tunggu, adanya layanan tambahan, jam buka pelayanan, dan 

ketersediaan dokter spesialis, hal ini secara statistik menunjukkan hasil yang 

signifikan terhadap variabel yang diidentifikasi mampu mempengaruhi 

pemanfaatan pada pusat pelayanan kesehatan primer umum dan klinik swasta. 

Menurut Pocock dkk (2011), permintaan atas pelayanan kesehatan saat ini 

merupakan fenomena global, seiring dengan terjadinya perubahan sosial di 

masyarakat. Perubahan demografi, sosio ekonomi, perkembangan pola penyakit 

menuntut kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik khususnya pada negara-

negara berkembang. Permintaan inilah yang menjadi dasar pencarian pengobatan 

hingga medical travel ke manca negara untuk mendapatkan hasil pengobatan yang 

lebih baik dan memuaskan. Para ahli kesehatan masyarakat perlu mengeksplorasi 

cara-cara baru dalam mengelola sistem kesehatan nasional. Mobilitas pasien yang 

semakin tinggi untuk mendapatkan pelayanan di luar negeri merupakan tantangan 

dan peluang bagi kesehatan masyarakat. 
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Dalam buletin WHO oleh Helble (2010), dilaporkan bahwa Malaysia 

menerima 360.000 pasien asing dari negara ASEAN pada tahun 2007. Di 

Thailand, jumlah pasien asing lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun, dari 

sekitar 630.000 pada tahun 2002 menjadi 1.373.000 pada tahun 2007. Menurut 

studi yang dilakukan oleh perusahaan konsultan di Amerika Serikat, Deloitte, 

pada tahun 2007 jumlah penduduk dari Amerika Serikat (AS) bepergian ke luar 

negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diperkirakan 750.000 orang. 

Jumlah ini meningkat menjadi 1,6 juta pada tahun 2012. Pengeluaran terhadap 

pelayanan medis kepada pasien asing di seluruh dunia telah menghabiskan US$ 

60 miliar untuk tahun 2006. Tingkat pertumbuhan tahunan secara global 

diperkirakan mencapai 20%.  

Dalam buletin WHO juga disebutkan salah satu faktor pendorong dan 

penarik pasien untuk memutuskan berobat ke luar negeri adalah status ekonomi. 

Pasien dengan status ekonomi baik biasanya memutuskan untuk berobat ke luar 

negeri karena ketidakpuasan dengan sistem kesehatan yang ada di negaranya, 

seperti tidak tersedianya perawatan yang tepat, kualitas perawatan yang relatif 

rendah, dan keterbatasan teknologi modern atau kekurangan penyedia layanan 

kesehatan. Mobilitas pasien cenderung memilih ke negara-negara tetangga yang 

menawarkan pelayanan berkualitas dengan biaya yang jauh lebih rendah. Rumah 

sakit mempromosikan pengobatan berkualitas dengan akreditasi internasional atau 

afiliasi dengan rumah sakit terkemuka di negara maju. Keputusan beberapa orang 

untuk mencari perawatan di luar negeri telah meningkatkan sektor kesehatan 

melalui persiapan rumah sakit baru dengan tenaga kesehatan professional dan 
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terlatih. Meningkatnya masyarakat yang melakukan pengobatan di luar negeri 

memberikan dampak pada sistem kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan 

serta elemen-elemen lain dari sistem kesehatan. 

Sehingga perjalanan medis ini akan berdampak pada produktifitas dan 

tekanan pada petugas kesehatan di negara asal dan memungkinkan petugas 

kesehatan tertarik pada negara-negara tujuan medis untuk mendapatkan 

kesempatan kerja yang baru. Pasien perlu keberlanjutan perawatan setelah 

pengobatan di luar negeri yang hanya dilakukan dengan waktu singkat. Selain itu, 

persaingan penyedia pelayanan kesehatan swasta yang terpaksa menaikkan harga 

pengobatan untuk mempertahankan profitnya. 

Dalam Malaysia Health System Review (2013), masyarakat Indonesia 

menghabiskan devisa Rp 7,2 triliun untuk berobat di Singapura pada 2012. Dalam 

harian Kompas (2011) pihak National Healthcare Group International Business 

Development menyebutkan, devisa yang dikeluarkan warga Indonesia untuk 

berobat ke Singapura pada 2007 mencapai 600 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,8 

triliun. Jumlah wisatawan medis ke Malaysia tiga kali lipat antara 2003 dan 2007, 

dengan lebih dari 341.200 orang yang berkunjung pada tahun 2007, dimana 

sebagian besar pasiennya adalah dari Indonesia 72%. 

Demikian pula pada data yang dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan 

dalam BBC Indonesia (2011), pengeluaran setiap tahunnya pasien Indonesia yang 

berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp100 triliun. Berdasarkan data dari Bank 

Dunia tahun 2004, bahwa devisa Indonesia yang keluar dari pasien yang berobat 

ke luar negeri sebesar Rp70 triliun. 
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Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Sumatera Utara (2005) mengenai faktor penyebab meningkatnya minat 

masyarakat berobat ke luar negeri adalah faktor psikologis yang meliputi: 

keyakinan akan kemampuan dokter untuk mengatasi penyakit/masalah yang 

diderita (36,5%), percaya akan akurasi diagnosis yang diberikan dokter (30,5%), 

merasa lebih cepat sembuh (42,5%), butuh pelayanan prima (32,5%). Faktor 

lingkungan meliputi: biaya lebih murah (26,5%), fasilitas dan teknologi rumah 

sakit/pelayanan kesehatan lebih canggih dan modern (34%), pelayanan yang 

diberikan lebih baik (31%), penanganan terhadap pasien lebih cepat (30%), 

keramahtamahan/keterampilan tenaga medis lebih baik (36,5%), rekomendasi 

dokter dalam negeri (38%). Faktor psikologis dan faktor lingkungan merupakan 

bagian dari perilaku pasien dalam pengambilan keputusan untuk berkunjung ke 

rumah sakit. 

Berdasarkan penelitian Aulia dkk (2013) mengenai peningkatan tren 

medical tourist dari Sumatera Utara ke Malaysia yang dianalisis berdasarkan 

faktor sosio-ekonomi menunjukkan determinan demografi secara positif dan 

signifikan mempengaruhi permintaan jumlah medical tourist. Pendapatan 

merupakan faktor paling signifikan untuk menjelaskan permintaan tourism 

terhadap produk dan layanan. 

Hasil penelitian kualitatif Manthovani (2007) pada fenomena pencarian 

perilaku pengobatan oleh masyarakat Aceh ke Penang-Malaysia, sebagian besar 

informan percaya bahwa penyakit dapat disebabkan karena adanya bibit penyakit, 

perilaku yang salah tentang kesehatan dan adanya faktor keturunan. Faktor-faktor 
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yang mempengaruhi masyarakat Aceh melakukan pengobatan ke luar negeri 

karena adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan, fasilitas yang tidak memadai, 

ketidakjelasan informasi dan ketidakpercayaan terhadap hasil diagnosis, serta 

kurang harmonisnya hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Kepuasan 

pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit akan menjadi 

promosi yang paling baik dalam menarik minat pasien. Semakin meningkatnya 

tingkat pengetahuan dan arus global, menyebabkan peran dan sikap masyarakat 

sebagai konsumen jasa rumah sakit semakin pilih-pilih dan kritis terhadap mutu 

pelayanan rumah sakit yang diterimanya, serta semakin aktif menginginkan 

kepuasan dan kenyamanan sebagai pelanggan.  

Melihat adanya fenomena yang terus meningkat terhadap tingginya minat 

masyarakat untuk berobat ke luar negeri di Kecamatan Dewantara, peneliti 

melakukan studi awal penelitian. Studi awal ini dilakukan secara acak pada 30 

orang responden yang dijumpai di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, 

Provinsi Aceh. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan gambaran 

pola pencarian pengobatan di masyarakat. Adapun hasil dari studi awal tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1.1 di halaman berikutnya (halaman 8). 

Berdasarkan studi awal, responden umumnya menggunakan rumah sakit 

(53%) dan puskesmas (27%) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 17% 

masyarakat memanfaatkan praktek dokter spesialis untuk mendapatkan kejelasan 

hasil diagnosis dan informasi yang lebih jelas mengenai penyakitnya. Sejumlah 

80% responden mempercayakan pada dokter untuk menangani penyakitnya.  
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Semenjak diberlakukan program jaminan pemeliharaan kesehatan seperti 

BPJS dan JKA oleh pemerintah di rumah sakit lokal, masyarakat bisa berobat 

secara gratis tanpa mempertimbangkan biaya pengobatan. Namun menurut 

responden, meskipun pengobatan tersebut gratis, tingginya keinginan masyarakat 

dalam memanfaatkan rumah sakit lokal memunculkan masalah baru seperti 

antrian panjang, waktu konsultasi lebih singkat dan waktu tunggu lama karena 

antrian yang panjang. Selain itu, keterbatasan tenaga medis, fasilitas dan peralatan 

medis di rumah sakit yang belum memadai. Hal ini lah yang menjadi hambatan 

masyarakat untuk berobat di rumah sakit lokal sehingga memilih alternatif rumah 

sakit lain yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. 
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Tabel 1.1 Hasil Studi Awal Pola Pencarian Pengobatan dan Pemanfaatan 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Dewantara 

Variabel Persentase 
Pusat pelayanan kesehatan yang dipilih   
Rumah sakit 53% 
Puskesmas 27% 
Praktek dokter/spesialis 17% 
Tradisional 3% 
Tenaga kesehatan yang dipercaya untuk menangani penyakitnya  
Dokter 80% 
Mantri 13% 
Bidan 7% 
Jenis penyakit yang diobati  
Hipertensi, Asam urat, kolesterol 23% 
Ginjal 20% 
Diabetes 20% 
Tipes 10% 
DBD 10% 
Tiroid 10% 
Usus Buntu 7% 
Hasil pengobatan menurut responden  
Tidak Sembuh 53% 
Sembuh 47% 
Pelayanan yang dirasakan responden  
Tidak Baik 63% 
Baik 37% 
Pelayanan yang digunakan   
Berobat rawat jalan 47% 
Medical Check Up 27% 
Operasi 17% 
Kepuasan yang dirasakan responden terhadap pelayanan  
Tidak Puas 60% 

Puas 40% 
Biaya yang dikeluarkan untuk setiap seali pengobatan  
< 1 juta 23% 
1juta-3juta 27% 
3juta-5juta 23% 
>5juta 27% 

Sumber: Hasil Studi Awal, 2014 
 
Berdasarkan hasil kuesioner awal dan wawancara dengan responden, 

kualitas pelayanan yang mereka terima pada saat memanfaatkan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit lokal pada fasilitas kesehatan masih rendah. Pelayanan 

medis dan penanganan masalah kesehatan dinilai masih lambat karena kurangnya 

sumber daya manusia dirumah sakit dan keterbatasan dokter spesialis seperti 

dokter spesialis jantung dan spesialis paru, hasil diagnosis penyakit menurut 

responden belum tepat, waktu tunggu layanan yang lama, informasi mengenai 
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masalah kesehatan yang mereka terima belum jelas, fasilitas fisik rumah sakit 

yang tidak bersih dan kurang nyaman bagi pasien dan keluarga, pelayanan tenaga 

kesehatan yang dinilai tidak ramah dan kooperatif. Dari alasan diatas, masyarakat 

menilai pelayanan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan dan perlu 

peningkatan kualitas layanan di rumah sakit lokal. 

Dari 30 responden tersebut, diketahui 19 orang yaitu 63% sering 

melakukan pengobatan di rumah sakit luar negeri. Negara tujuan berobat yang 

sering kali dikunjungi adalah Malaysia dan Singapura. Seperti negara bagian 

Malaysia yaitu Penang (65%), Kuala Lumpur (26%) dan Singapura (5%). Negara 

tersebut paling sering menjadi tujuan berobat karena letaknya yang berdekatan 

dengan pulau Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera Utara.  

Diantara responden yang pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan 

rumah sakit di luar negeri, 84% masyarakat menyatakan merasa lebih cepat 

sembuh setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit luar negeri. 

Pelayanan yang memuaskan dari hasil diagnosis yang dinilai akurat dan 

terpercaya karena ketersediaan peralatan medis yang canggih dan modern, 

layanan dan hasil laboratorium yang cepat, tenaga medis yang profesional, 

petugas kesehatan yang ramah dan sangat membantu, dan ketepatan memberikan 

obat. Selain itu, infrastruktur yang baik, bersih dan nyaman bagi pasien dan 

keluarga. Umumnya masyarakat menyatakan hasil pengobatan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan meskipun mereka harus membayar mahal untuk 

pengobatan.  
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Hasil studi awal ini sesuai dengan hasil penelitian Al-Hinai (2011) yang 

menyebutkan 100% responden yang melakukan pengobatan di luar negeri 

mendapatkan kepuasan. Sejumlah 55% responden dinyatakan menjadi lebih baik 

penyakitnya oleh dokter setempat setelah kembali dari berobat di rumah sakit luar 

negeri. 

 Adapun hasil studi awal dari masyarakat yang memanfaatkan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit luar negeri dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah.  

Tabel 1.2 Hasil Studi Awal Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Luar Negeri 
Masyarakat Kecamatan Dewantara 

Variabel Persentase 

Hasil Pengobatan menurut responden  
Merasa cepat sembuh 84% 
Tidak Sembuh 16% 
Pelayanan yang didapat menurut responden  
Baik 100% 
Jenis Pelayanan Kesehatan yang dilakukan  
Berobat rawat jalan 47% 
Medical Check Up 37% 
Operasi 16% 
Kepuasan menurut responden terhadap layanan   
Merasa Puas 100% 
Pertimbangan berobat ke luar negeri  
Kualitas rumah sakit yang baik 100% 
Jumlah Biaya yang dikeluarkan setiap kunjungan  
5juta-10 juta 47% 
3,5juta-5juta 32% 
>10juta 21% 
Sumber: Hasil Studi Awal, 2014 

Perilaku adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan kesehatan rumah sakit. Penelitian pemanfaatan pelayanan kesehatan ini 

diperlukan untuk menguji determinan yang mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Identifikasi dan analisis perilaku 

pemanfaatan ini diperlukan untuk menyusun program pencegahan penyakit, 

kebijakan yang rasional, dan program promosi kesehatan yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga mampu menekan tingginya pemanfaatan 
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pelayanan kesehatan ke luar negeri yang akan berdampak pada pembangunan 

daerah. 

Shaikh dkk (2004) menyatakan perilaku pencarian pengobatan dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat ini berimplikasi pada penyedia 

kualitas pelayanan kesehatan. Penyedia pelayanan kualitas harus lebih sensitif 

terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyusun program kesehatan masyarakat 

yang efektif dan efisien, baik dari infrastruktur dan kualitasnya harus ditingkatkan 

dengan akreditasi yang membaik. Pengambil kebijakan harus memahami perilaku 

kesehatan dan sistem kesehatan di daerahnya dengan menyusun kebijakan yang 

sesuai. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang besar untuk pemerintah beserta 

institusinya melakukan reformasi sistem kesehatan yang mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya.  

 
1.2  Kajian Masalah 

Pada penelitian ini, kajian masalah dianalisis dengan menggunakan teori 

Behavioral Model Andersen. Andersen mengembangkan penelitiannya bersama 

koleganya pada penelitian populasi rentan untuk memahami kesehatan dan 

perilaku mencari kesehatan pada masyarakat rentan. Begitu juga pada penelitian 

mengenai penggunaan pelayanan kesehatan pada wanita tunawisma di Amerika 

Serikat yang bermanfaat sebagai saran untuk meningkatkan kesehatan wanita 

tunaswisma dan memahami faktor predisposisi dan pendukung yang mendorong 

atau menghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan. (Gelberg, Andersen, Leake, 

2000 dan Stein, 2007) 
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Penelitian Paramita dkk (2013) mengenai analisis faktor pemanfaatan 

Polindes juga menggunakan model Andersen. Faktor yang dipilih dalam 

penelitian ni adalah faktor predisposisi keluarga dilihat dari karakteristik keluarga, 

kemampuan sosio ekonomi dan geografis dan kebutuhan keluarga terhadap jasa 

pelayanan kesehatan. Begitu juga pada penelitian Handayani (2013) mengenai 

pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional pada ibu 

nifas menggunakan model Andersen dengan faktor predisposisi demografi yaitu 

usia dan jumlah anak, budaya, kepercayaan kesehatan, faktor pendukung yaitu 

sumber daya keluarga dan faktor kebutuhan yang dirasakan ibu. 

Model ini dinilai mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara 

karakteristik individu terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan dilihat dari 

faktor predisposisi yaitu karakteristik individu, faktor pendukung dan faktor 

kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu model ini adalah model yang 

paling popular digunakan untuk menjelaskan penggunaan layanan kesehatan di 

beberapa penelitian terdahulu.  

Peneliti melihat adanya faktor kesukaan responden dalam memilih 

memanfaatkan rumah sakit lokal atau rumah sakit luar negeri. Perilaku memilih 

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit ini merupakan preferensi 

individu. Individu sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 

mempunyai pilihan atau pertimbangan dalam memilih rumah sakit untuk layanan 

yang akan digunakan. Dalam hal ini, preferensi dilihat dari teori pilihan rasional 

individu oleh Coleman yang menyebutkan seseorang memilih dengan tujuan 

untuk memaksimalkan pemanfaatannya. 
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Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat 

yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit di Kecamatan Dewantara 

berdasarkan model Andersen dan teori pilihan rasional Coleman adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1.  

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit berdasarkan Model Andersen dan Pilihan Rasional Coleman  

di Kecamatan Dewantara  
 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah perilaku ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Faktor Predisposisi 

Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan dari diri 

individu: 

Faktor Predisposisi 
1. Demografi 

a. Umur 
b. Jenis kelamin 

2. Struktur Sosial 
a. Tingkat pendidikan 
b. Pekerjaan 

3. Health Belief 
a. Pengetahuan terhadap 

pelayanan kesehatan 
rumah sakit 

b. Sikap terhadap pelayanan 
kesehatan rumah sakit 

4. Preferensi 
 

Faktor Pendukung 

1. Pendapatan 
2. Sumber finansial  biaya 

pengobatan 
3. Dukungan Sosial 

63% kecenderungan 
perilaku pemanfaatan 
pelayanan kesehatan  
ke rumah sakit luar 

negeri pada 
masyarakat 

Kecamatan Dewantara  

 
Kesembuhan & 

Kepuasan 

Faktor Kebutuhan 
a. Perceived Need 
b. Evaluated 
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1) Demografi  

a. Umur: Kebutuhan dan keinginan serta harapan seseorang dipengaruhi 

oleh umur. Penyakit degeneratif banyak dijumpai pada umur 50 tahun 

ke atas, memungkinkan seseorang itu lebih sering memanfaatkan 

pelayanan kesehatan.  

2) Jenis kelamin : Pada penelitian Al-Hinai (2011), laki-laki lebih banyak ke 

luar negeri untuk pengobatan (67,5%) dibandingkan wanita (32,5%). 

Sedangkan menurut Van Der Houven (2012) wanita lebih cenderung 

menggunakan pelayanan kesehatan karena pengetahuan yang lebih besar 

pada kesehatan  

3) Struktur Sosial 

a. Pendidikan : Pendidikan mempunyai faktor yang signifikan dalam 

yang memberikan efek pada penggunaan pelayanan kesehatan. 

Semakin individu memiliki pendidikan, dia akan lebih memilih 

menggunakan klinik swasta. Karena pelayanan kesehatan milik negeri 

tidak memenuhi standar kebutuhan dan harapan mereka. Pendidikan 

berpengaruh terhadap kemampuan individu mencari informasi 

terhadap pelayanan alternatif yang ada untuk pertolongan medis (Al-

Ganim, 2004) 

b. Pekerjaan :  Pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik akan 

mempunyai akses yang baik pula terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan.  
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4) Health Belief  

a. Pengetahuan terhadap pelayanan kesehatan : Pengetahuan seseorang 

berbeda terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Sehingga 

mempengaruhi dalam memutuskan untuk menggunakan pelayanan 

kesehatan.  

b. Sikap terhadap pelayanan kesehatan : Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang akan membentuk sikap sehingga mendorong keyakinan 

individu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

5) Preferensi : Variabel ini diambil dari teori pilihan rasional Coleman. 

Individu memilih memanfaatkan rumah sakit sesuai preferensinya. Dalam 

hal ini memilih memanfaatkan rumah sakit lokal atau rumah sakit luar 

negeri yang menunjukkan preferensinya terhadap rumah sakit. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor ini adalah faktor yang memampukan individu memanfaatkan 

pelayanan kesehatan dari faktor predisposisi yang telah dimilikinya. Dari faktor 

ini peneliti hanya melihat dari sudut pandang personal atau keluarga dalam Model 

Andersen. Variabel yang dimiliki individu untuk mendukung memanfaatkan 

pelayanan kesehatan rumah sakit adalah : 

1) Pendapatan: Menurut Al-Ganim (2004) dalam penelitiannya, individu 

yang tinggi tingkat pendapatannya cenderung menggunakan klinik rawat 

jalan swasta dan dokter swasta.   

2) Sumber finansial biaya pengobatan: Dalam Al-Ghanim (2004) 

kemampuan bayar adalah faktor penting untuk penggunaan pelayanan 
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kesehatan dan individu dengan pendapatan yang tinggi akan 

memungkinkan untuk membayar klinik swasta sebagai alternatif untuk 

pengobatan. Kepemilikan asuransi kesehatan membuat individu lebih 

mungkin untuk menggunakan klinik rawat jalan swasta. Pendapatan 

rendah dan tidak memiliki asuransi menjadi pertimbangan seseorang untuk 

menggunakan klinik umum daripada swasta untuk menghindari adanya 

biaya tambahan. Adanya pembiayaan gratis pada klinik negeri, tidak 

berarti menurunnya jumlah individu yang berobat di klinik swasta.  

3) Dukungan sosial: Teman, kerabat, pasangan dan orang tua adalah orang 

yang berada di lingkungan individu yang tidak bisa dihindari dan 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam menggunakan pelayanan 

kesehatan. 

3. Faktor Kebutuhan  

1) Perceived Need:  Tingkat keparahan dan kesakitan yang dirasakan 

individu sehingga mereka menggunakan pelayanan keseahatan. Menurut 

Houver Van Der (2012), motivasi utama untuk mengunjungi dokter di 

praktek swasta atau klinik kesehatan adalah sama untuk sebagian besar 

masyarakat perkotaan dan pedesaan, yaitu karena mereka sakit/sakit atau 

tidak enak badan. Selain itu, untuk memperoleh pengobatan bulanan untuk 

penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes. Menurut Al-Hinai 

(2011), 31,6%  responden melakukan pengobatan ke luar negeri untuk 

pengobatan penyakit orthopaedic, 23,7% neurologi, dan 18,4% 

opthomological. Artinya, responden melakukan pengobatan ke luar negeri 
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untuk beberapa penyakit kronik terutama pada lansia yang tidak bisa 

ditangani oleh dokter lokal. 

2) Evaluated : Gejala yang dialami dan jumlah hari sakit merupakan penentu 

utama perilaku pencarian pengobatan dan pilihan penggunaan layanan. 

Saikh dkk (2004), menyatakan gejala ringan seperti demam dibutuhkan 

pengobatan dirumah, gejala dengan jangka waktu lama dan lebih sakit, 

individu akan membutuhkan tenaga medis untuk konsultasi dan 

mendiagnosa penyakitnya. 

 
1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan kajian masalah di atas, bagaimana hubungan perilaku 

masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan 

model Andersen di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. 

 
 
1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1.  Tujuan Umum 

 Menganalisis hubungan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan 

pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan model Andersen di Kecamatan 

Dewantara Kabupaten Aceh Utara. 

1.4.2.   Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan faktor predisposisi (struktur sosial yaitu 

pendidikan dan pekerjaan, health belief yaitu pengetahuan dan sikap, dan 

pereferensi ) terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit pada  

masyarakat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara 
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2. Menganalisis hubungan faktor pendukung (pendapatan, sumber finansial 

biaya pengobatan, dan dukungan sosial) terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan rumah sakit pada masyarakat Kecamatan Dewantara Kabupaten 

Aceh Utara 

3. Menganalisis hubungan faktor kebutuhan (perceived need) terhadap 

pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit pada masyarakat 

Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan dan pengalaman penelitian pada perilaku masyarakat 

dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan sebagai aplikasi dari ilmu 

perilaku dan promosi kesehatan yang di pelajari. 

2. Mengetahui adanya hubungan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan 

pelayanan kesehatan. 

 

1.5.2.   Bagi Instansi Terkait 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar untuk menyusun 

perencanaan program kesehatan bagi rumah sakit lokal dan instansi terkait 

di Kabupaten Aceh Utara. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun 

kebijakan pelayanan kesehatan oleh instansi terkait. 

3. Hasil penelitian sebagai masukan untuk rumah sakit lokal dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 
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