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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Hasil  Relevansi 

1 Hubungan Pengetahuan dan 

Health Seeking Behavior 

dengan Kualitas Hidup 

Lansia Penderita Diabetes 

Melitus di Kabupaten 

Sleman, D.I. Yogyakarta 

 

Leila  nur hutami fak. 

S1 ILMU KEPERAWATAN 

universitas gadjah mada 

UGM (skripsi) 2016 

 

Terdapat hubungan 

bermakna antara 

pengetahuan 

dengan kualitas 

hidup pada domain 

kesejahteraan 

psikologis dan 

domain lingkungan. 

Sementara, terdapat 

hubungan 

bermakna antara 

pengetahuan 

dengan health 

seeking behavior. 

Tidak terdapat 

hubungan antara 

health seeking 

behavior dengan 

hasil penelitian ini 

memiliki relevansi 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti. Leila nur 

hutami dalam 

penelitiannya lebih 

menekankan pada 

peran pengetahuan 

dalam mencapai 

kualitas hidup 

yang sejahtera. 

Dalam hal ini 

psiologis dan 

domain 

lingkungan. 

Sedangkan dalam 
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keempat domain 

kualitas hidup 

lansia penderita 

DM di Kabupaten 

Sleman. Kata 

kunci:health 

seeking 

behavior,kualitas 

hidup, 

lansia,pengetahuan 

penelitian ini 

peneliti ingin 

mengetahui 

bagaimana 

masyarakat 

perbatasan dalam 

mencari kesehatan 

(khususnya 

masyarakat yang 

berada di desa aji 

kuning). 

2 Perilaku pencarian 

pelayanan kesehatan  (health 

seeking behavior) pada 

kehamilan remaja di 

kabupaten gunung kidul 

 

 

Amalia choirunnisa fak. 

Ilmu keperawatan 

Universitas Gadjah Mada 

(UGM), 2015 

Remaja hamil di 

Kabupaten Gunung 

Kidul sudah 

mengetahui 

pentingnya perilaku 

pencarian 

pelayanan 

kesehatan pada 

kehamilan remaja 

serta secara rutin 

memeriksakan 

hasil penelitian ini 

juga memiliki 

relevansi dengan 

penelitian yang 

telah dilakukan 

oleh peneliti. 

Amalia 

choirunnisa dalam 

penelitiannya lebih 

menekankan pada 

bagaimana 
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kehamilan di tenaga 

kesehatan. 

 

kehamilan remaja 

dalam pencarian 

kesehatan 

dikabupaten 

gunung kidul. 

Sedangkan dalam 

penelitian ini 

peneliti ingin 

mengetahui 

bagaimana 

masyarakat yang 

berada di 

perbatasan dalam 

mencari kesehatan  

3 Health seeking behavior di 

kalangan masyarakat urban 

di kota yogyakarta 

 

Aris widayati fak. 

Fakultas farmasi universitas 

sanata dharma yogyakarta 

(skripsi) 2016 

Pertama, Pola 

perilaku pencarian 

pengobatan di 

kalangan 

masyarakat urban di 

Kota Yogyakarta 

cenderung 

didominasi oleh 

Aris widayati 

dalam 

penelitiannya lebih 

menekankan pada 

pola perilaku 

pencarian 

pengobatan pada 

kalangan 
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tindakan self-care 

termasuk 

swamedikasi 

dengan obat 

moderen dan obat 

tradisional/herbal; 

dan kombinasi 

tindakan antara self-

care dan mencari 

rujukan/konsultasi.  

Kedua, Faktor 

demografi dan 

sosio-ekonomi yang 

berhubungan 

signifikan secara 

statistik dengan 

perilaku pencarian 

pengobatan adalah 

status perkawinan 

(tidak 

menikah/bercerai 

dan menikah). 

masyarakat urban 

diyogyakarta 

sedangkan pada 

penelitian ini, 

peneliti ingin 

mengetahui 

bagaimana 

masyarakat 

perbatasan dalam 

mencari kesehatan 

(khususnya 

masyarakat yang 

berada di desa aji 

kuning). 
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B. Sehat, Sakit dan Penyakit 

1. Definisi  sehat 

Berabad abad yang lalu, orang memandang masalah sehat sebagai suatu 

kondisi yang lumrah terjadi. Menurut pandangan WHO, sehat merupakan suatu 

keadaan keseimbangan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, karena 

sehat tidak hanya urusan bebas dari suatu penyakit dan kelemahan. Sedangkan 

menurut pandangan parson. Sehat adalah kemampuan optimal suatu individu untuk 

menjalankan segala peran dan tugasnya secara efektif (dikutip Asmadi, 2008: 28). 

Kesehatan diuraikan secara lebih kompleks lagi dalam UU kesehatan No. 23 tahun 

1992 sebagai suatu bentuk keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

membuat setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak 

hanya terbebas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial, tetapi kesehatan juga 

dipandang sebagai suatu alat atau sarana untuk hidup secara produktif (maulana, 

2009: 5) 

1) Faktor yang mempengaruhi Kesehatan 

Kesehatan adalah proses gabungan dari berbagai faktor, baik itu Internal 

(faktor Fisik dan faktor Psikis) maupun Eksternal (diluar dari faktor internal seperti 

sosial, ekonomi, budaya dan lainnya). Faktor tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kesehatan. Karena didalam melakukan 

perbaikan  kesehatan kita tidak dapat menilainya hanya dari sudut pandang 

kesehatan atau hal-hal yang bersipat medis semata , tetapi perlu melihat aspek-



12 
 

aspek diluar dari lingkungan kesehatan sebagai bagian dari keseluruhan (Maulana, 

2009: 8). 

Henrik L. Blum (1974), seperti yang dikutip Azwar (1983) telah 

menjelaskan bagaimana proses dari interaksi ini terjadi secara sistematis dan 

memberikan pemetaan faktor mulai dari, faktor lingkungan,  pelayanan kesehatan, 

faktor prilaku dan yang terakhir adalah faktor yang disebabkan oleh 

bawaan/keturunan. Karena dalam melakukan intervensi  kesehatan sebagai upaya 

meningkatkan kesehatan perlu untuk melakukan perbaikan diseluruh bagian karena 

dengan begitu akan menyelesaikan segala masalah kesehatan karena dapat 

terpenuhinya digala aspek.  

Kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor yang dominan dari 

semuanya adalah faktor lingkungan karena dapat memberikan stimulus secara 

langsung pada kesehatan perubahan perilaku sebagi dampak dari kondisi 

lingkungan, begitu juga sebaliknya perilaku bawaan dapat juga mempengaruhi 

keadaan lingkungan dan kesehatan karena akan terikat pada kebiasaan yang 

dimiliki dalam menentukan status sehat secara personal  

Status kesehatan akan dapat dilakukan jika telah meningkatnya keseluruhan dari 

faktor yang mempengaruhi. Menurut Ewles dan Simnett (1994), masalah sosial dan 

ekonomi menjadi penentu dari baik atau buruknya status kesehatan karena pada 

kenyataannya masyarakat yang sosial dan ekonominya baik akan berdampak pada 

perbaikan status kesehatannya dan sebaliknya masyarakat yang menegah kebawah 

akan kesulitan dalam mencapai status kesehatan yang baik karena berada pada 
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wilayah yang kumuh, padat penduduk dan tidak bersih sehingga akan lebih mudah 

atau rentan terhadap penyakit menular  (Maulana, 2009: 8-10). 

2) Kebutuhan Kesehatan 

Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan harus mengetahui kebutuhan 

kesehatan masyarakat karena hal ini dapat bertentangan dengan program maupun 

kebijakn yang telah dibuat dan diberikan pada masyarakat sebagai konsumen dari 

kesehatan (Kaufman, 1982). Cara yang dilakukan dalam menentukan kebutuhan 

kesehatan masyarakat (McKillip, 1987).beberapa pertimbangan dalam menentukan 

kebutuhan kesehatan dari masyrakat dapat dilakukan dengan melihat pada beberapa 

pertimbagan diantaranya: 

Sumber daya kesehatan ada di masyarakat apakah telah sesuai dengan 

dengan kebutuhan kesehatan masyarakat atau sebaliknya justru hanya berpusat 

pada melakukan pelayanan semata tanpa ada upaya untuk mengenal kebutuhan 

kesehatan yang sangat mendasar atau yang sangat perlu untuk dprioritaskan pada 

masyarakat dan selanjutnya yang menjadi pertimbangan tentang akses terhadap 

pelayanan terjangkau atau dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah 1 

Menurut  Bradshaw (1972), kebutuhan kesehatn dapat dikategorikan 

menjadi empat tipe kebutuhan antara lain: 

 

 

                                                           
1Massie, Roy GA, and Grace D. Kandou,” Kebutuhan Dasar Kesehatan Masyarakat di Pulau 
Kecil: Studi Kasus di Pulau Gangga Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa 
Utara Provinsi Sulawesi Utara,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 
http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3308/3299, diakses pada 
10 Maret 2017 

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3308/3299


14 
 

a) Normative Needs: 

Kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang terencana dan terukur karena 

dilakukan oleh para ahli dibidannya dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan  

b) Felt Needs: 

Kebutuhan yang dimaknai oleh masyarakat dapat berupa kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat dapat pula keinginan-keinginan dan apa yang masyarakat 

sangat butuhkan. Dan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat maka dilakukan lah 

survei dan mengadakan kelompok untuk mendiskusikan apa saja yang mereka 

inginkan dalam kebutuhan kesehatn 

c) Expressed Needs: 

Kebutuhan kesehatan yang langsung dapat diketaui karena adanya tuntutan 

secara langsung dari masyarakat akan kebeutuhan kesehatan yang mereka inginkan 

dan dapat berupa permintaan masyarakat akan suatu layanan seperti meminta 

pemerintah mengadakan fasilitas medis operasi di Puskesmas; karena adanya 

tuntutan maka akan lebih mudah diukur lewat pengamatan dilapangan terhadap 

hasil dari layanan yang telah ada di masyarakat .  

d) Comparative Needs: 

Kebutuhan ini dilakukan dengan mengambil sampel pada satu wilayah 

untuk dibandingkan dan menjadi acuan secara menyeluruh terhadap kebutuhan 

kesehatan dalam layanan pada wilayah yang serupa, sehingga perlu untuk 

mengetahui mengapa masyarakat sangat membutuhkan layanan tertentu dan bukan 

layanan yang lain (dikutip Green & Tones, 2004: 208). 
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2. Definisi  Sakit 

Parson telah menggambarkan bahwa kondisi Sakit adalah akibat dari 

ketidakseimbangan fungsi normal tubuh manusia, termasuk didalamnya sejumlah 

sistem biologis dan kondisi penyesuaian. Selanjutnya, Menurut Perkins (1937), 

sakit adalah suatu kondisi yang tidak baikatau menyenangkan yang menimpa 

seseorang sehingga dari situ dapat memunculkan gangguan aktivitas sehari- hari 

baik aktivitas jasmani, rohani, dan social (Maulana, 2009: 28). Selanjutnya penyakit 

(disease) itu bermakna akan adanya gangguan fungsi fisiologis dari suatu 

organisme sebagai akibat dari suatu infeksi atau tekanan dari lingkungan, sementara 

sakit (illness) adalah penilaian-penilaian individu terhadap pengalaman menderita 

penyakit (Sarwono, 2007: 31). 

a. Tahapan Sakit 

Suchman (1965) memberi urutan dari peristiwa-peristiwa medis yang terdiri dari 

titik pokok transisi yang mencakup keputusan-keputusan baru mengenai suatu 

perjalanan dari perawatan medis yang telah dibedakan dalam lima tahap (dikutip 

Anderson, 1986: 184- 190) sebagai berikut: 

1) Tahap pengalaman gejala-gejala (pengambilan keputusan bahwa ada yang 

sesuatu yang tidak beres). Langkah pertama dalam melakukan pengobatan muncul 

tatkala memiliki perasaan yang kurang sehat, rasa sakit, perubahan penampilan atau 

rasa lelah yang membuat seseorang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan 

kondisi psikologisnya (Suchman, 1965: 115). 
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2) Asumsi dari keadaan peranan sakit (pengambilan keputusan tatkala seseorang 

sakit dan membutuhkan sebuah perawatan profesional) setelah masuk pada tahap 

kedua maka ia akan meminta nasihat dari perawatan 

3) Tahap kontak perawatan medis (pengambilan keputusan untuk mencari 

perawatan medis yang profesional) disini orang yang menduga bahwa dirinya sakit 

sudah berada dalam prosedur menjadi pasien  

4) Tahap peranan ketergantungan pasien (pengambilan keputusan untuk 

memberikan pengawasan kepada dokter dan menerima serta mengikuti pengobatan 

segala sesuatu yang telah ditetapkan) 

5) Kesembuhan atau keadaan rehabilitasi (pengambilan keputusan untuk 

menghentikan peranan pasien). 

C. Health behavior 

1. Health behavior 

Berbagai macam penelitian telah menunjukkan, bahwa seseorang yang 

terlibat dalam saluran medis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti 

sosio-ekonomi, usia, jenis kelamin, status sosial perempuan, akses ke layanan, jenis 

penyakit dan persepsi kualitas layanan. Setiap anggota dalam masyarakat pada 

dasarnya memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menilai terkait dengan sakit 

dan penyakit. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku manusia adalah merupakan hasil 

daripada segala macam pengalaman-pengalaman serta interaksi manusia dengan 

lingkungan yang akhirnya terwujud dalam bentuk pengetahuan, tindakan, dan sikap 

dengan kata lain, perilaku merupakan sebuah respon/ reaksi seorang individu 
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terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya (Sarwono, 

2007: 1). 

Perilaku kesehatan adalah tanggapan seseorang akan rangsangan yang 

sangat berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

lingkungan, dan makanan. Respon atau reaksi yang dimiliki organisme dapat 

berbentuk pasif ( respon tertutup) dan aktif (respon yang sudah terbuka, tindakan 

nyata atau practice/psychomotor). Contoh dari bentuk pasif: Pengetahuan, persepsi, 

dan sikap. Menurut notoatmodjo (1997), rangsangan yang bersangkutan dengan 

perilaku kesehatan terdiri dari empat unsur, yaitu: sakit dan penyakit, sistem 

pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan (dikutip Sunaryo, 2004: 16). 

Penjelasannya secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Perilaku terhadap sakit dan penyakit 

Perilaku ini adalah tentang bagaimana seseorang dalam menanggapi rasa 

sakit dan penyakit yang sifatnya respon internal (berasal dari dalam diri) maupun 

eksternal (dari luar dirinya), baik respons pasif (pengetahuan, sikap, dan persepsi), 

maupun aktif (prakteknya) yang dilakukan dan berhubungan dengan sakit dan 

penyakit. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit sangatlah sesuai dengan 

tingkat-tingkat dari pemberian pelayanan kesehatan yang secara menyeluruh 

ataupun sesuai dengan tingkat pencegahan penyakit, yaitu: 

1) Perilaku dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (health promotion 

behavior) sebagai contoh, ibu-ibu yang memasak makanan yang bervitamin dan 

bergizi untuk keluarga. 
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2) Perilaku dalam pencegahan penyakit (health prevention behavior). sebagai 

contoh, melakukan 3M (menimbun, membakar, dan menguras) untuk mencegah 

dan menghindari penyakit deman berdarah. 

3) Perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior).Contohnya, pergi 

berobat ke puskesmas, rumah sakit, dan Dokter-dokter praktik. 

4) Perilaku dalam pemulihan kesehatan (health rehabilitation behavior). sebagai 

contohnya, seorang yang menderita hepatitis akan melakukan diet dengan tidak 

makan makanan yang mengandung lemak (Sunaryo, 2004: 16-17).  

b. Klasifikasi perilaku kesehatan  

Menurut Becker (1979) 

 Notoatmodjdo (1997) bahwa klasifikasi perilaku dengan kesehatan adalah:  

1) Perilaku kesehatan (health behavior), yaitu perilaku individu kaitannya dengan 

health promotion, health prevention, personal hygiene, dan memilih makanan 

serta sanitasi. 

2) Perilaku sakit (illness behavior), segala aktivitas yang dilakukan  individu yang 

merasakan sakit untuk mengenal keadaan kesehatan atau rasa sakit yang 

dialaminya, pengetahuan dan kemampuan individu-individu untuk mengenal 

penyakit, pengetahuan, dan kemampuan individu tentang segala penyebab 

penyakit , dan upaya-upaya pencegahan penyakit. 

3) Perilaku peran sakit (the sick role behavior) 

Yaitu segala aktivitas individu yang sedang menderita sakit untuk        dapat 

memperoleh kesembuhan ((Sunaryo, 2004: 18-19). 
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c. Perilaku orang sakit dan perilaku orang sehat 

 Solita sarwono (1993) perilaku sakit dan perilaku sehat adalah sebagai berikut: 

1) Perilaku sakit adalah segala tindakan yang dilakukan oleh individu yang 

sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. 

2) Perilaku sakit menurut suchman adalah tindakan-tindakan untuk 

menghilangkan segala rasa tidak enak atau rasa sakit sebagai akibat dari timbulnya 

gejala-gejala tertentu. 

3) Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, melakukan perawatan 

kebersihan diri, dan penjagaan kebugaran badan melalui olahraga dan memakan 

makanan bergizi dalam Sunaryo (2004: 19). 

d. Penyebab perilaku sakit 

Dari uraian di atas maka tampak jelas bahwa persepsi masyarakat terhadap 

sehat-sakit sangatlah berbeda pada setiap individu, kelompok dan masyarakat.  

Persepsi masyarakat terhadap sehat-sakit memang erat hubungannya dengan 

perilaku pencarian pengobatan itu sendiri, berangkat dari perbedaan persepsi 

sehingga mempengaruhi atas dipakai atau tidak dipakainya suatu fasilitas kesehatan 

yang disediakan. Apabila persepsi sehat-sakit dari masyarakat belum sama dengan 

konsep sehat-sakit, maka jelas masyarakat belum tentu atau tidak mau 

menggunakan segala fasilitas yang diberikan, Notoatmodjo (2007:206). 
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2Notoatmodjo (2005), mengungkapkan bahwa perilaku kesehatan adalah 

segala ransangan yang diterima individu yang berkaitan dengan pandangan sehat-

sakit( healthy behavior). Maka dari itu perilaku kesehatan adalah segala aktivitas 

yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan baik yang dapat langsung 

ditangani maupun sesuatu yang tidak dapat ditangani menggunakan penilaian dan 

pendekatan medis. Mencegah diri dari terkena maslah kesehatan merupakan bagian 

dari pemeliharaan kesehatan karena dengan kesadaran itu kita akan  menjaga pola 

makan, pola tidur dan apabila terkena sakit langsung mencari penyembuhan dan 

Perilaku kesehatan dapat dibedakan menjadi dua:  

1) Perilaku sehat adalah perilaku yang didasarkan pada pencegahan sebelum 

terkena sakit dengan menghindari hal yang dapat menimbulkan dari munculnya 

gejala sakit dan mengupayakan menjaga kebugaran dengan melakukan aktivitas 

yang dapat membuat pemeliharaan kesehatan seperti senam untuk melancarkan 

aliran darah pada tubuh dan memakan makanan yang bergizi  

2) Perilaku pencarian pelayanan kesehatan adalah Perilaku seseorang yang telah 

mengalami sakit untuk mendapatkan penyembuhan dengan mencari alternatif 

pengobatan agar dapat sembuh dari sakit yang diderita. Dan pelayanan kesehatan 

yang ditempuh dapat berupa pelayanan modern atau berobat ke Dukun.  

 

 

                                                           
2repository.usu.ac.id,“ konsep perilaku kesehatan, http://repository.usu.ac.id 
/123456789/4/Chapter%20II.pdf, diakses pada 07 Maret 2017  
 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21366/4/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/
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2. Health Believe 

Health Belief Model (HBM) telah dikembangkan sejak pada tahun 1950 

Oleh sekelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat di 

Amerika. Model ini digunakan sebagai usaha menjelaskan secara luas pada 

kegagalan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan ataupun deteksi 

penyakit (Houchbaum, 1958; Rosenstock 1974 dalam Glanz dkk., 1997) dan sering 

kali dipertimbangkan sebagai suatu kerangka utama dalam menentukan prilaku 

yang berkaitan dengan kesehatan manusia (Kirscht, 1988; Schmidt dkk., 1990) 

yang dimulai dari berbagai pertimbangan orang-orang tentang kesehatan 

(Damoiseaux, 1987 dalam Smet, 1994). Selain itu, HBM digunakan pula untuk 

mengidentifikasi beberapa faktor-faktor prioritas penting yang berdampak terhadap 

suatu pengambilan keputusan dengan cara rasional dalam situasi yang tidak 

menentu atau bersifat kondisional (Rosenstock, 1990).  

Health belief model oleh Rosentock (1982). bahwa perilaku individu 

ditentukan oleh motif dan kepercayaan-kepercayaan yang dianutnya, tanpa 

memperdulikan apakah segala alasan dan kepercayaannya yang selama ini 

dipegang   telah sesuai atau tidak dengan kenyataan atau dengan persepsi 

masyarakat terhadap baik dan buruknya individu bersangkutan. Kebutuhan dapat 

dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu kebutuhan kesehatan yang obyektif adalah 

kebutuhan yang didasari pada keahlian tenaga medis dan kebutuhan yang subyektif 

adalah kebutuhan yang sepenuhnya ditentukan oleh individu. Pendapat individu 

yang subyektif justru menjadi kunci dari tindakan yang diambil oleh individu 

mungkin saja benar antara apa yang dirasakan dengan yang sebenarnya terjadi 
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namun dapat pula sebaliknya sehingga pada beberapa masyarakat hanya akan 

melakukan pencarian penyembuhan bilamana telah berada masa situasi yang berat 

(Sarwono, 2007: 67). Ia mengemukakan bahwa Model kepercayaan kesehatan  

memiliki lima unsur (Rosentock, 1982). Yang pertama persepsi seseorang kalau 

dirinya mungkin terkena penyakit dan pada tahap ini individu akan merasa 

terbebani dan terancam. Unsur yang kedua adalah perceived seriousness atau 

penilaian individu terhadap seberapa berat penyakit yang dialami dan dampak apa 

saja yang ditimbulkan dari penyakit. Unsur selanjutnya adalah perceived threats 

atau kondisi dimana individu merasa semakin besar ancaman yang ditimbulkan. 

Dalam hal ini individu akan mencari penyembuhan untuk menghilangkan penyakit 

yang dirasakan namun karena ancaman yang besar sehingga individu takut dan 

menolak untuk melakukan penyembuhan.  Unsur selanjutnya yaitu perceived 

benefits and barriers. Disini petugas kesehatan akan memberikan solusi kepada 

individu dengan menawarkan penyembuhan namun semuanya tergantung 

bagaimana individu itu melihat terhadap mamfaat dari tawaran tersebut individu 

akan mempertimbangkan apakah setelah mendapatkan peneyembuhan akan 

membuat dirnya terhindar dari penyakit tersebut atau sebalikya karena sudah 

berimbas pada biaya yang mahal yang harus diberikan. Unsur terakhir adalah  cues 

to action adalah sebuah dorongan yang dapat berasal dari dalam diri untuk 

mendapatkan penyembuhan atau dorongan dari luar seperti seorang keluarga yang 

berprofesi segai dokter meminta individu untuk melakukan tindakan 

penyembuahan dikutip Sarwono (2007: 67-68). Perilaku manusia dipengaruhi oleh 
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dorongan yang ada dalam diri sendiri. Hal ini bisa menjadi stimulus seseorang 

untuk mengupayakan penyembuhan dirinya  ( Sarwono, 2007: 51).  

D. Kebijakan pembangunan kesehatan 

Pembangunan kesehatan wajib untuk dilakukan. karena kesehatan dan 

pembangunan sangatlah berkaitan satu sama lain. Dan dapat diuraikan kedalam tiga 

fokus area: 

1. Kesehatan dan Pembangunan 

Pada tingkat mikro atau pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan 

merupakan dasar bagi setiap produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di 

jenjang sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental maka akan lebih 

enerjik dan kuat, lebih produktif, dan sudah pasti mampu mendapatkan penghasilan 

yang tinggi pula. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik 

adalah masukan (input) yang penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan 

ekonomi, dan pembangunan ekonomi yang jangka panjang. 

2. Kesehatan dan Kemiskinan 

Untuk negara berkembang seperti indonesia makan kemiskinan adalah 

pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai.pendapatan yang rendah akan kesulitan 

menyelesaikan masalah kesehatan sehingga meningkatnya angka sakit dan 

kematian . Hal Ini terjadi karena penduduk yang miskin akan kesulitan untuk 

mendapatkan akses pada pelayanan dan kondisi tempat tinggal yang kumuh 

sehingga muda terserang penyakit dan terbatsnya pengetahuan tentang penyakit 

sehingga tidak mampu menentukan sendiri langkah pencegahan yang dapat 

dilakukan, meskipun pada dasarnya mereka sangat membutuhkan fasilitas 



24 
 

dansebagainya namun karena biaya yang mahal sehingga tidak memilih untuk 

berobat. 

3. Pendekatan aspek Demografi 

 Angka kematian pada bayi dan anak yang besar tidak lepas dari aspek 

demografi karena memiliki anak berarti akan dapat membantu keluarga dikemudian 

hari namun karena tidak mampu membiayai kebutuhan anak sehingga kebutuhan 

anak berupa pendidikan dan kesehatan pun terbengkalai 3 

Sebuah system yang baik harus memiliki unsur-unsur Input, Proses, Output, 

Feedback, Lingkungan dan imfact. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah 

bentuk penyelenggaraan dari pembangunan kesehatan yang mengupayakan untuk 

tercapai kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi jaminan kesehatan yang 

sebaik-baiknya. Sistem Kesehatan Nasional harus memperhatikan seluruh aspek 

secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, 

ekonomi, dan keamanan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan dasar yang 

meliputi: 

1. Pelayanan yang merata dan adil, 

2. Pelayanan pro rakyat 

3. Kebijakan akan pembangunan kesehatan, dan 

4. Kepemimpinan. 

                                                           
3 Arum Atmawikarta,”investasi kesehatan untuk pembangunan ekonomi,”artikel Bappenas. 
Jakarta: Bappenas (2008), 
http://bappenas.go.id/files/1513/5027/5926/arum__20091015100705__2301__0.doc, diakses 5 
April 2017 

http://bappenas.go.id/files/1513/5027/5926/arum__20091015100705__2301__0.doc
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Sistem Kesehatan Nasional akan tercapai tujuannya apabila telah 

terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme yang terarah 

(KISS), terselenggaranya pembangunan kesehatan berdasar pada Acuan atau 

landasan Sistem Kesehatan Nasional  yang meliputi: 

a. Pancasila. 

b. Landasan Konstitusional,  

c. Landasan Operasional adalah yang meliputi seluruh kebijakan dari peraturan 

yang telah dibuat. Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia meliputi 

1) Upaya Kesehatan : 

Di Indonesia sebagai negara berkembang dalam melakukan upaya 

kesehatan masih belum dirasalakan oleh segenap rakyat indonesia, pencegahan atau 

langkah-langkah diluar dari penyelesaian masalah (preventif), dan proses 

pemulihan (rehabilitasi) masih sangat kurang dirasakan. Tanpa dipungkiri kalau 

dalam membangun suatu negara maka yang perlu diselesaikan bukan hanya 

masalah kesehatan namun meskipun demikian upaya-upaya strategis seharusnya 

dapat terus dilakukan tanpa membeda-bedakan karena pembangunan merujuk pada 

peningkatan pada segala sektor dari pembagunan 

2) Pembiayaan Kesehatan :  

Kesehatan di Indonesia masih sangat rendah. Karena pembiayaan  berkisar 

hanya 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18 

per kapita per tahunnya. Dan berbanding terbalik dengan standar yang ditentukan 

oleh organisasi kesehatan dunia yaitu 5% dari PDB per tahunnya. Pembiayaan 
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kesehatan yang baik apabila dapat terarah, tidak naik tidak turun, dan berkelanjutan 

guna mencapai pembangunan kesehatan. 

3) SDM Kesehatan : 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan maka dibutuhkan sumber daya 

manusia yang ahli dan terpenuhi jumlah yang dibutuhkan dan dapat ditempatkan 

secara merata didaerah-daerah yang menjadi titik fokus pembangunan kesehatan. 

Sedangakan pada kenyataannya tenaga yang kurang masih saja dialami oleh sektor 

kesehatan bahkan ada beberapa Puskesma di Daerah yang masih saja tidak memilki 

dokter tetap. 

Jumlah Dokter per tahun ada sebanayk 2.500 dokter baru, sedangkan harus 

memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang berkisar 1:5000. Untuk profesi 

perawat dalam setahun ada sebanyak 40.000 perawat baru, dan juga harus 

menjangkau atau melayani jumlah penduduk dengan perbandingan 1:2.850.  

sedangkan Bidan per tahun tahun ada sebanyak 600 bidan baru yang siap 

diterjunkan, terhadap rasio jumlah penduduk 1:2.600.  

4) Sumber daya Obat: 

 Distribusi  Kesehatan dan Makanan di Indonesia sudah berkembang karena 

mampu memnuhi berbagai kebutuhan seperti keamanan, alat-alat kesehatan, 

ketersediaan, dan keterjangkauan terhadapa obat-obatan terutama pada obat yang 

selalu dibibutuhkan hanya untuk maslah pengawasan saj yang masih perlu 

diprhatikan karena komsumsi obat yang benar dengan takaran yang benar lah yang 

menjadi penentu kesembuhan masyarakat. 
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5) Pemberdayaan Masyarakat :  

Pemberdayaan masyarakat sangat penting terutama bagi kelompok-

kelompok yang menjadi bagian dari penggeraka pembangunan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan pula dapat berhasil dilakukan karena adanya partisipasi 

dari masyarakat sendiri.  

6) Manajemen Kesehatan : 

Manajemen dalam kesehatan perlu dilakukan dengan sebaik mungkin 

karena hal inilah yang menjadi alat untuk merumus kebijakan baik secara 

administrasi maupun kebijakan hukum yang menaungi performa dari kesehatan4 

E. Problem pelayanan kesehatan di perbatasan 

Pemamfaatan pelayanan kesehatan di Perbatasan masih sangat jauh dari 

kata memadai. Masyarakat di perbatasan masih sangat kesulitan dalam hal akses 

terhadap pelayanan ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

masalah kesehatan sehingga akan berbanding lurus dengan kurangnya kesadaran 

hidup sehat  

1. Akses terhadap pelayanan masih rendah 

Daerah perbatasan masih terbelakang secara infrastruktur dan ketersediaan 

fasilitas juga masih minim ditemukan di lembaga atau organisasi kesehatan 

sehingga pemamfaatan terhadap pelayanan kesehatan tidak besar. Sedangkan pada 

masyarakat juga secara pendapatan masih rendah dan kondisi sosial masyarakat 

serta kepercayaan yang berlaku tanpa ditunjang oleh peningkatan falititas kesehatan 

                                                           
4Anis kurniah,” sistem kesehatan nasional,” makalah- makalah kesehatan, 
http://sina2q.blogspot.co.id/2012_06_01_archive.html, diakses pada 10 Maret 2017 

http://sina2q.blogspot.co.id/2012_06_01_archive.html
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maka akan sangat kesulitan dilakukan didaerah perbatasan oleh pemerintah maupun 

penyedia layanan seperti Puskesmas 

2. Status dokter PNS dan PTT menjadi masalah terkait dengan reward. 

Dokter di daerah Perbatasan juga kewalahan karena disamping harus 

memberikan pelayanan juga karena sistem yang digunakan tidak konsisten karena 

adannya dokter PTT yang kontrak kerjanya singkat dan belum menguasai 

lingkungan puskesmas dan program apa saja yang tepat diberikan pada masyarakat. 

Karena seorang dokter perlu melakukan adaftasi terhadap kondisi dimana dia 

berada yaitu mempelajari masyarakat. 

3. Jumlah perawat dan bidan cukup bila dilihat dari kebutuhan wilayah 

terutama untuk pelayanan pengobatan di dalam gedung, tetapi sifatnya hanya 

menunggu kedatangan pasien. 

Puskesmas induk yang berada di perbatasan berada jauh dari pemukiman 

penduduk dan kurangnya sarana transportasi yang bisa digunakan dan maslaha 

biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk biaya transportasi maupun 

biaya pengobatan. Makanya masyarakat lebih senang bila tenaga kesehatan dapat 

memberikan pelayanan kesehatan langsung ke rumah-rumah karena alasan sama 

saja biaya yang akan dikeluarkan dan masyarakat dapat memfaatkan telpon untuk 

memanggil dokter ke rumah karena bertetangga.  

4. Pelayanan kesehatan primer di daerah perbatasan masih rendah 

Pelayanan utama dari Puskesmas dianggap masih belum mampu 

menjangkau permasalahan kesehatan di perbatasan terutama pada daerah terpencil 

yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas . karena puskesmas 
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juga harus menjagkau masyarakat yang terpisah-pisah sehingga dibantu oleh 

puskesmas pembantu yang terpisah namun masyarakat ingin praktis dan terjangkau 

sehingga memilih alternatif pengobatan lainnya 

5. Sarana transportasi sangat terbatas dengan biaya mahal baik darat, 

sungai, laut maupun udara 

Faktor utama yang yang menjadi kendala kesehatan di perbatasan adalah 

cuaca yang tidak stabil dan ekstrim serta sarana transportasi yang kurang dimiliki 

oleh masyarakat dan masalah biaya  

6. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas belum mampu 

menyelesaikan seluruh upaya kesehatan wajib yang dilaksanakan di 

puskesmas terutama pelayanan di luar gedung 

Kendalanya karena wilayah yang luas harus dijangkau oleh puskesmas 

sehingga untuk kunjungan yang biasanya dilakukan tiga kali dalam sebulan hanya 

dilakukan sebulan sekali terutama pada wilayah yang medannya berat dan jauh. 

Oleh karena itu pelayanan luar gedung lebih sedikit dilakukan oleh puskesmas  

Propesionalitas tenaga kesehatan masih dipertanyakan karena masih banyak 

ditemukan petugas yang tidak kompeten dengan tugasnya karena hanya tamatan 

SMP dan SMA harus mengurus masalah pelayanan obat dan memberantas penyakit 

menular makanya masih ditemukan ketidaksesuaian didalam melakukan tugas 

sebagai tenaga kesehatan 

7. Perolehan obat pada umumnya tidak sesuai dengan permintaan 

Banyak petugas yang mengeluhkan akan adanya ketidak sesuaian anatara 

jumlah maupun jenis obat yang diberikan karena pemilihan obat juga harus 
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mengetahui wilayah dimana puskesmas berada (Baker, TD, William A. Reinke, 

1994).  

8. Peralatan kesehatan dan sarana penunjang kesehatan (laboratorium) di 

puskesmas kurang mencukupi 

Jarak yang jauh harus ditempuh oleh masyarakat untuk bisa berobat ke 

layanan kesehatan namun saat berada di puskesmas tidak mendapatkan pelayanan 

dengan fasilitas yang memadai, hal ini yang membuat banyak masyarakat 

memutuskan untuk tidak berobat ke puskesmas. 

9. Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 

Kendala terbesar dari masyarakat di perbatasan adalah transportasi dan 

bukan hanya berbicara tentang manajemen layanan kesehatan semata. sehingga 

pemerintah juga perlu mempertimbangkan sarana transportasi bagi warga karena 

hal ini berbanding lurus dengan kondisi masyarakat diperbatasan yang lebih 

memilih alternatif yang mudah dijangkau  

Menurut Adi Utarini (2011), pemerataan kesehatan harus dilakukan 

diperbatasan karena yang selama ini kita ketahui adalah kemudahan fasilitas 

kesehatan dan tenaga kesehatan yang mumpuni hanya dinikmati oleh mereka yang 

berada di daerah perkotaan karena infrastruktur yang baik dan kemudahan 

transportasi yang banya.5 

 

                                                           
5 Suharmiati Suharmiati, Agung Dwi Laksono, dan Wahyu Dwi Astuti, "UP Review Kebijakan 
tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan." Buletin Penelitian 
Sistem Kesehatan, Suharmiati, Suharmiati, Agung Dwi Laksono, and Wahyu Dwi Astuti. "UP 
Review Kebijakan tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan." 
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 16.2 Apr (2013), diakses pada 07. Maret  2017 
 


