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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap individu terutama untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari sehingga harus dijaga, diupayakan dan disadarkan 

(Shia, 2011). Selain itu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

berarti juga meningkatkan sumber daya manusia di negara tersebut. Dalam 

pembukaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan disebutkan bahwa setiapwhal yang menyebabkan timbulnya gangguan 

kesehatan padaImasyarakat IndonesiaIakan menimbulkan kerugianIekonomi yang 

besarwbagiynegara,idanusetiapwupaya peningkatanyderajat kesehatan masyarakat 

juga berartiPinvestasi bagiPpembangunanynegara. 

Salahgsatu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakatwyang setinggi-tingginya adalah denganwmenyelenggarakan upaya 

kesehatan. Menurut Permenkes RI (Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia) Nomor 75 tahun 2014 pasal 1 upayawkesehatan masyarakat adalah 

setiapwkegiatan untukPmemelihara dan meningkatkanwkesehatan sertaimencegah 

dan menanggulangiwitimbulnya masalahPkesehatan dengan sasaranPkeluarga, 

kelompok,PdanPmasyarakat. Dalam UU RI (Undang-undangiRepublik Indonesia) 

NomorP36 TahunP2009 tentang KesehatanwPasal 17 AyatP1 disebutkan bahwa 

pemerintahwbertanggung jawab ataswketersediaan akseswterhadapwinformasi, 

edukasiPdan fasilitaswpelayanan kesehataniuntuk meningkatkanwdanimemelihara 

derajatgkesehatan yangPsetinggi-tingginya. 
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Masalah kesehatanwmasyarakat, terutama di negara berkembangwseperti di 

Indonesia, terdapat dua aspek yaitu aspekwfisik seperti ketersediaanwsarana 

kesehatanwdan pengobatanwpenyakit, sedangkan aspekPnon-fisik yangPberkaitan 

dengan perilakuwkesehatan masyarakat. KeduaPaspek tersebut salingPberkaitan, 

yaitu aspekwperilaku dalamPmenentukan saranawkesehatan danwpengobatan 

penyakitPyang dipilihwyang merupakanPaspekwnon-fisik perilakuPindividu atau 

kelompokPdengan kemungkinanwbesar yang mengalamiikeluhan kesehatanitetapi 

masyarakatPlebih memilihPuntuk pergiPketempat pelayananPkesehatan medis 

ataupunPmemilih alternatifPpengobatan yangPlain. PenentuanPindividuwdalam 

memilihwpengobatanwoleh pasien dipengaruhi oleh beberapawfaktor yang 

mempengaruhiPindividu untukPmemenuhi keinginannyaiuntuk sembuh danisehat. 

Individuwmelakukan suatu tindakan berdasarkan ataswpengalaman, presepsi, 

pemahaman danwpenafsiran atas suatu obyekwstimulus atau situasiPtertentu. 

TindakanPindividu ini merupakanwtindakan sosialPyang rasional, yaituimencapai 

tujuaniatau sasaranidengan sarana-saranaiyang palingitepat (Batubara, 2009) 

Perilakuppencarian pengobatan (health seeking behavior) adalahpupaya atau 

tindakan yang dilakukan oleh seseorangppada saat menderitappenyakit dan atau 

kecelakaan, mulai dari mengobati sendiri (self-treatment) sampai mencari bantuan 

ahli (Maulana, 2009). 

Menurut Notoatmodjo (2007), pencarian metode pengobatanpterkait dengan 

respons masing-masing individu apabilawsakit serta pelayananwkesehatan yang 

dibutuhkan. Respons tersebutpantara lain : (1) tindakanpmengobati sendiri, (2) 

mencari fasilitas pengobatanptradisional, (3) mencari pengobatan dengan membeli 

obat kewwarung/ toko (4) mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitaspmodern yang 
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diadakan oleh pemerintahwatau lembaga-lembagapkesehatan swasta, seperti Balai 

Pengobatan, Puskesmaspdan RumahwSakit, (5) mencari pengobatan ke fasilitas 

pengobatanpmodern yang diselenggarakan oleh dokterkpraktek. 

Menurut Profil Kesehatan Jawa Timur tahun 2012 menyatakan bahwa 

pembangunanpkesehatan diarahkan untuk meningkatkanpkesadaran, kemauan dan 

kemampuanwhidup sehat bagi setiapworang agar terwujud derajatwkesehatan 

masyarakat yang optimal. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia 

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan menambahkan jumlah 

sarana puskesmas di Indonesia. Jumlah sarana puskesmas di Indonesia terus 

meningkat yang mana di tahun 2013 terdapat 9.655 Puskesmas, pada tahun 2014 

bertambah menjadi 9.731 puskesmas dan tahun 2015 menjadi 9.754 puskesmas 

(Kemenkes RI, 2016). Namun berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kunjungan rawat jalan dari 

tahun 2013 sebanyak 24.605.285 orang menjadi sebanyak 20.579.633 pada tahun 

2014, walaupun terjadi peningkatan rawat inap dari tahun 2013 sebanyak 512.386 

orang menjadi sebanyak 528.595 orang pada tahun 2014. Ini membuktikan bahwa 

untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan tidak hanya dengan 

menambahkan jumlah sarana yang ada namun juga kita perlu melihat bagaimana 

pola perilaku masyarakat di daerah tersebut. 

Hal ini didukung oleh Notoatmodjo tahun 2010 yang menyatakan bahwa 

meningkatkan sarana kesehatan saja tidaklah cukup untuk membuat masyarakat 

beralih metode pengobatan yang digunakan, karena pemanfaatan pelayanan 

kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor akan konsep masyarakat itu sendiri tentang 

sakit. 
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Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2013 didapatkan 

cakupan kunjungan rawat jalan seluruh Puskesmas dan RS di Kabupaten Ngawi 

hanya 58,14% dan rawat inap 6,10%. Dan jumlah kunjungan rawat jalan di 

Puskesmas Bringin yaitu sebanyak 15.295 orang dan rawat inap 373 orang dari 

jumlah penduduk sebanyak 30.607 orang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardela Puri Hardanti pada tahun 2013 di 

Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, juga menyatakan bahwa 

meskipun jarak antara desa dengan Puskesmas dekat namun kondisi kesehatan 

masih rendah. Hasil penelitian yang diperoleh mengatakan masyarakat Desa 

Bringin masih kurang peduli akan kesehatan dan kebersihan lingkungan serta 

kurang memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik, seperti memanfaatkan 

polindes sebagai fasilitas layanan kesehatan terdekat. Berdasarkan keterangan di 

atas maka peniliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui “Hubungan 

determinan perilaku terhadap pemilihan metode pengobatan pada masyarakat di 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi” sesuai dengan kondisi dari masyarakat 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan determinan perilaku terhadap pemilihan metode 

pengobatan pada masyarakat di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi ? 

1.3 TujuanyPenelitian 

1.3.1 TujuanpUmum 

Tujuanpumum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan determinan 

perilaku terhadap pemilihan metode pengobatan pada masyarakat di Kecamatan 

Bringin Kabupaten Ngawi. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi faktor predisposisi (predisposing factors) terbentuknya 

perilaku terhadap pemilihan metode pengobatan pada masyarakat di 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

2. Mengidentifikasi faktor pemungkin (enabling factor) terbentuknya 

perilaku terhadap pemilihan metode pengobatan pada masyarakat di 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

3. Mengidentifikasi faktor penguat (reinforcement factor) terbentuknya 

perilaku terhadap pemilihan metode pengobatan pada masyarakat di 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

4. Mengetahui kondisi pemilihan metode pengobatan yang di lakukan oleh 

masyarakat di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

1.4 ManfaatiPenelitian  

1.4.1 ManfaatiAkademis 

Menambah wawasanPdan khasanahPilmu pengetahuanPdi bidang promosi 

kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

1.4.2.1 Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran metode 

pengobatan yang dipilih oleh masyarakat di Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi. 

1.4.2.2 Bagi petugas kesehatan 

Memberikan informasi kepada petugas kesehatan tentang gambaran 

metode pengobatan yang dipilih oleh masyarakat di Kecamatan Bringin 
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Kabupaten Ngawi, sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan pelayanan 

kesehatan. 

1.4.2.3 Bagi pemerintah 

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai gambaran metode 

pengobatan yang dipilih oleh masyarakat di Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi, sehingga kedepan pemerintah dapat membuat kebijakan/ tindakan/ metode 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah 

tersebut. 


