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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pelayanan di bidang kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan 

dan tempat pemeliharaan kesehatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal. Pelayanan kesehatan 

merupakan suatu kumpulan dari berbagai jenis layanan kesehatan, mulai dari 

promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan 

rehabilitasi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi salah satu 

tolak ukur kepuasan yang akan berimbas kepada keinginan pasien untuk 

kembali berobat kepada institusi yang memberikan pelayanan yang efektif. 

Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat ditunjang dengan adanya fasilitas 

kesehatan. Fasilitas kesehatan harus terjangkau bagi seluruh lapisan 

masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Kesehatan 

adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat.  

Fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia pada era globalisasi ini 

jumlahnya sudah berkembang pesat. Sampai dengan tahun 2018, jumlah 



 

2 
 

fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik yang 

ada di Indonesia berjumlah sebanyak 21.657 (Profil Kesehatan, 2018). Hal 

tersebut menyebabkan tempat pelayanan kesehatan baik fasilitas tingkat 

pertama maupun kedua dan ketiga melakukan peningkatan mutu dan kualitas 

pelayanan untuk bersaing memperoleh minat masyarakat untuk berobat di 

fasilitas kesehatannya.  

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Klinik 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau 

spesialistik (Permenkes No. 9 Tahun 2016 Tentang Klinik). Klinik terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu Klinik pratama dan utama. Perbedaan dari klinik 

pratama dan klinik utama adalah pada pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Klinik pratama menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sedangkan klinik 

utama menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik 

dasar dan spesialistik.  

Klinik di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 924 klnik utama dan 

7.917 klinik pratama (Depkes, 2019). Jumlah klinik yang ada di provinsi Jawa 

Barat sebanyak 2.466 klinik (Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2018), sedangkan 

klinik yang ada di Kota Tasikmalaya sebanyak 57 klinik yang terdiri dari 7 klinik 

utama dan 50 klinik pratama (Dinkes Kota Tasikmalaya, 2019). Salah satu 

klinik pratama yang terdapat di Kota Tasikmalaya adalah Klinik Ibrahim Adjie. 

Klinik Ibrahim Adjie adalah fasilitas kesehatan yang berada di Universitas 

Siliwangi yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas 
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dan professional bagi civitas akademika Universitas Siliwangi maupun warga 

yang berada di sekitarnya. Klinik Ibrahim Adjie ditunjang oleh lokasi yang 

berada dekat dengan tempat tinggal mahasiswa. Klinik Ibrahim Adjie 

seharusnya menjadi tempat pilihan utama mahasiswa untuk pemanfaatan 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan saat ingin berobat maupun 

berkonsultasi. 

Mahasiswa merupakan insan-insan calon sarjana yang terlibat dalam 

suatu instansi perguruan tinggi, dididik serta di harapkan menjadi calon-calon 

intelektual (Knopfemacher, dalam Suwono, 1978). Dalam menuntut ilmu 

mahasiswa rela meninggalkan kampung halamannya atau merantau. 

Permasalahan yang sering kali dialami oleh mahasiswa perantau adalah 

masalah kesehatan. Menurut FIK UI, mahasiswa merupakan salahsatu 

populasi rentan terkena Non-Communicable Disease (NDC) atau penyakit 

tidak menular. Kurangnya kesadaran dan kemauan mahasiswa untuk hidup 

sehat dan memeriksa kesehatan, membuat mahasiswa berisiko mengalami 

masalah kesehatan. 

Beragam faktor dapat mempengaruhi mahasiswa dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan, 

menurut Anderson dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1) karakteristik predisposisi, 

meliputi demografi (jenis kelamin, umur), struktur sosial (pendidikan, pekerjaan 

dan ras) yang berpengaruhi terhadap pengetahuan dan keyakinan terhadap 

pelayanan kesehatan, 2) karakteristik pendukung, karakteristik ini berkaitan 

aksesibilitas layanan yang meliputi family resources (penghasilan keluarga, 
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keikutsertaan asuransi kesehatan dan kemampuan untuk membeli jasa 

pelayanan kesehatan), community resources (ketersediaan pelayanan 

kesehatan), 3) karakteristik kebutuhan meliputi merasa sakit dan diagnosa 

klinis yang akan membentuk persepsi. Dari beberapa penelitian faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan antara lain, 

persepsi tentang jenis pelayanan kesehatan, persepsi tentang informasi 

pelayanan kesehatan, akses pelayanan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan 

persepsi sakit (Apriani, dkk., 2019, Masita, dkk., 2015, Hidana, dkk., 2018). 

Mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi mulai dari angkatan 2016 

sampai dengan angkatan 2019, berjumlah 11.079 orang. Sebagai salah satu 

perguruan tinggi negeri, Universitas Siliwangi memiliki mahasiswa yang 

berasal dari Kota Tasikmalaya maupun dari luar kota. Adapun mahasiswa 

yang berasal dari Kota Tasikmalaya sebanyak 5573 orang dan yang berasal 

dari luar Kota Tasikmalaya (perantau) sebanyak 5506 orang, artinya 49% 

mahasiswa Universitas Siliwangi adalah perantau. Dari data jumlah kunjungan 

berobat mahasiswa Universitas Siliwangi ke klinik pada bulan Januari 2019 

sampai dengan Januari 2020 sebanyak 294 kunjungan. Kunjungan untuk 

berobat ini terlepas dari mahasiswa menggunakan BPJS Kesehatan maupun 

melakukan pembayaran secara mandiri. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Maret 

2020 kepada 385 orang mahasiswa Universitasi Siliwangi yang berasal dari 

luar Kota Tasikmalaya. Mahasiswa yang pernah memanfaatkan layanan 

kesehatan di Klinik Ibrahim Adjie sebanyak 25%. Mahasiswa yang memiliki 
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kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 69%, serta sebanyak 6% 

mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kota Tasikmalaya yang telah 

memindahkan kepesertaan BPJS Kesehatannya ke Klinik Ibrahim Adjie. 

Selama masa perkuliahan di Universitas Siliwangi sebanyak 222 orang, 

mahasiswa yang berminat memanfaatkan Klinik Ibrahim Adjie sebagai pilihan 

fasilitas pelayanan untuk berobat atau berkonsultasi masalah penyakit yang 

diderita. Responden  yang tidak akan memanfaatkan klinik Uiversitas 

Siliwangi, sebanyak 41% memiliki persepsi yang kurang bagus terhadap 

pelayanan kesehatan yang ada di Klinik Ibrahim Adjie mulai dari fasilitasi yang 

dirasa kurang memadai, tenaga kesehatan yang tidak ramah, serta biaya 

pengobatan yang dinilai mahal. Serta sebanyak 11% lebih memilih melakukan 

tindakan mengobati diri sendiri dengan membeli obat di warung atau di apotek, 

maupun membiarkannya saja karena beranggapan penyakit yang dirasa akan 

hilang dengan sendirinya. 

Uraian tersebut membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Mahasiswa Universitas Siliwangi Terhadap Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan Klinik Ibrahim Adjie (studi pada mahasiswa Universitas Siliwangi 

yang berasal dari luar Kota Tasikmalaya)” 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa Universitas Siliwangi terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan 

Klinik Ibrahim Adjie” 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Siliwangi terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan Klinik 

Ibrahim Adjie 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan persepsi mahasiswa Universitas Siliwangi 

terhadap pelayanan kesehatan di Klinik Ibrahim Adjie dengan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan di Klinik Ibrahim Adjie 

b. Mengetahui hubungan kepemilikan asuransi kesehatan mahasiswa 

Universitas Siliwangi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di 

Klinik Ibrahim Adjie 

 

D. Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi lingkup masalah, metode, 

keilmuan, tempat, sasaran, dan waktu. Adapun batasan ruang lingkup 

penelitian ini yaitu: 
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1. Lingkup masalah 

Permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa Universitas Siliwangi untuk memanfaatkan 

Klinik Ibrahim Adjie. 

2. Lingkup metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian analitik 

dengan pendekatan cross sectional.  

3. Lingkup keilmuan 

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini mencakup disiplin ilmu 

kesehatan masyarakat dengan peminatan Administrasi Kebijakan 

Kesehatan (AKK). 

4. Lingkup tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. 

5. Lingkup sasaran 

Sasaran pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Siliwangi 

dari angkatan tahun 2016-2019 yang berdomisili Kota Tasilmalaya dan 

berasal dari luar Kota Tasikmalaya. 

6. Lingkup waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan 

bulan September 2020. 
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E. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

Mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas 

Siliwangi untuk memanfaatkan fasilitas Klinik Ibrahim Adjie. Serta 

penelitian ini sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang telah 

didapatkan saat berada dibangku perkuliahan. 

2. Bagi lembaga terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak 

terkait yakni Klinik Ibrahim Adjie untuk berupaya meningkatkan pelayanan 

kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif yang nantinya dapat 

meningkatkan jumlah mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut. 

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Memberikan referensi hasil penelitian tentang pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. 

 


