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Abstrucl

The utilizarion oJ Public Hclath Centre still hm,e been choosen for taking health

care, lncluflefifor lenttl heklh <,ttre. Tlu study was oienred at identifuirlg altempl made to

preventively take care of tecth at BPG of the Public Health Centers in Denpasar City is

intended to improve the people'.s tooth and mouths. However. lhe requeslfor the atlempl

morle to previntively take care of teeth is lower than the request for the atlempt mude to

cure teeth. This srurlied aim,; at idcntifyed thc focilitl' completeness. and the request for
preventive tooth health care services al tle Public Health Cenlers in Denpasar City.

1'his study was a non experimenlal one with cross sectional plonning. 100

responclents, which were loken u.sing proporrionol random sampling technique, were used

os tha sumplts. TIrc datu v,ere anoll,zer! u.sing univariatc and hivoriale The re.sult of
spearmun iorreluion test showed that there v'ere lhrce insignificant voriables health

scn'icesfacilities u,cu r:0,333*r and p:0 0:
The fgcility completenes.s dominantb, correlated with preventive toolh heulth cure

sertices at lhe Public Heolth (.-enter.s in Denpa-sar Citv

Ke.ynvsrds. .fucilitl, completene.s.s, request .fitr pret'en!iva Ioolh lrcalth care service's. Puhlic

Heulth (,-enter

Pendahuluan
Hasil laporan morbiditas 2001'

menunjukkan bahwa kesehaLan gigi dan

mulut di lndonesia masih menjadi keluhan
masyarakat yaitu sekitar 600/o, diantaranya
karies gigi dan penyakit periodontal-

Upaya kesehatan gigi Puskcsmas sampai

saat ini belum dapat berjalan dengan

optimal oleh karena adanya berbagai

kendala, antara lain : keterbatasan tenaga.

sarana biaya operasional maupun kondisi

sosial dan ekonomi masyarakat'.
Riset Kesehatan Dasar 2007

(RISKESDAS 2007). prevalensi gangguan

kesehatan gigi dan mulut di propinsi Bali
sebesar 22,5%. Prevalensi gangguan

kesehatan gigi tlan mulut di liota Denpasar

sebesar 15,6%, sedangkan prevalcrrsi

penduduk yang menerima pcrawalan dari

tcnBga kcsehatan gigi di Propinsi Bali

tertinggi terdapat di kota Denpasar yaitu
sebesar 58.4%.

Indikasi kebutuhan PelaYanan
kesehatan gigi di Indonesia nrasilr

tergolong tinggi. Namun di sisi lain

perminlaut masYarakat untuk

memeriksakan serta berohat gigi sedini

mungkin masih rendah. Permintaan adalah

keinginan terhadap produk spesifik yang

didukung oleh kemampuan dan kesediaan

untuk membelinya2. Dengan demikian
pe rmintaan adalah kebutuhan dan

keinginan yang didukung oleh daya beti r.

Berdasarkan teori, permintaan

dengan pelayanan kesehatan di negara-

negara berkembang ada beberapa faktor
yang mempengaruhi. salah satunya adalah
karena sulitnya pencapaian sarana

pelayanan kesehatan secara fisik akan

menurunkan permintaan- Faktor kedekatan
tempat pelayanan kesehatan dengan rumah

tempat tinggal menjadi urulan pertattta

terhadap perminraan konsumen dalam
pemanfaatan pe layanan kesehatan.

Pcnampilan fasilitas jasa

memprengaruhi sikap dan perilaku
konsumen untuk meminta pclayanan jasa

Kelengkapan fasilitas , tata ruang yang

trenar dapat mempengaruhi sikap dan

perilaku konsumen, seperti pcmsaan aman,

nyanlan dan puas. l-asilitas pclayanan jasa

akan bcrpcngaruh terhadap persepsi

konsumena. Penelitian Andari (2006),

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
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kepufusan pasien dalam pemanfaatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangli,
menyimpulkan bahwa semakin lengkap
pasilitas pelayanan kesehatan semakin
tinggi pemanfaatan pelayanan kesehatan di
Puskesmas Bangli).

Pemanfaatan Puskesmas sebagai
salah satu sarana pelayanan kesehatan di
Kota Denpasar masih merupaiian salah
satu sarana kesehatan bagi masyarakat
untuk berobat termasuk berobat gigi. Hal
tersebut dapat dilihat dari sepuluh penyakit
utama yang dikeluhkan masyarakat Kota
Denpasar, penyakit gigi dan mulut
(penyakit pulpa dan jaringan periapikal)
merupakan urutan masalah ketiga (24.8A3
kasus), setelah penyakit ISPA ( 60.554
kasus), clan penyakit lain pada saluran
pemaf'asan bagian atas (39.1 l6 kasus).

SemenLara itu bila dilihat dari
laporan tahunan Balai Pengobatan Gigi
(BPG) Puskesmas Kota Denpasar,
berturut-turut dari tahun 2008. 2009 dan
2010 dapat dilihat kecenderungan
pelayanan kuratif lebih besar dari
pelayanan prcvcntif. Pada tahun 2008
pelayanan kuratif yang tercatat sebesar
90,1 o sedangkan pelayanan preventif
tercatat sebesar 9,9 %. Tahun 2A09
pelayanan kuratif yang tercatat sebesar
90,4 % sedangkan pelayanan preventif
tbrcatat sebesar 9,6 yo, dan pada tahun
2010 pelayanan kuratif yang tercatat
sebesar 90,2 % sedangkan pelayanan
preventif yang tercatat sebesar 9,8 yo.

Hasil wawancara pada penelitian
pendahuluan dengan beberapa perawat
gigi yang bertugas di Balai Pengobatan
Cigi Puskesmas Kota Denpasar, dikatakan
bahwo pasicn-pasicn yang datang untuk
mcminla pclayanan prcvcn(iI seperti
pembersihan karang gigi, hanyalah
mereka yang telah diberikan saran dan
pengertian oleh tenaga kesehatan gigi
yang bertugas di Puskesmas tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin
mengetahui "Apakah kelengkapan fasilita-s
berhubungan terhadap permintaan
pelayanan preventif kesehatan gigi pada
I'uskesmas Kota Denpasar ?'

Tujuan Penelitian : Penelirian ini
bern:juan untuk mengetahui hubunsan
kelengkapan fasilitas dengan permintaan
pelayanan preventif kesehatan gigi pada
Puskesmas Kota Denpasar tahun 201 I

Metode
Penelitian ini merupakan penelitian

non eksperimental , dengan rancangan
cross sectional studv, Lokasi penelitian ini
dilakukan pada seluruh puskesmas ( I I

puskesmas) diwilayah Kota Denpasar. Dan
waktu penelitian dilakukan dari bulan
April 201 I sampai dengan bulan
September 201 l, Populasi dalam penelitian
ini adalah semua pasien gigi yang
berkunjung di scluruh Puskesmas Kota
Denpasar dengan jumlnh kcscluruhan
kunjungan rata-rata dari I I Puskcsmas
adalah sekitar 5698 orung per bulan.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan rumus
penentuan jumlah sampelT sebagai
berikut:

Perhitungan besar sampel masing-
masing Puskesmas diambil berdasarkan
rata-rata kunjungan pasien gigi perbulan
yaitu dari bulan Januari 201 I sarnpai
dengan bulan Juni 201 l, sehingga
ditetapkan sampe I penelitian sebagai
berikut:
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Sampel diambil Pada sctiaP

Puskesmas, dengan metode Pruportiorul
Random Sompling.

Hasil dan Pemtrahasan

Deskripsi Karakteristik Responden
Sebanyak 100 resPonden Yang

memenuhi kritcria inklusi diambil sebagai

sampel dalam penelitian ini' Berdasarkan

data yang diperoleh dari 100 responden

pada I I Puskesmas di Kota DenPasar

Propinsi Bali. nlaka dapat disa.iikan

karalrteristik rcspt-rndcn tI)ctlurut: jcnis

kelamin, status perkawinan. pekerjaan.

alasan kunjungan ke Puskcsmas,

keikutsertaan askes atau sejenisnya, status

kcsehalan gigi, fiekwensi kunjungan. datt

pengalaman berobat gigi di ternpat lain.

Hasil analisis disajikan pada Tabel .l
berikut.

Tabel .1. Karakteristik Responderr

Berdasarkan Jenis Kelamin' Tingkat
Pendidikan. Status Kawin, dan

Pekerjaan Kunjungan Ke Puskesmas

Kota DenPasar ProPinsi Bali

Jenis kelamin resPonden sebagian

besar perempuan yaitu sebanyak 65% (65

orang), laki-laki sebanyak J:% (-15 orang)

Dilihat dari status perkawinan respondcn

sebagian besar sudah menika.h yaitu

sebanyak 70% (70 orang) dan yang yang

belum menikah sebanyak 30% (30 orang).

Karukteristik resputtden

pekerjaan tcrlihat pada Tabel 5.1- Tabel

5.1 nrenunjukkan bahwa tingkat
pendidikan respondcn sebagian besar lamat

SMA yairu sebanyak 48% (48 orang), dan

paling sedikit tamat SD sebanyak 5% (5
orang). Pekerjaan responden sebagian

besar pegawai swasta yaitu sebanyak 3loh
(31 orang). dan paling sedikit veteran

sebanyak l% (l orang).

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan

Alasan Berobat Ke Puskesmas.

Sarana lain trnntk Bembat (iigr, dan

Sarana lain untuk Berobat selain

Puskesmas di Kota Denpasar

Propinsi Bali

Karaktcristik responden berdasarkan

alasan berobat ke puskesmas, sarana lain

untuk berobat gigi, dan sarana lain untuk
berobat selain puskesmas di Kota

Denpasar Propinsi Bali terlihat pada Ttabel

5.3. I-abel 5.3 menunjukkan sebagian besar

responden mcnyatakan alasan berobat ke

puskesmas adalah dekat dari rumah yaitu

sebanyak 73% \73 orang). Berdasarkan

sarana lain untuk berobat gigi sebagian

besar responden menyatakan tidak pemah

sebanyak 54% (54 orang), dan

berdasarkan sarana lain untuk berobat

selain puskesmas adalah praktek dokter

gigi swasta yaitu sebesar 55Yo (55 orang

I riubel
.lumlah
(orNng)

a/

Alasan
lJcrubat ke

Puskesmas

Dekat Dari
Rurnah
Dekat dari
kantor/ sekolah
Dekat pasar
Kebctulan
l-ervat
I -sin-lain

73

l6
1

2

5

46
54

73.0
16.0
4.0
2.0
5.0

Sarana laitt

url hlmbal
gigi

['cnrah
-l-idal< 

Pcmah

46
54

Sarana lain
u$l berobat
selain
l\rskesm.rs

l'raktek Dokter
Gigi Srvasta

Rumah Sakit
Swasta
Rumah Sakit
Pemcrintah

55

l9
26

55.0
19.0
26,0

I'ariabd
Jumh
(onn8)

Jais Kdmin I tlki
2 Pmpto

l5
65

1i
65

TinSki
Podidikm

SD
SMP
SMA
Dl,D2.Dl
sr. s2

5

tl
18

1l
tl

50
B0
J80
210
tr0

r00
Std!! lSwin Ksqn.l\dal lnrn ^tt0

Pekeqaan PNS
Pcnsiunan/Pulnawira
ABRI/POLRI
Pedagane
Veteran
lcgawai Swasm

lbu Rumalr tangga

Pcla.lar

2t
2

.t

5

I

lt
22
9

2l[)
l0
JO
50
t0

I0
t20
9t)

berdasarkan tingkat pcndidikan dan
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Deskripsi Variabel Penelitian
Varlabel unur

Tabel .3. Deskripsi Responden
Kelompok Umur
Permintaan Pelayanan
Gigi Preventif

13 Variabel fasilitas
kesehatan gigi

pelavana n

Tabel 5. Katagori Fasilitas Pelara;ien
Kesehatan Gigi Terha.i:r
Perminlaan Pela_r an;r
Kesehatan Gigi Preventit'

Tabel 5 menunjukkan bahrr a

scbagian besar responden rneminta
pelayanan kesehatan gigi prevenrif di
Puskesuras Kuta Denpasar clleh karer-:.i

ftrsilitas pclayanan kesehatan gigi kataeorr
lengkap yairu sebanyak 73 orang (739'oi.
dan tidak ada resprnden me m inn
pelayanan kesehatan gigi preventif oleh
karena fasilitas pelayanan kesehatan gier
tidak lengkap.

Variabel permintaan tcrhadap
pelayanan kesehatan gigi preventif

Tabel 6. Katagori Permintaan Responden
Terhadap Pelayanan Kesehatan
Gigi Preventif

Tabel 6 menunjukkan bahwa
sebagian besar respondcn mcm inta
pelayanan kesehatan gigi prevcntii di
Puskesmas Kota Denpasar yaitu sebanrak
73 orang (73%). berada pada interval l9 .
X < 24 dengan katagori tinggi. Hanya ada I

orang (l %o) rcsponden meminta pelal,arrarr
kcsehatan gigi prcvcntif derrgarr kaLagori
rendah.

Uj i korelasi bivariat dengan
menggunakan korelasi Spearntan, dapat
dilihat pada tabel 7, scbagai bcrikut:

Berdasarkan
Terhadap

Keschatan

Tabcl 3 mcnunjukkan bahrva
kelornpok umur responden yarrg paling
banyak meminla pelayanan kesehaLan gigi
prcvcntif di I'oli (iigi Puskesmas Kota
Denpasar adalah umur dewasa menengah
sebanyak 54 orang (54%), dan hanya ada
6% (6 orang) meminta pelayanan
kesehatan gigi prcvcntif pada urnur 55
tahun ke atas.

Variabel Pendidikan

Tabel 4. Deskripsi Pendidikan Responden
Terhadap Permintaan Pelayanan
Kesehatan Gigi Preventif

Tabel 4 menunjukkan bahiva tingkar
pendidikan responden yang paling banyak
meminia pelayanan kesehatan gigi
preventif di Puskesma.s Kota Denpas.ar
adalah pendidikan mcncngah scbanyak .18

orang (48%o), dan permintaan terhadap
pelayanan kesehatan gigi preventif paling
sedikit pada tingkat pendidikan dasar yaitu
sebanl'ak l8 orang (18%).

Veriebel Jumlah o/

Umur
Muda ( l3 - 19 tahun )

Dewasa muda (20 - 30 tahun )
Dcwasa menengah (l l-54 tahun)
Usia lanjut (> )5 tahun )

'1

33

54

6

7,0vo
33,0 %
54.0 9o

6,0.a
Jumleb t00 luJt6

No K.atssori lntcrval Jumlah o

I Lengkap 19<x<24 73

2 Sedang l2<x<t8 27
J Tidak Lcnekao 6<X< ll 0i

Total 100 r lic

Vrrisbcl Jumhb
Pendidikln
Pendidikan dasar (6 - 9 tahun
sekolah)
l'cndidikan menengah (l0 -t2
tahun sekolah)
Pendidikan tinggi ( -' ll ta.hun

sekolah)

t8
.lE

l4

t8
4r,l

14

Jumleh r00 l0v/.

No Ketasori I nterval Jumlah
Tinsei 19< x <24 73 739;-tun2 Sedane l2< x <18 26

3 Rendah 6<X< I I I o,,"

Totel t00 1009/.
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No Verisb€l N r D

I Umur [Xl 00 0-102 0.3 l.l

2 Jenis Kelamin (X2) 00 0_ 106 a291

I Pendidikan (X3) 00 0.090 0.176

4 Fasilitas PelaYanan

Kesehatarr (X6)
r00 0,333.. 0.001

Tabel ?. Hasil Analisis Korelasi Spearman

Antara Variabel Bebas (X) dengan

Variabel Terikat (Y)

Keteranga:l:'' srgnrlikrut
rt = sangnt signifikan

untuk berobat gigi sebagian besar

responden menyatakan tidak pernah

sebanyak 54% (54 oftmg), dan

berdasarkan sarana lain untuk berobat

setain puskesmas adalah praktek dokter

gigi srvasta yaitu s€besar 55o (55 orang).

Kelompok umur resPonden Yang

paling banYak meminta Pelayanan
i<cselratarr gigi prevcntif di Poli Cigi
Puskesmas Kota Denpasar adalah umur

dewasa menengah sebanYak 54 orang

(54%), dan hanya ada 6% (6 orang)

meminta pe layanan kesehatan gigi

preventif pada umur 55 tahun ke atas'

Kelompok umur dewasa muda mempunyai

pola permintaan pelayanan kesehatan gigi

yang lebih baik dibandingkan dengan

kclompok umur yang lain' disebabkarr

oleh karcna kelomPok umur ini

mempunyai kebutuhan akan perawatan

kesehaLm gigi yurrts lebilr tinggi,

berdasarkan pola kecendrungan menderita

karies gigi tahap awal dan gejala arval

dari kelainan jaringan gingiva' Sebaliknya

pada umur tua yang banyak menderita

kehilangan gigi asli ternyata kurang

menyadari kebutuhan p€rawatan gigi pada

giginy4 sehingga mengakibatkan

rendahnya permintaan akan p€rawatan

gigi pada usia lanjut.
Faktor-faktor Yang memPengaruhi

pemanfaatan petayanan kesehatan gigi di

RS Sardjito dan RS Bethesda salah satunya

adalah faktor umur. umur mempunyai

pengaruh bermakna terhadap pemanlzratan

pe layanan kcsehatan gigi6-

Tingkat pendidikan resPonden

yang paling banyak meminta pclayanan

kcsehatan gigi preventif di Puskesmas

Kota fknpasar adalah Pendidikan
mencngah scbanyak 48 orang (48%), dan

pennintaan terhadap pelayanan kesehatan

gigi preventif paling sedikit pada tingkat
pendidikan dasar yairu sebanyak l8 orang

( 189/o). Ada perbedaan permintaan

pclayanan kesehatan gigi antara mereka

yang memiliki tingkat pendidikan rendah

dengan mereka yang memiliki tingkat
pendidikan lebih tinggi- Faktor-faktor
yang mcmpengaruhi analisis perminLaart

pelayanan kesehatan gigi dan

menyimputkan bahwa disamping faktor
q7

Tabel 7 menunjukkan bahwa ada

tiga variabel bebas yang tidak signifikan,

yiitu variabel umur (Xl), jenis kelamin

(X2), dan pendidikan (X3) (P > 0,05)'

fasilitas pelayanan kesehatan (X4)

mempunyai nilai r :0,333** dan nilai

p<0.05.

Pembahasan
SebanYak 100 resPonden Yang

memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai

sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan

data yang diperoleh dari 100 responden

pada I I Puskesmas di Kota DenPasar

itropinsi Bali didapatkan bahwa jenis

kelamin resPonden sebagian besar

p€rempuan yaitu sebanYak 65% (65

orang), laki-laki sebanyak 35% (35 orang)'

Dilihat dari status perkawinan responden

sebagian besar sudah menikah yaitu

sebanyak 7A% Q0 orang) dan yang yang

belum menikah sebanyak 30% (30 orang)'

Tingkat pendidikan responden. se!ae!1
besar tamat SMA yaitu sebanyak 48% (48

orang), dan paling sedikit tamat SI-)

sebanyak 5% (5 orang). Pekerjaan

responden sebagian besar pegawai swasta

yaitu scbanyak3l%o (31 orang), dan paling

sedikit veteran sebanyak l% (l orang)'

Sctragian besar res;rondcn menyatakan

tidak ikut askey'sejenisnya yaitu sebanyak

65% (65 orang). Berdasarkan tujuan

kuniungan sebagian besar responden

rnertyatakan berkunjung untuk

memeriksakan gigi ttatt rrtcttatttbal giei

masing-masing sebanyak 30% (30 orang)

dan yang paling sedikit dengan tujuan

untuk topical aplikasi yaitu sebesar 2% (?

orang). Sebagian besar resPonden

mcnyatakan alasan berobat ke puskcsmas

adalah dekat dari rumalt yaitu scbanyak

73% (77 ttrang). Berdasarkan sarana lairt



ekonomi, tingkat pendidikan seseomng
merupakan variabel penting yang
mempengaruhi permintaan pelayanan
kesehatan gigi. Hasil penelitian
Hendrartini (1995), menunjukkan bahwa
terdapat korelasi yang positif dan
bermakna antara tingkat pendidikan
dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan
gigi di RS Sardito dan RS Bethesda" yang
berarti semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorilng, semakin tinggi pula tingkat
pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi di
Rumah Sakit6. Hasil penelitian 

- 
Lela

(2001). menunjukkan adanya hubungan
yang bermakna antara tingkat pendidikan
terhadap permintaan pelayanan kesehatan
gigi di Klinik AKG Depkes Bandung.

Sebagian besar responden nrenrinta
pelayanan kesehatan gigi preventif di
Puskesmas Kota Denpasar oleh karena
lasilitas pelayanan kesehatan gigi katagori
lengkap yaitu sebanyak 73 orang (73Yo),
dan tidak ada responden meminta
pelayanan kesehatan gigi preventif oleh
karena fasilitas pelayanan kesehatan gigi
tidak lengkap. Hasil penelitian in sesuai
dengan pernyataan

Penampilan fasilitas jasa akan
mempengaruhi sikap dan perilaku
konsumen untuk meminta pe layanan jasa3.
Olch karcna itu perlu dilakukan
pengorganisasian fasilitas pelayanan
kesehatan yang baik. Pendapat terscbut
mendukung pendapat Kotler (1995, cit.
Dharmmesta dan Handoko, 2000) yang
menyahkan bahwa kelcngkapan fasilitas,
tAta ruang yang benar dapat
mempcngaruhi sikap dan pcrilaku
pembeli/pasien scpcrti per?saan arnan,
nynrnan darr rasa puas.

Fosilitas ja* akan bcrpengaruh .

tcrhadap persepsi konsumen. Sernakin
lengkap fasilitas perawatan yang
diasuransikan olch pemerintah dan
swasta" nraka pernrintaan konsunten akan
pelayanan kesehatan di beberapa negara
semakin meningkatE. Penelitian Andari
(2006). analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pasien dalam
p,cmanfaann pclayanan kesehaErr di
Puskesma-s Bangli, menyimpulkan bahwa
semalin lengkap pasilitas pelayanan

kesehatan semakin tinggi pemanfaatan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangli.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan di aLas malia daper
disimpulkan sebagai berikut .

Kelengkapan fasilitas pelayanan keseharan
bcrhubungan tcrhadap pcrminraan
pelayanan preventif keseharan gigi di
Puskesmas Kota Denpasar.

Saran
Bcrdasarkan kcsimpulan dari hasii

penelitian yang telah dilakukan, maka
peneliti dapat menyarankan sebasai
berikut:

Kepada Dinas Kesehatarr Kc,L:
Denpasar dan jajarannya supa\a
memfasilitasi bahan. alat dan fasilitas
promotif dan preventif pe layanan
kesehatan gigi dan mulut.

Kepada petugas Puskesmas khususnr a
tenaga kesehatan gigi diharapkan lebih
mengutamakan pelayanan promotif dan
preventi f kesehatan gigi.

Kepada masyarakat agar rajin
memeriksakan giginya secara rutin enam
bulan sekali, untuk mengetrahui secara dini
bila ada kelainan pada gigi dan mulutnya.
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