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Abstrak 

Penilaian kualitas hidup masyarakat dan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya memiliki implikasi penting bagi intervensi di bidang kesehatan. Hal 

tersebut bertujuan untuk memperbaiki outcome kesehatan di masa akan datang. Kualitas 

hidup terbukti dipengaruhi oleh karakteristik sosio-demography dan faktor kepemilikan 

asuransi kesehatan. Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial secara nasional 

(universal coverage) hingga saat ini. Di sisi lain aktivitas pemberdayaan masyarakat 

Indonesia di bidang kesehatan sangat aktif, tetapi studi tentang dampak positif dari aktivitas 

pemberdayaan masyarakat ini masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan 

pengaruh dari aktivitas pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terhadap kualitas 

hidup masyarakat. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memaparkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. 

Sebanyak 827 masyarakat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur 

menjadi subjek dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada Bulan Maret dan April 2013 

dengan menggunakan WHOQOL-BREF and sosio-demography kuesioner. Analisis data 

menggunakan program statistik EZR dengan p-value=0.05 untuk semua uji statistik.  

Dari 827 responden yang dipilih secara random dan memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi, 824 responden menjawab kuesioner dengan lengkap. Partisipasi responden ini 

mencapai reponse rate sebesar 99.6%. Hasil penelitian menunjukkan kategori umur, penyakit 

kronik, tingkat pendidikan, pekerjaan, faktor asuransi kesehatan dan partisipasi dalam 

aktivitas pemberdayaan masyarakat (Posyandu Balita, Posyandu Usila dan Desa Siaga) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Kategori umur, tingkat 

pendidikan, tipe asuransi kesehatan, pekerjaan, penyakit kronik, partisipasi dalam aktivitas 

pemberdayaan masyarakat dibuktikan sebagai faktor yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kualitas hidup masyarakat.   

 

Kata kunci : kualitas hidup, faktor yang mempengaruhi, aktivitas pemberdayaan masyarakat. 
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Abstract 

The measurement and revealing factors influencing quality of life (QOL) could have 

important implication for future interventions intended to improve health outcome. QOL has 

been proven affected by socio-demographic characteristics and health insurance. Even 

though Indonesia does not have universal social security system, community empowerment 

activities supported by local government in health field are very active. However, number of 

studies measuring health benefits of community empowerment participation is very limited. 

Here we want to clarify the influence of these community empowerment activities on the 

people’s QOL and to determine other factors that might relate to the QOL focusing on 

community empowerment factor.  

Survey was conducted in a sample of 827 people from Bangka and East Belitung 

Districts in March and April 2013 using two questionnaires: WHOQOL-BREF and socio-

demographic questionnaires. Collected data were analyzed with statistic software (EZR) and 

the significant level for all statistical tests was set at 0.05.   

From 827 eligible respondents selected randomly, 824 participated and completed 

answer questions, reaching 99.6% of response rate. Results showed that age group, chronic 

diseases, education level, occupation, health insurance and community empowerment 

participation (under 5 year old POSYANDU, elderly POSYANDU dan DESA SIAGA) have 

influenced QOL significantly. As expected before, subjects who were participation in 

community empowerment activities had higher overall QOL and general health scores.  

Age category, educational level, health insurance types, occupation, chronic diseases, 

satisfaction of DESA SIAGA participation were found out as factors influencing overall QOL 

significantly.  

 

Key word : quality of life, influencing  factors, community empowerment activities 
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Pendahuluan 

Penilaian kualitas hidup masih merupakan bidang penelitian yang menarik di bidang 

kedokteran dan kesehatan masyarakat. Kualitas hidup merupakan salah satu indikator health 

outcomes. Penilaian kualitas hidup dan pemahaman tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhinya memiliki implikasi penting bagi intervensi kesehatan dalam rangka 

memperbaiki health outcomes.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas hidup terbukti dipengaruhi oleh 

karakteristik sosio-demography dan faktor asuransi kesehatan. Hingga saat ini, Indonesia  

tidak memiliki jaminan sosial nasional (universal coverage), tetapi aktivitas pemberdayaan 

masyarakat Indonesia di bidang kesehatan sangat aktif. Contohnya: posyandu balita, 

posyandu usila dan desa siaga. Aktivitas ini didukung penuh baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah.   

DESA SIAGA, sebuah program pemberdayaan masyarakat, merupakan aktivitas 

pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif yang mendorong masyarakat 

untuk peduli dalam memperbaiki kesehatan mereka dan sekitarnya. (sebagai contoh: 

memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan, merubah perilaku seperti mencuci tangan pakai 

sabun, perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan gizi, kelas ibu hamil dan post partum, dan 

dana sehat). Desa siaga ini memiliki organisasi formal dan aktivitas secara rutin.  Masyarakat 

bisa mengakses aktivitas desa siaga sesuai dengan kebutuhan mereka. Aktivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat ini berpusat  di tingkat bidan desa. 

Posyandu balita dan posyandu usila juga merupakan aktivitas pemberdayaan 

masyarakat. Posyandu merupakan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang menyediakan 

pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit bagi balita dan usila. Posyandu balita 

memberikan pelayanan imunisasi dasar, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, 

promosi kesehatan, dan pemberian kapsul vitamin A. Sedangkan posyandu usila menyediakan 

pemantauan status kesehatan usila seperti: pemantauan tekanan darah, gula darah dan Index 

Massa Tubuh), aktivitas fisik, dan promosi kesehatan. Meskipun begitu, studi tentang health 

benefit dari aktivitas pemberdayaan masyarakat ini masih sangat terbatas.   

Tujuan dari study ini untuk menjelaskan pengaruh dari aktivitas pemberdayaan 

masyarakat terhadap kualitas hidup masyarakat dan menjelaskan faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.    
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Bahan dan Metode 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2013.  

1. Subjek Penelitian 

Target populasi pada penelitian ini adalah ibu rumah tangga dan kepala keluarga. 

Subjek dipilih secara acak dengan metode multistratified sampling. Subjek pada penelitian ini 

adalah penduduk dewasa (>17 tahun) atau menikah, memiliki KTP dan bersedia berpartisipasi 

pada studi ini. Target populasi usia ≤ 17 dan menikah juga masuk dalam kriteria inklusi.  

Berdasarkan ukuran sample untuk penelitian di bidang kesehatan oleh World Health 

Organization (WHO), sample size untuk masing-masing kabupaten sebesar 384. Untuk 

menjaga jumlah sample dari kemungkinan drop out, sample untuk Kabupaten Bangka 420 

dan Kabupaten Belitung Timur 407.  

 

2. Instrument 

Penelitian ini menggunakan dua jenis kuesioner yaitu kuesioner WHOQOL-BREF dan 

kuesioner sosio-demography.  

Kuesioner WHOQOL-BREF terdiri dari 26 pertanyaan, dimana 2 pertanyaan 

merefleksikan persepsi induvidu terhadap kualitas hidup dan kesehatan secara umum dan 24  

pertanyaan lainnya terbagi menjadi 4 domain kualitas hidup yaitu: domain fisik, domain 

psikologi, domain hubungan sosial dan domain lingkungan.   

Kuesioner sosio-demography terdiri dari pertanyaan-pertanyaan  yang berhubungan 

dengan faktor sosio-demography, penyakit kronik, asuransi kesehatan dan partisipasi  dalam 

aktivitas pemberdayaan masyarakat.  

 

3. Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan program statistik EZR  dengan 

p-value <0.05 untuk semua uji statistik. 

  

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik sosio-demography 

responden di Kabupaten Bangka dan Belitung Timur. Proporsi responden yang berjenis 

kelamin wanita, responden dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, responden 

yang tidak memiliki asuransi kesehatan dan responden dengan pendapatan keluarga yang 
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tinggi lebih besar di Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Bangka memiliki proporsi 

responden yang lebih besar pada kelompok responden yang memiliki jaminan kesehatan 

daerah dan responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani.  

Secara umum, responden di Kabupaten Bangka memiliki skor rata-rata QOL dan skor 

overall health yang lebih baik dibandingkan dengan responden di Kabupaten Belitung Timur. 

Perbedaan skor rata-rata di kedua kabupaten tersebut tidak bermakna secara statistik.  

Penelitian ini juga menunjukkan kategori umur, tingkat pendidikan, tipe asuransi 

kesehatan, pekerjaan, penyakit kronik dan partisipasi dalam aktivitas desa siaga 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara signifikan baik di Kabupaten Bangka 

maupun Kabupaten Belitung Timur. Sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, studi 

ini menunjukkan semakin tua kelompok umur semakin rendah skor rata-rata QOL.  

Studi ini menunjukkan hasil yang sama pada kedua kabupaten, dimana terdapat 

pengaruh yang signifikan secara statistik oleh partisipasi dalam aktivitas posyandu balita dan 

posyandu usila terhadap kualitas hidup pesertanya. Status pernikahan dan pendapatan 

keluarga secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Belitung 

Timur. Sedangkan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan partisipasi dalam 

aktivitas desa siaga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kabupaten Bangka.  Faktor 

sosio-demography gender, jumalah anggota keluarga dan perilaku merokok tidak 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di kedua kabupaten. Responden yang berpartisipasi 

dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat (desa siaga) memiliki skor rata-rata QOL dan 

semua domain QOL yang lebih tinggi.   

Responden yang menikah memiliki skor rata-rata QOL yang lebih baik pada domain 

sosial dan lingkungan. Status pernikahan memiliki pengaruh yang signifikan hanya pada 

domain sosial baik di Kabupaten Bangka maupun Kabupaten Belitung Timur.  

Hasil uji Two-way ANOVA menunjukkan bahwa partisipasi dalam aktivitas desa siaga, 

interaksi antara partisipasi di dalam desa siaga dan kabupaten  memiliki pengaruh yang 

signifikan pada overall QOL, overall health, domain psikologi dan domain lingkungan. Uji 

ini juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam aktivitas desa siaga memiliki pengaruh yang 

signifikan secara statistik pada overall QOL dan semua domain kualitas hidup kecuali overall 

health.   

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup masyarakat, khususnya fokus pada faktor partisipasi dalam aktivitas 
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pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya penelitian kualitas hidup  yang banyak dilakukan 

sebelumnya, menilai pengaruh faktor sosio-demography terhadap kualitas hidup. Gender, 

umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan 

dan penyakit merupakan faktor-faktor yang sering menjadi fokus dalam penelitian kualitas 

hidup.  Mengetahui dan menggali faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup 

dapat menjadi sumber  data dan informasi penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan.     

Hasil penelitian ini menunjukkan gender tidak mempengaruhi kualitas hidup dan             

laki-laki memiliki skor rata-rata QOL lebih baik di Belitung Timur. Hasil ini didukung oleh 

penelitian Trompenaars dkk. dan  Zielinska dkk. dan sebuah studi di Brazil.  

Responden pada kelompok umur usila memiliki skor rata-rata QOL dan semua domain 

QOL lebih rendah dibandingkan dengan pra-usila dan dewasa. Sebuah studi sebelumnya 

menunjukkan umur lebih dari 60 tahun masuk ke dalam kategori kelompok rawan karena 

memiliki skor rata-rata QOL terendah. Pengaruh umur terhadap kualitas hidup tidak konsisten. 

Sebuah penelitian kualitas hidup sebelumnya menunjukkan kualitas hidup meningkat sesuai 

umur dan sebuah studi lain menyatakan umur memiliki korelasi yang negatif dengan overall 

QOL, overall health, domain fisik dan domain sosial. Sebuah studi di Polandia menunjukkan 

tidak ada pengaruh signifikan umur terhadap kualitas hidup.  

Penelitian di Bangka dan Belitung Timur ini menjelaskan tidak ada perbedaan 

signifikan skor rata-rata QOL antara responden dengan jumlah anggota keluarga kurang dari 4 

dan lebih dari 4. Hal ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh   

Giannouli dkk. yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga tidak mempengaruhi 

kualitas hidup secara signifikan.  

Responden yang menikah memiliki rata-rata skor overall QOL, overall health dan 

semua domain yang lebih baik di Belitung Timur dan skor domain sosial dan lingkungan yang 

lebih baik di Bangka. Pengaruh signifikan status pernikahan terhadap kualitas hidup dan 

semua domain QOL hanya ditemukan di Belitung Timur. Pada penelitian kualitas hidup 

sebelumnya, status finansial juga dibuktikan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup.  Penelitian di  Bangka and Belitung Timur menunjukkan responden dengan pendapatan 

keluarga tinggi memiliki skor rata-rata QOL yang baik. Semaikin baik status finansial 

semakin baik kualitas hidup juga ditunjukkan oleh penelitian Giannaouli dkk. dan hasil ini 

didukung studi Pensri dkk yang menyatakan kecukupan finansial memiliki korelasi positif 

dan signifikan dengan kualitas hidup.  
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Penelitian ini menunjukkan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas hidup yang 

konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menyatakan semakin 

tinggi tingkat pendidikan responden semaikin baik skor rata-rata QOL responden.   

Penelitian kualitas hidup sebelumnya menunjukkan bahwa pekerjaan mempengaruhi 

kualitas hidup.  Studi kualitas hidup di Bangka dan Belitung Timur juga menyatakan hasil 

yang sama. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kabupaten Bangka memiliki skor rata-rata QOL tertinggi dibandingkan responden dengan 

klasifikasi pekerjaan lain. Faktor asuransi kesehatan juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas hidup.  Sebuah penelitian oleh Penson dkk, menunjukkan bahwa pasien 

yang terdaftar dalam asuransi HMOs memiliki skor rata-rata QOL yang lebih baik 

dibandingkan pasien dengan asuransi yang terbatas dan pasien yang tidak memiliki asuransi. 

Dalam penelitian ini, responden yang memiliki asuransi kesehatan PNS (Askes PNS) di 

Kabupaten Bangka memiliki skor rata-rata QOL tertinggi dibandingkan  responden dengan 

asuransi kesehatan lainnya. Hal ini dikarenakan responden yang memiliki askes PNS 

memiliki proporsi yang lebih besar pada kelompok responden dengan pendidikan tinggi, usia 

dewasa, dan berpartisipasi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.  

Penelitian ini menunjukkan hasil yang kontras dengan penelitian sebelumnya.   

Responden yang masuk dalam kategori Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin (Jamkesmas) 

memiliki skor rata-rata QOL paling rendah di Belitung Timur. Hal ini dikarenakan peserta 

jamkesmas di Indonesia adalah kelompok masyarakat miskin, akan tetapi hasil ini tidak 

ditemukan di Kabupaten Bangka. Kelompok masyarakat miskin dikelompokkan dalam 

kelompok yang rentan sebagai target dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Memiliki 

asuransi kesehatan dapat memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga 

memperbaiki health outcome.  Laverack menyatakan salah satu indikator heatlh outcome 

adalah kualitas hidup, dengan demikian dapat memiliki asuransi kesehatan dapat 

mempengaruhi kualitas hidup.  

Studi sebelumnya menunjukkan kelompok yang tidak dijamin oleh asuransi kesehatan 

memuliki  skor  PCS dan MCS yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang 

dijamin oleh asuransi kesehatan.  Hasil studi tersebut didukung oleh studi  Penson dkk. yang 

menyatakan masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan memiliki skor rata-rata QOL 

yang lebih rendah daripada yang memiliki asuransi kesehatan.  Pada penelitian di Bangka dan 

Belitung Timur, skor rata-rata responden yang tidak memiliki asuransi kesehatan  

menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.  Studi di dua kabupaten ini 
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tidak menunjukkan kelompok responden yang tidak memiliki asuransi kesehatan sebagai 

kelompok dengan skor rata-rata QOL terendah.  

Sebagai gaya hidup, perilaku merokok diprediksi sebagai faktor yang berpotensi 

mempengaruhi kualitas hidup. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tannenbaum dkk, 

menemukan bahwa faktor gaya hidup merupakan faktor penting dari Health Related Quality 

of Life (HRQOL) pada kelompok pra-usila dan usila. Hasil penelitian di Bangka dan Belitung 

Timur mendukung hasil penelitian sebelumnya dalam WHOQOL-BREF yang menyatakan 

perilaku merokok tidak mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan.  

Studi kualitas hidup sebelumnya menjelaskan kondisi medis mempengaruhi kualitas 

hidup. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama, dimana responden yang memiliki 

penyakit konis memiliki skor rata-rata QOL dan overall health yang lebih rendah 

dibandingkan responden yang tidak memiliki penyakit kronis. Hasil penelitian ini didukung 

oleh studi di  Brazil dan Iran.  Penelitian oleh Tannenbaum juga menunjukkan pengaruh yang 

signifikan penyakit kronik terhadap HR-QOL.  

Penelitian ini fokus pada faktor partisipasi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi dalam posyandu balita mempengaruhi kualitas 

hidup secara signifikan bagi responden yang memiliki anak usia kurang dari 5 tahun. 

Responden usila yang tahu keberadaan, berpartisipasi, dan merasa puas dengan aktivitas 

posyandu usila memiliki skor rata-rata QOL yang lebih baik dibandingkan dengan responden 

usila yang tidak tahu keberadaan posyandu usila dan responden usila yang mengetahui 

keberadaan, berpartisipasi tetapi tidak merasa puas dengan aktivitas posyandu usila. 

Responden yang mengetahui keberadaan aktivitas pemberdayaan masyarakat dan 

berpatisipasi di dalamnya serta merasa puas dengan aktivitas tersebut memiliki skor rata-rata 

QOL yang lebih tinggi dibanding responden yang lainnya. Akan tetapi, hasil ini tidak 

ditemukan pada responden di Belitung Timur. 

Uji Two-way ANOVA menganalisa interaksi antara partisipasi dalam aktivitas desa 

siaga dengan kabupaten untuk overall QOL and overall health. Hasil uji ini menunjukkan 

bahwa partisipasi dalam aktivitas desa siaga itu sendiri mempengaruhi overall QOL and 

overall health secara signifikan tetapi kabupaten sendiri tidak memilik pengaruh terhadap 

kualitas hidup. Ketika partisipasi dalam desa siaga berinteraksi dengan kabupaten, kedua 

faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap overall QOL dan overall health. Faktor 

kabupaten akan mempengaruhi overall QOL dan overall health hanya jika faktor tersebut 

berinteraksi dengan faktor partisipasi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.  
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Pemberdayaan didefinisikan secara luas sebagai sebuah proses dimana orang-orang 

yang tidak memiliki power bekerja sama untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang dapat 

mempengaruhi hidup dan kesehatan mereka. Pemberdayaan ini bisa berasal dari perorangan 

maupun kelompok. Partisipasi dalam aktivitas desa siaga memiliki pengaruh yang positif di 

Kabupate Bangka. Hal ini disebabkan oleh responden penelitian yang ada di Kabupaten 

Bangka berpartisipasi aktif dalam aktivitas desa siaga meskipun memiliki latar belakang 

sosio-demography yang berbeda. Belitung Timur memiliki proporsi yang lebih besar pada 

kelompok responden yang tidak berpartisipasi dalam aktivitas desa siaga dibandingkan 

dengan Bangka. Penelitian ini menjelaskan bahwa berpartisipasi dalam aktivitas 

pemberdayaan masyarakat baik untuk peserta sasarannya maupun bagi masyarakat cenderung 

untuk memiliki skor rata-rata QOL yang lebih baik. Partisipasi dalam aktivitas pemberdayaan 

masyarakat juga mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan kecuali partisipasi dalam 

aktivitas desa siaga di Kabupaten Belitung Timur. Dan kualitas hidup merupakan salah satu 

indikator health outcome.  

 

Simpulan 

 

Kategori umur, tingkat pendidikan, tipe asuransi kesehatan dan partisipasi dalam 

aktivitas desa siaga dibuktikan sebagai faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas hidup. Partisipasi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan faktor yang  

potensial dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.  
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