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A. Pendahuluan
A.1. Latar Belakang
Kondisi daerah kepulauan yang memiliki wulayah (pulau-pulau) yang
terpencar-pencar tersebut kemudian memunculkan berbagai kendala dalam
pembangunan, karena akses yang sulit untuk mendistribusikan berbagai
bantuan

dan

pelaksanaan

program-program

pembangunan.

Dengan

demikian, upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menghadapi
banyak kendala, sehingga dikhawatirkan hal ini dapat berdampak pada
kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan.
Banda Neira merupakan salah satu kota di Kepulauan Banda, Provinsi
Maluku dengan akses yang masih belum memadai. Pilihan transportasi dan
informasi resmi dari dinas terkait yang terbatas menjadi kendala untuk
menuju ke Banda Neira. Padahal Banda Neira memiliki daya tarik wisata
alam, sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan.
Benteng

merupakan

ibukota

Kabupaten

Kepulauan

Selayar.

Dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi
masyarakat Benteng lebih maju. Dari aspek pemenuhan kebutuhan air
bersih, masyarakat Selayar masih kesulitan mengakses air bersih terutama
pada musim kemarau. Kebutuhan air bersih nampaknya masih menjadi
permasalahan utama bagi daerah kepulauan, terutama pulau-pulau kecil
karena daya dukung lingkungan yang masih berkurang.1 Sementara dari
aspek pendidikan, indeks pendidikan di Selayar 58,01. Angka Partisipasi
Sekolah (APS) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada semua
tingkat pendidikan. Tahun 2015, APS terendah ada pada tingkat SMA yakni
75,95% dan tertinggi di tingkat SD yang mencapai 99,57%.2
A.2. Permasalahan
1

Suko Bandiyono, dkk., “Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Lokasi Coremap II: Kasus Kabupaten
Selayar”,https://selayarkab.bps.go.id/dynamictable/2016/06/21/56/angka-partisipasi-sekolah-dikabupatenkepulauan-selayar-tahun-2001-2015.html, diakses 21 Februari 2018.
2
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2001-2015,LIPI, Jakarta, 2007, hlm.
10-11.

2

Tingkat kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan menjadi isu
penting yang layak untuk terus diamati.Dengan demikian, yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana tingkat kualitas
hidup masyarakat di daerah kepulauan (Kecamatan Banda Neira, Kepulauan
Banda, Maluku dan Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi
Selatan)?
A.3. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
tingkat

kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan khususnya di

Kecamatan Banda Neira, Kepulauan Banda, Maluku dan Kecamatan Benteng,
Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 1) Sarana untuk evaluasi
program-program sosial pemerintah ; 2) Masukan dalam perumusan
kebijakan sosial; 3) Sarana untuk mengukur dua keberhasilan sekaligus
(program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
dan kebijakan/program dalam upaya meningkatkan kualitas hidup); 4)
Masukan bagi DPR RI dalam penyusunan RUU Daerah Kepulauan.
A.4. Teori/Konsep
Penelitian ini menggunakan teori/konsep tentang kualitas hidup.
WHOQoL Group (dalam Billington dkk, 2010) mendefinisikan kualitas hidup
sebagai persepsi individu dari posisi individu dalam kehidupan dalam
konteks sistem budaya dan nilai dimana individu hidup dan dalam kaitannya
dengan tujuan, harapan, standar dan kekhawatiran. Kualitas hidup adalah
konsep yang luas mulai terpengaruh dengan cara yang kompleks dengan
kesehatan fisik individu, keadaan psikologis, keyakinan pribadi, hubungan
sosial dan hubungan individu dengan fitur-fitur penting dari lingkungan
individu. Menurut WHOQoL Group (Power, 2003) kualitas hidup merupakan
persepsi individu dilihat dari posisi kehidupan individu dalam konteks
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budaya dan sistem nilai dimana individu hidup memiliki tujuan, harapan,
standarisasi dan rasa kekhawatiran. Hal ini berpengaruh pada kesehatan
fisik, keadaan psikologis, tingkat kepuasan, hubungan sosial dan hubungan
dengan lingkungan.
Menurut WHO (1996) kualitas hidup atau Quality of Life adalah
persepsi individual tentang posisi dalam masyarakat dalam konteks nilai dan
budaya terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan
harapan yang merupakan pandangan multidimensi, yang tidak terbatas
hanya dari fisik, melainkan juga dari aspek psikologis. Sedangkan, Kualitas
hidup menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) Group
(dalam Fitriana & Ambarini, 2012), didefinisikan sebagai persepsi individu
mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai
dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar
yang ditetapkan dan perhatian seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat
Gill & Feinstein (dalam Rachmawati, 2013) yang mendefinisikan kualitas
hidup sebagai persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, dalam
hubungannya dengan sistem budaya dan nilai setempat dan berhubungan
dengan

cita-cita,

pengharapan,

dan

pandangan-pandangannya,

yang

merupakan pengukuran multidimensi, tidak terbatas hanya pada efek fisik
maupun pengobatan psikologis.
A.5. Metode
Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Ada satu
variabel yang diperhitungkan dalam penelitian ini, yaitu variabel kualitas
hidup. Definisi konseptual dari WHO, kualitas hidup adalah persepsi individu
dilihat dari posisi kehidupan individu dalam konteks budaya dan sistem nilai
dimana individu hidup memiliki tujuan, harapan, standarisasi dan rasa
kekhawatiran. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik, keadaan psikologis,
tingkat kepuasan, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.Definisi
operasionalnya adalah skor terhadap penelitian kognitif tersebut yang
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diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kualitas hidup oleh masyarakatdi
Kecamatan Banda Neira, Kepulauan Banda,Maluku dan Kecamatan Benteng,
Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Tabel 1. Dimensi dan Indikator Kualitas Hidup
Indikator
Kondisi kesehatan fisik
Bebas dari perawatan/pengobatan
Stamina untuk beraktivitas
Kesehatan Kemampuan dalam bergaul
Kepuasan terhadap kualitas tidur
Kepuasan terhadap kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari
Kepuasan terhadap kemampuan untuk bekerja
Merasa aman dalam kehidupan sehari-hari
Kesehatan lingkungan tempat tinggal
Kecukupan uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan
Ketersediaan informasi dalam kehidupan sehari-hari
Lingkungan
Memiliki kesempatan untuk bersenang-senang /rekreasi
Kepuasan terhadap kondisi tempat tinggal saat ini
Kepuasan terhadap akses pada layanan kesehatan
Kepuasan terhadap sarana prasarana transportasi
Kepuasan dalam menikmati hidup
Merasa bahwa hidupnya berarti
Kemampuan untuk berkonsentrasi
Psikologis
Penerimaan terhadap penampilan tubuh
Kepuasan terhadap diri sendiri
Terhindar dari perasaan negatif
Kepuasan terhadap hubungan dengan orang terdekat
Sosial
Kepuasan terhadap kehidupan seksual
Kepuasan terhadap dukungan yang peroleh dari teman
Dimensi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di
Kecamatan Banda Neira, Kepulauan Banda, Maluku dan Kecamatan Benteng,
Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah nonprobability sampling. Teknik ini digunakan ketika tidak ada
jaminan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang
sama untuk menjadi sampel penelitian (Kumar, 2005). Secara lebih spesifik,
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penelitian ini menggunakan metode accidental sampling, yaitu pemilihan
sampel bergantung dari kesediaan dan keinginan individu untuk menjadi
partisipan penelitian (Shaughnessy dan Zechmeister, 1994).
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam
penelitian ini adalah: 1) statistic deskriptif untuk menjelaskan karakteristik
subyek penelitian dengan melihat frekuensi dan presentase; 2) Pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 12.0
Selanjutnya hasil perhitungan indeks untuk masing-masing dimensi
dikategorisasi dari mulai sangat buruk hingga sangat baik sesuai dengan
tabel berikut:
Tabel 2. Kategorisasi Indeks
Indeks
0 s.d. 20
21 s.d. 40
41 s.d. 60
61 s.d. 80
81 s.d. 100

Kategori
Buruk sekali
Buruk
Sedang
Baik
Sangat baik

B. Kualitas Hidup Masyarakat Banda Neira dan Selayar
B.1. Banda Neira
Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 275 penerima manfaat PKH
di Banda Neira sebagai responden, untuk mengetahui persepsi para
penerima manfaat PKH terkait kualitas hidup di daerahnya. Adapun kualitas
hidup dijabarkan lagi dalam beberapa dimensi, yakni dimensi kesehatan fisik,
psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.
Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada usia 31 s.d. 40
tahun (44,9%), disusul kemudian 41-50 tahun (29,2%). Dengan demikian,
mayoritas responden berusia 30 tahun ke atas. Adapun tingkat pendidikan
responden, mayoritas lulusan SD (45,6%), kemudian SLTP (27,9%) dan SLTA
(26,1%). Dengan demikian, hampir semua pendidikan responden adalah
pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah.
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Grafik 1. Gambaran Responden Banda Neira

Berdasarkan jenis pekerjaan, hampir semua responden (91,6%)
berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sisanya adakah wiraswasta/pedagang,
dan lain-lain. Berdasarkan status pernikahan, hampir semua responden
(91,6%) statusnya menikah.
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Grafik 2. Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Banda Neira

Indeks kualitas hidup masyarakat penerima PKH di Banda Neira
adalah sebesar 67,99. Indeks kualitas hidup dengan nilai tertinggi adalah
indeks kualitas psikologi (71,44) dan indeks kualitas hidup dengan nilai
terendah adalah indeks

kualitas lingkungan (62,44). Sedangkan indeks

kualitas kesehatan fisik sebesar 67,93 dan indeks kualitas hubungan sosial
sebesar 70,17.
Indeks kualitas kesehatan fisik masyarakat di Banda Neira adalah
67,93. Indikator dengan nilaitertinggi adalah kemampuan untuk bergaul
(76,64) dan indikator dengan nilai terendah adalah stamina untuk
beraktivitas (60,22). Secara umum, walaupun indeks kualitas kesehatan
berada pada kategori baik, namun angka tersebut masih terbilang rendah,
mengingat kesehatan adalah kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidupnya.
Indeks kualitas psikologi di Banda Neira adalah 71,44. Indikator
dengan nilai tertinggi adalah kepuasan dalam menikmati hidup (74,38) dan
indikator dengan nilai terendah adalahpenerimaan terhadap penampilan
tubuh (57,13). Indeks kualitas psikologi ini termasuk dalam dalam kategori
baik.
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Indeks kualitas hubungan sosial di Banda Neiraadalah 70,17.
Indikator dengan nilai tertinggi adalah kepuasan terhadap hubungan dengan
orang terdekat (71,73) dan indikator dengan nilai terendah adalahkepuasan
terhadap dukungan yang diperoleh dari teman (67,47). Indeks kualitas
hubungan sosial ini termasuk dalam kategori baik.
Indeks kualitas lingkungan di Banda Neira adalah 62,44. Indikator
dengan nilai tertinggi adalahperasaan aman dalam kehidupan sehari-hari
(74,51) dan indiator dengan nilai terendah adalah kesempatan untuk
bersenang-senang/rekreasi (42,56). Indeks kualitas lingkungan ini termasuk
dalam kategori baik mendekati sedang.
B.2. Selayar
Grafik 3.Gambaran Responden Selayar
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Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 418 penerima manfaat
PKHdi Selayar sebagai responden, untuk mengetahui persepsi para penerima
manfaat PKH terkait kualitas hidup di daerahnya. Adapun kualitas hidup
dijabarkan lagi dalam beberapa dimensi, yakni dimensi kesehatan fisik,
psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.
Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada usia 31 s.d. 40
tahun (45,7%), disusul kemudian 41-50 tahun (30,9%). Dengan demikian,
mayoritas responden berusia 30 tahun ke atas. Adapun tingkat pendidikan
responden, mayoritas lulusan SD (60,8%), kemudian SLTP (21,4%) dan SLTA
(17,3%). Dengan demikian, hampir semua pendidikan responden adalah
pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah.
Berdasarkan

jenis pekerjaan, hampir semua responden (89,2%)

berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sisanya adakah wiraswasta/pedagang,
dan lain-lain. Berdasarkan status pernikahan, hampir semua responden
(90%) berstatus menikah.
Grafik4. Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Selayar
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Indeks kualitas hidup masyarakat di Selayaradalah 69,36. Indeks
kualitas hidup dengan nilai tertinggi adalah indeks kualitas psikologi (72,94)
dan indeks kualitas hidup dengan nilai terendah adalah indeks kualitas
lingkungan (65,64). Sedangkan indeks kualitas kesehatan fisik sebesar 67,30
dan indeks kualitas hubungan sosial sebesar 71,57.
Indeks kualitas kesehatan masyarakat di Selayar adalah 67,30.
Indikator dengan nilai tertinggi adalah kemampuan untuk bergaul (75,65)
dan indikator dengan nilai terendah adalah terbebas dari perawatan dan
pengobatan (57,94). Secara umum, walaupun indeks kualitas kesehatan
berada pada kategori baik, namun angka tersebut masih terbilang rendah,
mengingat kesehatan adalah kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidupnya.
Indeks kualitas psikologi di Selayaradalah 72,94. Indikator dengan
nilai tertinggi adalah perasaan hidup yang berarti (83,71) dan indikator
dengan nilai

terendahadalah penerimaan terhadap penampilan tubuh

(60,33). Indeks kualitas psikologi ini termasuk dalam kategori sangat baik.
Indeks kualitas sosial di Selayar adalah 71,57. Indikator dengan nilai
tertinggi adalah kepuasan terhadap hubungan dengan orang terdekat (72,42)
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dan indikator dengan nilaiterendah adalahkepuasan terhadap kehidupan
seksual (70,43). Indeks kualitas sosial ini termasuk dalam kategori baik.
Indeks kualitas lingkungan di Selayar adalah sebesar 65,64. Indikator
dengan nilai tertinggi adalahkepuasan terhadap akses pada layanan
kesehatan (78,37) dan indikator dengan nilaiterendah adalah kesempatan
untuk bersenang-senang/rekreasi (42,82). Indeks kualitas lingkungan ini
termasuk dalam kategori baik mendekati sedang.
C. Penutup
Indeks kualitas hidup masyarakat penerima PKH di Banda Neira
adalah sebesar 67,99. Indeks kualitas hidup dengan nilai tertinggi adalah
indeks kualitas psikologis (71,44) dan indeks kualitas hidup dengan nilai
terendah adalah indeks

kualitas lingkungan (62,44). Sedangkan indeks

kualitas kesehatan fisik adalah 67,93 dan indeks kualitas hubungan sosial
adalah 70,17. Tingginya kualitas psikologis masyarakat penerima PKH di
Banda Neira menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri
terhadap berbagai tuntutan hidup yang dihadapinya. Mereka mampu
melakukan suatu aktivitas dengan baik,karena secara mental mereka sehat
dan dapat menerima diri secara apa adanya, dengan mengabaikan perasaan
negatif dan pandangan orang lain terhadap diri mereka.
Indeks kualitas hidup masyarakat penerima PKH di Selayar adalah
sebesar 69,36. Indeks kualitas hidup dengan nilai tertinggi adalah indeks
kualitas psikologis (72,94) dan indeks kualitas hidup dengan nilai terendah
adalah indeks

kualitas lingkungan (65,64). Sedangkan indeks kualitas

kesehatan fisik sebesar 67,30 dan indeks kualitas hubungan sosial sebesar
71,57. Tingginya kualitas psikologis masyarakat penerima PKH di Kepulauan
Selayarjuga menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri
terhadap berbagai tuntutan hidup yang dihadapinya. Mereka juga mampu
melakukan suatu aktivitas dengan baik,karena secara mental mereka sehat
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dan dapat menerima diri secara apa adanya, dengan mengabaikan perasaan
negatif dan pandangan orang lain terhadap diri mereka.
Jika indeks kualitas hidup di daerah kepulauan itu dibandingkan,
dapat dikatakan bahwa indeks kualitas hidup masyarakat penerima PKH di
Kepulauan Selayar lebih tinggi dari pada indeks kualitas hidup masyarakat
penerima PKH di Banda Neira.Tingginya indeks kualitas hidup masyarakat
penerima PKH di Kepulauan Selayar bisa jadi dipengaruhi oleh fasilitas
kesehatan, lingkungan dan kondisi geografis di mana masyarakat penerima
PKH itu hidup. Masyarakat penerima PKH di Kepulauan Selayar lebih
mudahmengakses sarana dan fasilitas kesehatan dan lingkungan yang ada di
Kepulauan Selayar.
Sebagai saran ke depan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas
sarana kesehatan dan lingkungan yang ada di dua derah kepulauan tersebut.
Di Banda Neira fasilitas kesehatan masih terbatas ketersediaan tenaga
medis,oleh karena itu, perlu pembangunan sarana kesehatan yang lebih baik
dan ketersediaan tenaga medis yang cukup di Pulau Banda Neira. Selain itu,
pemerintah juga perlu memperhatikan kemudahan akses terhadap air bersih
dengan menyediakan kemudahan akses terhadap PDAM misalnya.
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