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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Pengaruh pendapatan 

terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat, (2) Pengaruh 
biaya makanan terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat, (3) 
Pengaruh pendidikan terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra 
Bara, (4) Pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap permintaan kesehatan 
rumah tangga di Sumatra Barat (5) Pengaruh status kesehatan terhadap 
permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat. (6) Pengaruh pendapatan, 
biaya kesehatan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan status kesehatan 
terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif 
yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada 
tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Data yang diteliti 
adalah semua kepala rumah tangga sejumlah 3006 (tiga ribu enam) kepala 
keluarga. Jenis data adalah sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah dengan mengumpulkan data Susenas selama satu bulan terakhir tahun 
2009 yang diperoleh dari BPS Sumatra Barat . Analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif dan induktif  yang terdiri atas Regresi Berganda 
,Multikolinearitas, Heterokedastisitas,  uji t, uji f dengan α 0.05. 

Hasil penelitian ini : (1) Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat (Sig = 0.0000<0.05), (2) 
Biaya makanan berpengaruh signifikan terhadap permintaan kesehatan rumah 
tangga di Sumatra Barat Sig = (0.0016<0.05) , (3) Pendidikan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat (Sig = 
0.1473<0.05), (4) Jumlah anggota rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap 
permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat (Sig = 0.0000<0.05) (5) 
Status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan kesehatan rumah 
tangga di Sumatra Barat (Sig = 0.0207<0.05). (6) Pendapatan, biaya kesehatan, 
pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan status kesehatan berpengaruh 
signifikan terhadap permintaan kesehatan rumah tangga di Sumatra Barat 
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