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ABSTRAK

Penyakit Difteri yang telah lama tidak ditemukan, beberapa tahun terakhir
muncul kembali di Jawa Timur. Sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat
yaitu penguatan surveilans difteri. Surveilans di era otonomi ini sebenarnya
menjadi lebih penting dan potensial oleh karena, pembangunan kesehatan
dilaksanakan secara penuh oleh Kabupaten/Kota. Kasus difteri di Surabaya
memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Surveilans sebagai
unsur yang penting dalam menghasilkan informasi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan. Suatu sistem surveilans sangat dipengaruhi oleh sifatsifat didalamnya, penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap
sistem surveilans difteri berdasarkan atribut surveilans.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan merupakan penelitian
evaluasi. Subjek dalam penelitian ini adalah sistem surveilans dengan informan
penelitian adalah pelaksana kegiatan surveilans difteri di Dinas Kesehatan kota
Surabaya, 4 petugas surveilans di puskesmas dan 4 petugas kesehatan di
puskesmas dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria wilayah
puskesmas yang ada kasus difteri. Variabel penelitian meliputi kesederhanaan,
fleksibilitas, akseptabilitas, sensitifitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan,
ketepatan waktu, kualitas data dan stabilitas. Instrumen yang digunakan adalah
lembar kuesioner dan lembar observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut sistem surveilans memiliki
sensitifitas yang tinggi. Sedangkan penilaian terhadap atribut yang lain, sistem
masih belum sederhana dan tidak fleksibel, akseptabilitas, nilai prediktif positif,
kerepresentatifan, ketepatan waktu, kualitas data dan stabilitas data tergolong
rendah. Permasalahan dalam sistem meliputi tidak adanya definisi operasional
pelaporan kasus secara rutin, sistem kurang representatif, sumber daya manusia
terbatas, ketepatan dan kelengkapan laporan kurang, umpan balik tidak maksimal,
cara pengolahan yang sulit, membutuhkan pelatihan staf, sistem tidak fleksibel
dan masih rentan terhadap virus.
Sistem surveilans membutuhkan penyempurnaan sehingga lebih
terstruktur dan memiliki kebijakan surveilans yang jelas, pembagian sumber daya
manusia sesuai tugas dan klasifikasinya, pengaturan sistem reward dan
punishment, pembinaan petugas secara periodik.
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