
 
 

 

ABSTRAK 

Campak merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyebabkan 
kematian apabila terjadi komplikasi. Saat ini campak masih menjadi masalah 
kesehatan di Indonesia termasuk Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah dengan jumlah kasus 
terbanyak di Jawa Timur dan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. 
Sebagai salah satu upaya pengendalian penyakit campak, surveilans diharapkan 
mampu menyediakan data dan informasi berkualitas untuk dasar pengambilan 
keputusan sebuah tindakan atau intervensi. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya 
evaluasi agar pelaksanaan surveilans campak di Kota Surabaya dapat efektif dan 
efisien dalam mencapai tujuan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan 
mengevaluasi atribut pada sistem surveilans epidemiologi campak di Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2012. Evaluasi dilakukan dengan cara 
menilai atribut surveilans yang kemudian dibandingkan dengan Petunjuk Teknis 
Surveilans Campak tahun 2012, Keputusan Menteri Kesehatan RI 
No.1116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 
Surveilans Epidemiologi Kesehatan, dan Guideliness for Evaluating Surveillance 
Systems dari Center For Disease Control and Prevention tahun 2001. Teknik 
pengambilan data dengan menggunakan wawancara serta observasi atau studi 
dokumen. Responden dalam penelitian ini adalah petugas surveilans di Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya dan 39 petugas di puskesmas yang ada di Kota 
Surabaya.  

Hasil dari penelitian ini adalah aspek kesederhanaan adalah tidak 
sederhana. Aspek fleksibilitas dari CBMS dan EWARS adalah bersifat tidak 
fleksibel. Aspek kualitas data, sensitivitas, nilai prediktif positif adalah rendah. 
Sedangkan aspek kerepresentatifan,  akseptabilitas, dan stabilitas adalah tinggi. 
Dan aspek ketepatan waktu yaitu sudah tepat waktu. 

Untuk mengatasi permasalahan pada nilai atribut yang rendah, maka saran 
yang dapat diberikan adalah optimalisasi pelaporan berbasis teknologi dan 
peningkatan kapasitas petugas surveilans melalui pelatihan dan/atau sosialisasi 
bagi puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota guna penguatan sistem surveilans dari 
tingkat puskesmas hingga Dinas Kesehatan Kota. 
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