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ABSTRAK 
 

Pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
di Puskesmas Mojo Surabaya pada tahun 2011-2012, menunjukkan masih banyak 
indikator yang belum memenuhi target. Khususnya tahun 2012, indikator SPM di 
Puskesmas Mojo Surabaya yang belum memenuhi target Nasional berjumlah 13 
indikator, sedangkan indikator SPM yang belum memenuhi target SPM Provinsi 
Jawa Timur berjumlah 12 indikator, dan target SPM Kota Surabaya berjumlah 9 
indikator. 

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi determinan 
rendahnya pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Kesehatan di Puskesmas Mojo Surabaya. Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian observasional dengan pendekatan studi cross sectional. Data diperoleh 
dari wawancara secara langsung pada responden menggunakan kuesioner. 
Komponen kuesioner meliputi pelatihan, beban kerja, kerjasama tim, ketersediaan 
dana (biaya), sarana prasarana (alat medis dan non medis), dan fungsi manajemen.  

 Hasil penelitian variabel Pelatihan kategori baik 70%, Beban Kerja 
kategori ringan 25%, Kerjasama Tim kategori baik 90%, Ketersediaan Dana 
kategori kurang 5%, Sarana Prasana kategori baik 50%. Hasil penelitian untuk 
fungsi manajemen Proses (P1), kategori baik 25%, Pelaksanaan (P2) kategori baik 
50%, sedangkan Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3) kategori baik 
75%.  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah, karakteristik sumber daya manusia 
(SDM) yaitu, Pelatihan dan Kerjasama Tim memiliki prosentase kategori baik 
lebih dari 50%, sedangkan Beban Kerja memiliki kategori baik kurang dari 50%. 
Ketersediaan Dana memiliki prosentase kategori kurang 5%, Sarana Prasarana 
memiliki prosentase kategori baik 50%. Fungsi manajemen Perencanaan (P1) 
memiliki kategori baik di bawah dari 50%, Pelaksanaan (P2) memiliki prosentase 
kategori baik 50%, Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3) memiliki 
prosentase kategori baik 75%. Faktor determinan, rendahnya pencapaian cakupan 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Mojo Kota 
Surabaya, adalah; Faktor Pelatihan, Faktor Beban Kerja, dan Faktor Proses 
Perencanaan (P1). 
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