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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia tidak terlepas dari 

partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Salah satu 

peranan aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaran upaya kesehatan 

masyarakat strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya, yaitu dimulai dari 

diri sendiri, keluarga sampai dengan upaya kesehatan yang bersumberdaya 

masyarakat (UKBM). Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ini merupakan 

wahana pemberdayaan masyarakat, salah satunya yang telah dikembangkan 

adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (Kemenkes RI, 2011).  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, 

posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan 

dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk 

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu menjadi suatu 

wadah yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat dengan peran 

serta masyarakat melalui kader kesehatannya. Salah satu dari 5 program prioritas 

posyandu adalah perbaikan gizi, sehingga posyandu turut berperan dalam 

peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. 
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Posyandu diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat sehingga 

pembentukan, penyelenggaraan, dan pemanfaatannya memerlukan peran serta 

aktif masyarakat. Peran serta aktif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

partisipasi penimbangan balita setiap bulannya untuk meningkatkan status gizi 

balita. Kegiatan penimbangan balita tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari 

ibu balita untuk membawa balitanya ke posyandu guna memantau tumbuh 

kembang balita melalui penimbangan berat badannya setiap bulan (Depkes RI, 

2006). 

Peran posyandu dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sesuai dengan 

program untuk mencapai tujuan pertama Millenium Development Goals (MDGs) 

tahun 2015, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan kegiatan 

pembinaan gizi masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

menilai keberhasilan program tersebut adalah melalui cakupan balita yang 

ditimbang berat badannya (D/S). Besarnya cakupan tersebut dapat mencerminkan 

partisipasi ibu balita dalam memanfaatkan posyandu untuk melakukan 

pemantauan pertumbuhan balitanya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

masalah gizi pada balita. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya No. 46 Tahun 

2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya 

Tahun 2014, masalah gizi pada balita dapat digunakan sebagai indikator awal 

adanya masalah gizi di masyarakat setempat karena status gizi balita merupakan 

salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 

2013, secara nasional prevalensi gizi buruk-kurang pada balita pada tahun 2013 

adalah 19,6 persen, terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang 
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(Kemenkes RI, 2013). Apabila dibandingkan dengan angka prevalensi nasional 

tahun 2007 (18,4 %) dan tahun 2010 (17,9 %), maka terlihat meningkat. Masalah 

kesehatan masyarakat dianggap tinggi dan serius bila prevalensi gizi buruk-kurang 

antara 20,0-29,0 persen, dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥30 persen 

(WHO, 2010). Oleh karena itu, masalah gizi buruk-kurang di Indonesia masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mendekati prevalensi tinggi. 

Untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 

15,5 persen, maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan 

sebesar 4,1 persen dalam periode 2013 sampai 2015 (Bappenas, 2012).  

Masih tingginya kejadian gizi buruk dapat mengindikasikan bahwa 

program pembinaan gizi masyarakat melalui posyandu sebagai upaya preventif 

untuk meminimalisir kasus gizi buruk belum berjalan optimal. Padahal upaya 

pemantauan pertumbuhan yang salah satunya dapat dilihat dari angka ibu yang 

berpartisipasi menimbang balitanya ke posyandu tersebut sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pertumbuhan (growth faltering) 

secara dini. Angka cakupan balita yang ditimbang (D/S) selain dapat 

menggambarkan tingkat partisipasi ibu balita dalam memanfaatkan posyandu juga 

dapat menggambarkan gambaran risiko gizi buruk anak balita (BGM dan 2T) dan 

keberhasilan posyandu. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Timur Tahun 2012 dan 2013 serta 

Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2014 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui secara 

berurutan mengenai cakupan D/S di Jawa Timur, yaitu sebesar 73,2 persen pada 

tahun 2012 (target 75%) (Dinkes Jatim, 2012), 74,4 persen pada tahun 2013 
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(target 80%) (Dinkes Jatim, 2013) dan sebesar 77,1 persen pada tahun 2014 

(target 85%) (Dinkes Jatim, 2014). Sedangkan untuk cakupan D/S di Surabaya 

yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai daerah yang 

pada tahun 2014 memiliki jumlah balita terbanyak yaitu sekitar 174.486 balita, 

secara berurutan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 70,68 

persen (target 75%) (Dinkes Jatim, 2012), 76,30 persen (target 80%) (Dinkes 

Jatim, 2013), dan 79,6 persen (target 85%) (Dinkes Jatim, 2014). Dari data 

tersebut diketahui bahwa cakupan D/S di Jawa Timur maupun di Surabaya belum 

mencapai target yang ditetapkan. Keadaaan tersebut harus menjadi perhatian 

karena pada tahun 2015 adalah target tercapainya Millenium Development Goals 

(MDGs) dengan cakupan D/S tersebut menjadi salah satu indikator pencapaian 

tujuan yang pertama (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014, terdapat sejumlah kecamatan dengan angka cakupan D/S yang 

belum mencapai target. Salah satu kecamatan yang memiliki angka cakupan D/S 

di bawah target yaitu berada pada wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota 

Surabaya. Tabel 1.1 menunjukkan laporan cakupan D/S di wilayah kerja 

Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

Tabel 1.1. Cakupan D/S di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Tahun 2012-2014 
 

Tahun Balita yang Ada 
(S) 

Balita yang Ditimbang 
(D) D/S (%) Target (%) 

2012 2.989 2.222 74,33 75 
2013 3.475 2.274 68,30 80 
2014 3.388 2.708 79,9 85 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2012-2014 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa cakupan D/S di Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2014 belum mencapai 
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target. Meskipun bukan termasuk yang paling rendah, namun apabila 

dibandingkan dengan puskesmas lainnya, pencapaian cakupan D/S di Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya cenderung belum dapat mengimbangi kenaikan target 

setiap tahunnya, bahkan cenderung menurun pada tahun 2013. Belum tercapainya 

target cakupan D/S tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi ibu balita dalam 

memanfaatkan posyandu untuk menimbang anak umur 0-59 bulan (balita) di 

posyandu dalam upaya pemantauan pertumbuhan masih belum optimal sehingga 

hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang perlu untuk segera ditangani. 

Menurut Pihak Kecamatan Bulak dan Petugas Gizi Puskesmas Kenjeran Kota 

Surabaya, karakteristik masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya cenderung belum mempunyai kesadaran yang tinggi 

untuk mengakses pelayanan kesehatan.  

Kebutuhan individu atau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dapat dipandang dari perspektif masyarakat itu sendiri dan dari 

perspektif pemberi pelayanan kesehatan. Dengan melihat belum tercapainya target 

cakupan D/S, yaitu partisipasi ibu balita dalam memanfaatkan posyandu untuk 

menimbang balitanya tersebut, maka kemungkinan permasalahan tersebut terjadi 

karena antara dua perspektif tersebut terjadi unmet, yaitu adanya ketimpangan 

antara harapan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pelayanan kesehatan, 

sehingga pengorbanan yang dikeluarkan dinilai lebih besar. Akibatnya permintaan 

masyarakat (ibu balita) terhadap pelayanan kesehatan (Posyandu) tersebut tidak 

tersampaikan, sehingga terjadi gap antara nilai atau manfaat yang diharapkan 

dengan kenyataan yang diterima atas pengorbanan yang dikeluarkan.  

Permintaan pada pelayanan kesehatan terjadi apabila terdapat kebutuhan 

yang muncul diikuti dengan keinginan. Suatu pelayanan kesehatan perlu 
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mengetahui posisi nilai yang ditawarkan, sehingga dapat mendorong pelayanan 

kesehatan tersebut untuk berupaya membuat produk/jasa yang ditawarkan begitu 

dibutuhkan dan menarik di mata konsumen. Dengan demikian, konsumen akan 

lebih merasakan manfaat dari suatu produk/jasa tanpa merasakan beban yang 

berarti atas pengorbanan yang diberikan.  

Rendahnya partisipasi ibu balita terhadap pemanfaatan posyandu salah 

satunya dapat disebabkan oleh aspek customer value yang rendah. Aspek tersebut 

menunjukkan bahwa persepsi ibu balita terhadap manfaat yang diterima tidak 

sesuai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Customer value yang baik 

dapat menyebabkan adanya keterikatan antara customer  dengan pelayanan jasa 

yang ditawarkan. Nilai yang diterima customer merupakan selisih antara total 

manfaat yang didapatkan dengan total pengorbanan yang dikeluarkan dalam 

memanfaatkan suatu pelayanan jasa. Apabila manfaat yang diterima oleh 

customer dirasakan lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, maka hal 

tersebut akan membuat customer tetap memanfaatkan pelayanan jasa tersebut 

karena nilai yang dirasakannya besar. Nilai yang dirasakan tersebut mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan customer (Sihaloho, 2012). Oleh karena itu, 

peningkatan nilai yang dirasakan dan diharapkan oleh ibu balita guna 

meningkatkan penilaiannya terhadap manfaat dalam menggunakan pelayanan 

penimbangan balita di posyandu perlu dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah belum tercapainya target cakupan angka D/S di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya tahun 2012 sampai dengan 

2014, yaitu sebesar 74,33 persen (target 75% pada tahun 2012), 68,30 persen 

(target 80% pada tahun 2013), dan 79,9 persen (target 85% pada tahun 2014). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut adalah faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan gambar 1.1 dapat diuraikan secara garis besar bahwa adanya 

masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh: 

1. Faktor Ibu Balita 

1. Karakteristik ibu balita 

a. Usia ibu balita 

Setiap kelompok usia ibu balita masing-masing memiliki perbedaan 

kecenderungan untuk menimbangkan balitanya ke posyandu. Usia ibu 

FAKTOR LINGKUNGAN 
1. Akses ke posyandu 
2. Adanya fasilitas kesehatan 

lain 
3. Adanya kelompok referensi 

Belum tercapainya target 
cakupan angka D/S di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Kenjeran Kota Surabaya 
pada tahun 2012-2014, 
yaitu sebesar 74,33 persen 
(target 75% pada tahun 
2012), 68,30 persen (target 
80% pada tahun 2013), 
dan 79,9 persen (target 
85% pada tahun 2014). 

FAKTOR IBU BALITA 
1. Karakteristik ibu balita 

a. Usia ibu balita 
b. Usia balita  
c. Jenis pekerjaan 
d. Tingkat pendidikan 
e. Tingkat pendapatan 

2. Motivasi 
3. Customer value 

 

FAKTOR POSYANDU 
1. Produk 
2. Promosi poyandu 
3. Waktu buka posyandu 
4. Ketersediaan sarana & 

fasilitas posyandu 
5. SDM (Jumlah kader posyandu 

dan kehadiran tenaga 
kesehatan) 

6. Kualitas pelayanan 
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berkaitan dengan cara berfikir mengenai tingkat kepentingan untuk 

memanfaatkan posyandu dan terkait pola pengambilan keputusan 

untuk mengakses pelayanan kesehatan. 

b. Usia balita 

Usia balita dapat menjadi pertimbangan ibu balita untuk 

menimbangkan balitanya ke posyandu. Hal ini terkait dengan 

kebutuhan imunisasi balita yang penting diberikan pada usia-usia 

tertentu.  

c. Jenis pekerjaan 

Jenis pekerjaan dapat dikaitkan dengan waktu kunjungan ibu balita 

untuk menimbangkan balitanya. Hal ini dikarenakan ibu balita yang 

memiliki jenis pekerjaan pada waktu tertentu cenderung lebih 

mementingkan pekerjaannya dari pada untuk menimbangkan balitanya.  

d. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan ibu balita dapat dihubungkan dengan pengetahuan 

dan kesadaran ibu balita dalam memanfaatkan posyandu untuk 

menimbangkan balitanya.  

e. Tingkat pendapatan 

Tingkat pendapatan cenderung berhubungan dengan keputusan ibu 

balita untuk menimbang balitanya ke posyandu dan terkait kemampuan 

untuk mengakses posyandu. 

2. Motivasi 

Adanya motivasi yang tinggi untuk menimbangkan balitanya ke posyandu 

akan mendorong kesadaran ibu balita untuk berpartisipasi dalam 
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memanfaatkan posyandu. Motivasi juga dapat menjadi dasar ibu balita 

untuk memilih memanfaatkan posyandu dibandingkan fasilitas kesehatan 

lainnya. 

3. Customer Value 

Partisipasi ibu balita dalam memanfaatkan posyandu dapat disebabkan 

oleh customer value, yaitu penilaian ibu balita terhadap manfaat yang 

diterima atas pengorbanan yang telah dikeluarkan. Penilaian terhadap 

manfaat yang diterima ibu balita selama memanfaatkan pelayanan 

penimbangan balita meliputi manfaat produk, manfaat jasa, manfaat 

personil, dan manfaat citra. Semakin tinggi manfaat yang didapat oleh ibu 

balita, maka nilai customer value menjadi positif. Sedangkan penilaian 

terhadap pengorbanan yang dikeluarkan ibu balita selama memanfaatkan 

pelayanan penimbangan balita meliputi pengorbanan moneter, 

pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan psikis. 

Semakin rendah pengorbanan yang dikeluarkan customer maka akan 

semakin tinggi nilai customer value. Apabila nilai customer value positif 

artinya manfaat yang diterima sama atau lebih daripada pengorbanan yang 

dikeluarkan, maka customer value akan baik dan dalam hal ini dapat 

menyebabkan peningkatan pemanfaatan ibu balita terhadap pelayanan 

penimbangan balita di posyandu.  

2. Faktor Posyandu 

1. Produk 

Produk yang menarik dan sesuai dengan harapan ibu balita dapat 

membuat ibu balita tertarik dan merasa butuh untuk berpartisipasi dalam 
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memanfaatkan posyandu untuk menimbang balitanya. Produk jasa yang 

ditawarkan di posyandu melalui pelayanan penimbangan balita harus 

dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh ibu balita. 

2. Promosi posyandu 

Upaya promosi penting untuk menarik ibu balita agar berpartisipasi dalam 

memanfaatkan posyandu untuk menimbangkan balitanya. 

3. Waktu buka posyandu 

Waktu buka posyandu yang sesuai dengan kebutuhan ibu balita menjadi 

pertimbangan ibu balita untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan 

Posyandu untuk menimbang balitanya. 

4. Ketersediaan sarana & fasilitas posyandu 

Sarana & fasilitas posyandu menjadi faktor pendukung dalam menunjang 

kegiatan yang ada di posyandu dan menjadi pertimbangan ibu balita 

berpartisipasi dalam memanfaatkan posyandu untuk menimbang 

balitanya.  

5. SDM (jumlah kader posyandu dan kehadiran tenaga kesehatan) 

Kegiatan posyandu yang ditunjang dengan jumlah kader dan tenaga 

kesehatan  dapat mempengaruhi kepercayaan ibu balita. 

6. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan yang diberikan di posyandu menjadi salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kepuasan ibu balita. 

3. Faktor Lingkungan  

1. Akses ke posyandu 

Akses ke posyandu terkait dengan keterjangkauan jarak dan informasi 

yang diterima oleh ibu balita. Akses ke posyandu dari tempat tinggal ikut 
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berperan dalam kedatangan ibu balita ke posyandu. Apabila ibu balita 

kesulitan dalam mengakses karena tempat posyandu yang relatif jauh dari 

tempat tinggalnya, maka ibu balita bisa menjadi malas untuk datang ke 

posyandu. Sedangkan akses informasi ini berhubungan dengan 

kemudahan informasi yang didapatkan oleh ibu balita, baik informasi 

tentang jadwal maupun tentang pentingnya pemanfaatan posyandu untuk 

menimbangkan balitanya secara rutin. 

2. Adanya fasilitas kesehatan lain 

Adanya fasilitas kesehatan lain yang juga menyediakan pelayanan 

penimbangan balita seperti halnya di posyandu dapat menjadi pilihan 

untuk ibu balita yang tidak ingin menimbang balitanya di posyandu. Hal 

tersebut dikarenakan banyak aspek yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Ibu 

yang lebih memilih menimbangkan balitanya ke fasilitas pelayanan 

kesehatan lain dapat dikarenakan faktor kenyamanan dan pengalaman 

positif yang lebih dirasakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.  

3. Adanya kelompok referensi 

Kelompok referensi mempengaruhi kunjungan ibu balita ke posyandu. 

Posyandu merupakan UKBM yang dimiliki bersama oleh masyarakat 

sehingga dukungan dari tokoh masyarakat dan keluarga ibu balita dapat 

menjadi pendorong untuk ibu balita dalam berpartisipasi dalam 

memanfaatkan posyandu. Rasa bangga dan kesan diri yang baik ketika 

memanfaatkan pelayanan penimbangan balita di posyandu dapat menjadi 

pendorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan posyandu. 
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Hasil identifikasi faktor penyebab masalah cakupan penimbangan balita 

seperti yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini akan mengkaji lebih 

dalam mengenai customer value pada ibu balita terhadap pelayanan penimbangan 

balita yang ada di posyandu, sehingga dapat direkomendasikan upaya peningkatan 

customer value yang sesuai dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan 

partisipasi ibu balita dalam pemanfaatan posyandu yang tercermin dalam angka 

cakupan D/S. Adapun faktor yang akan dianalisis yaitu karakteristik ibu balita 

sebagai gambaran umum responden, pemanfaatan posyandu, dan customer value 

yang meliputi total customer benefit (penilaian ibu balita terhadap manfaat 

produk, manfaat pelayanan, manfaat personil, dan manfaat citra yang diterima) 

dan total customer sacrifice (penilaian ibu balita terhadap pengorbanan moneter, 

pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan psikis yang 

dikeluarkan) untuk memanfaatkan pelayanan penimbangan balita di posyandu 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya.  

1.3.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik ibu balita yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya? 

2. Bagaimana pemanfaatan posyandu oleh ibu balita di wilayah kerja Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya? 

3. Bagaimana penilaian ibu balita terhadap manfaat yang diterima dalam 

pelayanan penimbangan balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya? 
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4. Bagaimana penilaian ibu balita terhadap pengorbanan yang dikeluarkan 

dalam pelayanan penimbangan balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Kenjeran Kota Surabaya? 

5. Bagaimana nilai yang dipersepsikan ibu balita (customer value) setelah 

memanfaatkan pelayanan penimbangan balita di posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya? 

6. Bagaimana hubungan penilaian ibu balita terhadap manfaat yang diterima, 

pengorbanan yang dikeluarkan, serta nilai yang dipersepsikan ibu balita 

(customer value) dengan pemanfaatan posyandu? 

7. Bagaimana upaya peningkatan customer value sebagai rekomendasi untuk 

meningkatkan pemanfaatan posyandu oleh ibu balita di wilayah kerja 

Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

1.4.1.1 Tujuan umum 

Menyusun upaya peningkatan customer value sebagai rekomendasi 

untuk meningkatkan pemanfaatan posyandu oleh ibu balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

1.4.1.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik ibu balita yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

2. Mengidentifikasi pemanfaatan posyandu oleh ibu balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 
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3. Mengidentifikasi penilaian ibu balita terhadap manfaat yang 

diterima dalam pelayanan penimbangan balita di posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

4. Mengidentifikasi penilaian ibu balita terhadap pengorbanan 

yang dikeluarkan dalam pelayanan penimbangan balita di 

posyandu wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

5. Menganalisis nilai yang dipersepsikan ibu balita (customer 

value) setelah memanfaatkan pelayanan penimbangan balita di 

posyandu wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya. 

6. Menganalisis hubungan penilaian ibu balita terhadap manfaat 

yang diterima, pengorbanan yang dikeluarkan, serta nilai yang 

dipersepsikan ibu balita (customer value) dengan pemanfaatan 

posyandu. 

7. Menyusun upaya peningkatan customer value sebagai 

rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan posyandu oleh 

ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Kota 

Surabaya. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

1.4.2.1 Bagi Puskesmas dan Posyandu 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu puskesmas 

dan posyandu dalam membuat upaya peningkatan pemanfaatan 

posyandu melalui peningkatan customer value yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan rendah dan belum tercapainya target 

standar cakupan balita yang ditimbang (D/S) di posyandu wilayah 

kerja Puskesmas Kenjeran Kota Surabaya.  
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1.4.2.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah dan melengkapi penelitian yang ada dan sebagai 

pembuka wawasan bagi civitas akademika serta bermanfaat untuk 

memberi masukan kepada peneliti mendatang terutama yang 

berhubungan dengan upaya peningkatan partisipasi terhadap 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

1.4.2.3 Bagi peneliti 

Memperoleh pengetahuan dalam melakukan proses 

penelitian ilmiah hingga penyusunan rekomendasi dan 

meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang peningkatan 

customer value  dalam kaitannya untuk meningkatkan partisipasi 

ibu balita terhadap pemanfaatan posyandu. 
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