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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 MDG’s ( Millenium D evelopment G oals) m erupakan s uatu i ndikator 

program pe mbangunan masyarakat unt uk m ewujudkan pe mbangunan milenium 

internasional. Indonesia t urut be rpartisipasi da lam M DG’s yang b erisi de lapan 

tujuan M DG’s yang ha rus di laksanakan s ampai 2015. D elapan t ujuan MDG’s 

tersebut m erupakan t ujuan m ulti-sektoral yang be risi 1) . M enanggulangi 

kemiskinan da n ke laparan, 2)  T erwujudnya p endidikan da sar unt uk s emua 

penduduk, 3)  m endorong k esetaraan gender d an pe mberdayaan pe rempuan, 4)  

menurunkan a ngka ke matian a nak, 5)  m enurunkan a ngka k ematian i bu, 6)  

Memerangi H IV/AIDS, malaria, d an p enyakit m enular l ainnya, 7 ) memastikan 

kelestarian hidup, dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Di bi dang ke sehatan, indikator yang be rkaitan de ngan peningkatan status gi zi 

balita adalah tujuan ke 1 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 

Masyarakat d i Indonesia masih di hadapkan pa da m asalah G izi K urang 

dalam be ntuk :  K urang E nergi P rotein ( KEP), G angguan A kibat Kekurangan 

Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Vitamin A (KVA), serta 

masalah Gizi Lebih yang berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif. Kurang 

Energi d an P rotein (KEP) m erupakan s alah s atu j enis gangguan k ekurangan z at 

gizi, te rutama z at g izi makro yang d apat me mberikan gambaran te ntang s tatus 
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Gizi masyarakat. Status gizi masyarakat, pada umumnya dapat dilihat dari status 

gizi balita. 

Anak bawah l ima tahun atau balita, adalah anak yang telah menginjak usia 

diatas us ia s atu tahun da n di bawah us ia l ima t ahun (M uaris.H, 2006).  M asa ba lita 

memerlukan p antauan d ari ora ng t ua u ntuk mengontrol s tatus g izinya s upaya t etap 

baik. S alah s atu ca ranya d engan mengetahui k eseimbangan an tara asupan d an 

kebutuhan gizi yang digambarkan sebagai suatu pertumbuhan balita. Pertumbuhan 

balita merupakan indikator yang baik untuk mengetahui status gizi anak (Depkes RI, 

2002). Balita y ang m emiliki g izi buruk s angat m empengaruhi pros es pertumbuhan 

dan perkembangannya karena kurangnya asupan gizi yang didapat. 

Deteksi balita gizi buruk pe rlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari 

angka kematian anak yang semakin besar. Beberapa indikator yang bisa digunakan 

dalam status g izi b alita, y aitu be rat ba dan m enurut um ur ( BB/U), t inggi ba dan 

menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Kegiatan 

pelatihan pe mantauan p ertumbuhan ba gi pe tugas g izi P uskesmas, pe ningkatan 

surveilans dan kegiatan bulan t imbang merupakan upaya-upaya penemuan kasus 

gizi bur uk s ecara di ni y ang c ukup e fektif. D engan di temukannya s ecara di ni 

kasus-kasus gizi buruk tersebut, akan memudahkan petugas untuk menangani dan 

melakukan intervensi secara langsung di lapangan.  

Cakupan pe nimbangan balita (D/S) yang artinya balita yang d atang d an 

ditimbang di Posyandu per seluruh balita yang ada pada wilayah tersebut, adalah 

satu upa ya pe nemuan ka sus ba lita g izi bur uk yang p erlu di tingkatkan t erus 

menerus hi ngga m encapai t arget, b ahkan melebihi t arget, s upaya da pat 

mendeteksi b alita g izi bur uk yang b elum t ertangani. Penimbangan b alita 
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menggunakan pengukuran antropometri merupakan yang paling mudah dan sering 

dilakukan di  P osyandu. P arameter yang di ukur a ntara l ain be rat ba dan ( BB), 

tinggi ba dan ( TB), l ingkar l engan atas ( LLA), l ingkar ke pala, l ingkar da da, da n 

lemak s ubkutan. P engukuran yang l azim di lakukan a dalah pe ngukuran B B, T B, 

LLA, dan lingkar kepala.  

Profil k esehatan K ementerian K esehatan R I t ahun 2013  menyatakan 

bahwa saat in i p revalensi balita k ekurangan gizi di I ndonesia (BB/U) sebesar 

19,6%, belum mencapai target MDG’s sebesar ≤ 18,5 %. Prevalensi balita pendek 

dan sangat pendek (TB/U) Indonesia yang m enggambarkan masalah gizi k ronis, 

masih sebesar 3 7,20%, b erada d iatas t arget nasional ≤ 32% (Gizi da n K IA 

Kemenkes R I, 2011) . Prevalensi ba lita kur us da n s angat kur us ( BB/TB) di  

Indonesia yaitu 12,1% . D/S Indonesia te lah s edikit me lebihi ta rget 8 0% p ada 

tahun 2013, yaitu s ebesar 80,30% . D /S yang t elah m encapai t arget i ni, 

memberikan ha rapan ba hwa upa ya m endeteksi ba lita g izi bur uk s udah optimal, 

yang berarti hampir seluruh balita gizi buruk yang masih dibawah target tersebut 

telah ditemukan.  

Di Jawa Timur juga ditemukan masalah terkait status gizi menurut ketiga 

indikator t ersebut. P revalensi b alita k ekurangan gi zi (BB/U) m enurut pr ofil 

kesehatan Indonesia (Kemenkes RI, 2013), masih sebesar 19,1%, yang terdiri dari  

balita gizi buruk (BB Sangat Kurang) sebesar 4,9% dan balita gizi kurang sebesar 

14,2%. Menurut target MDG’S, presentase balita kurang gizi di Jawa Timur masih 

belum mencapai t arget d ibawah an gka ≤ 18,5 % . Pada i ndikator ( TB/U), yaitu 

prevalensi ba lita pe ndek da n s angat pe ndek, pr ovinsi Jawa T imur j uga be lum 
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mencapai t arget nasional 32%, ka rena masih be rada di  angka 35,8%. P revalensi 

balita kur us da n s angat kur us (BB/TB) di J awa Timur m encapai a ngka 11,4%, 

masih melebihi angka maksimal 10% (Renstra Dinkes Provinsi 2009-2014). D/S 

provinsi Jawa T imur t elah m elebihi t arget m encapai a ngka 88,36 %. Semakin 

tinggi D /S, di harapkan s emakin ba nyak di temukannya b alita g izi bur uk yang 

belum terungkap. 

Perkembangan jumlah kasus g izi bur uk di J awa T imur mengalami 

peningkatan trend dari tahun 2010 sampai 2012 seperti pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Perkembangan jumlah kasus gizi buruk Provinsi Jawa Timur Tahun 
2010-2012 

   

 Gambar 1.1 memperlihatkan kenaikan jumlah kasus gizi buruk di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 7.700 kasus meningkat menjadi 8.410 kasus 

di t ahun 2011. P ada t ahun 2012 m engalami p eningkatan l agi m enjadi 11.056.  

Peningkatan j umlah ka sus g izi bur uk i ni ke mungkinan t erjadi ka rena semakin 
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gencarnya p etugas gizi d i m asyarakat u ntuk m enemukan s ecara d ini k asus g izi 

buruk di lapangan.  

 Di S urabaya, m asalah gizi bur uk j uga m asih m enjadi p erhatian k arena 

belum m encapai t arget yang d iharapakan. P revalensi b alita k ekurangan gizi 

(BB/U) tahun 2013 sebesar 9 % melebihi ta rget. Sedangkan b alita yang p endek 

dan s angat p endek ( TB/U) yaitu 14,78 % j uga telah m elebih t arget. P revalensi 

balita kurus dan sangat kurus (BB/TB) sebesar 4,2 % juga telah melebihi target. 

Status gizi Kota Surabaya sudah baik, tetapi menjadi keraguan ketika ternyata D/S 

masih kur ang da ri t arget Rencana S trategis ( Renstra) D inas K esehatan Kota 

Surabaya seperti pada tabel berikut. 

 
Tabel 1.1 Data Persentase H asil C akupan Penimbangan B alita (D/S) Kota 

Surabaya Tahun 2010, 2 011, 2012 dan 2013 (Data profil gizi tahunan 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013) 

 

No Uraian 
 

Target 

Cakupan 

2010 2011 2012 2013 

1 

  

 Cakupan 
Penimbangan 
balita (D/S) 

80% 60,41% 78,25% 73,26% 76.02% 

  

Data T abel 1.1 t ersebut menjelaskan bahwa D/S di ko ta S urabaya pada 

tahun 2010, 2011,  2012 dan 2013 belum memenuhi target 80%. D/S yang masih 

belum m encapai t arget t ersebut dapat d iartikan belum s emua b alita di K ota 

Surabaya t erdeteksi s tatus g izinya. K eraguan b ahwa s tatus g izi K ota S urabaya 

yang baik masih semu, karena upaya pendeteksian belum maksimal, sehingga data 

status g izi yang b aik t ersebut b elum m erepresentasikan sebagian b esar data g izi 
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secara opt imal. Peningkatan D/S di  Kota Surabaya ini perlu ditingkatkan hingga 

mencapai t arget, ba hkan m elebihi t arget s upaya pe ndeteksian ba lita gizi bur uk 

maksimal. Berikut da ta m engenai c akupan D /S di  t iap P uskesmas di kot a 

Surabaya. 

Tabel 1 .2 D ata Prosentase Hasil C akupan Penimbangan b alita (D/S) tiap 
Puskesmas di K ota S urabaya T ahun 2010,  201 1, 2012 dan 2013  
(Profil k esehatan g izi D inas K esehatan K ota S urabaya t ahun 
2010,2011, 2012 dan 2013) 

 

NO PUSKESMAS 
D/S 

TAHUN 
2010 (%) 

D/S 
TAHUN 
2011 (%) 

D/S 
TAHUN 
2012 (%) 

D/S 
TAHUN 
2013 (%) 

1 Bangkingan - 132.56 107.1 121.95 
2 Ketabang 58.64 68.9 81.56 109.81 
3 Banyu Urip 75.02 161.74 102.36 109.76 
4 Peneleh 49.03 59.66 71.28 108.22 
5 Putat Jaya 78.05 99.65 99.9 105 
6 Benowo 83.38 138.62 127.78 104.53 
7 Simomulyo 82.51 93.54 94.79 103.69 
8 Dr. Soetomo 63.34 77.43 90.48 99.46 
9 Dupak 56.89 84.41 98.62 99.38 

10 Wonokromo 73.34 84.31 94.47 99.35 
11 Mojo 69.8 71.88 77.67 97 
12 Kedungdoro 72.74 87.55 88.36 96.69 
13 Simolawang 53.98 83.39 93.85 95.96 
14 Pakis 62.11 44.8 89.39 92.19 
15 Kebonsari 89.25 109.11 94.47 89.55 
16 Asemrowo 84.22 120.91 109.8 88.73 
17 Jagir 52.52 66.44 78.98 88.35 
18 Tambakrejo 55.01 76.91 86.51 87.85 
19 Sawahan 57.78 85.44 89.61 87.69 
20 Ngagelrejo 59.84 80.69 86.66 85.91 
21 Jemursari 56.14 99.33 75.26 85.65 
22 Tembok Dukuh 67.69 87.85 89.86 85.51 
23 Gundih 61.14 88.4 91.05 85.37 
24 Mulyorejo 49.79 47.17 44.74 84.94 
25 Morokrembangan - - 86.54 84.81 
26 Wonokusumo 65.74 99.26 98.45 84.62 
27 Balas Klumprik - 99.55 89.02 84.62 
28 Pegirian 47.79 93.67 92.18 81.17 
29 Lidah Kulon 73.88 119.48 72 80.43 
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NO PUSKESMAS 
D/S 

TAHUN 
2010 (%) 

D/S 
TAHUN 
2011 (%) 

D/S 
TAHUN 
2012 (%) 

D/S 
TAHUN 
2013 (%) 

30 Pacar Keling 82.56 89.25 78.42 80.28 
31 Jeruk 84.31 83.4 72 79.86 
32 Sememi 84.45 138.77 94.35 79.66 
33 Sidosermo 51.28 71.25 75.21 77.89 
34 Krembangan Sel 56.62 69.85 75.15 77.7 
35 Sidotopo 46.72 85.63 87.22 75.38 
36 Pucangsewu 43.81 60.12 62.39 74.4 
37 Manukan Kulon 81.36 75.52 68.99 73.86 
38 Kalijudan - - 39.08 72.59 
39 Perak Timur 46.06 50.46 54.61 70.97 
40 Rangkah 51.6 72.99 60.74 69.53 
41 Lontar 52.12 95.64 52.58 69.32 
42 Siwalankerto - 80.57 72.74 69.05 
43 Tanjungsari 54.22 56.16 55.49 68.99 
44 Kenjeran 59.94 92.37 74.33 68.19 
45 Gayungan 51.39 58.14 50.32 65.94 
46 Made - 103.65 68.72 63.89 
47 Balongsari 53.35 53.64 55.64 63.46 
48 Keputih - 116.83 53.55 63.04 
49 Tenggilis 46.65 65.8 67.37 62.43 
50 Tanah Kali K 82.93 123.91 82.41 62.1 
51 Bulak Banteng - - 52.52 59.58 
52 Kedurus 48.24 50.88 54 59.56 
53 Kalirungkut 46.26 47.94 56 58.62 
54 Medokan Ayu 50.92 78.84 49.13 57.65 
55 Tambak Wedi - - 64.56 56.98 
56 Dukuh Kupang 48.67 58.05 52.69 56.26 
57 Wiyung 59.9 74.08 46.73 56.1 
58 Gading 65.62 69.21 52.58 55.61 
59 Menur 45.1 52.71 47.52 54.41 
60 Sidotopo W 70.86 93.04 55.9 47.51 
61 Gunung Anyar 48.27 56.5 62.64 46.55 
62 Klampis Ngasem 60.32 82.84 52.94 44.85 
 Surabaya 60.41 78.25 73.26 76.02 

 

Tabel 1.2 menyatakan bahwa dari 62 P uskesmas di  K ota S urabaya, 

sebanyak 3 2 Puskesmas (51,61%) masih b elum m encapai t arget D/S 80% p ada 

tahun 2013 . Tiap P uskesmas me miliki beberapa P osyandu di  w ilayah k erjanya 
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yang merupakan pelaksana program D/S tersebut. Tiap Posyandu dijalankan oleh 

kader. K ader ad alah an ggota m asyarakat yang bersedia, m ampu d an m emiliki 

waktu unt uk m enyelenggarakan ke giatan P osyandu secara s ukarela (Kemenkes 

RI, 2012). Peran kader dalam cakupan D/S ini sangat penting sebagai salah satu 

elemen m asyarakat yang langsung be rhadapan dengan keluarga yang me miliki 

balita. Kader pe rlu di berdayakan unt uk pe ningkatan c akupan D /S i ni s upaya 

pemantauan gizi balita dapat optimal dan lebih d ini dalam mengatasi gizi buruk 

balita. Pelatihan pe ngetahuan da n ke trampilan ka der da lam t ugas di  P osyandu, 

yang d ijelaskan d alam l ima m eja, yaitu m eja P endaftaran ( meja s atu), 

Penimbangan ( meja d ua), P encatatan ( meja t iga), P enyuluhan (meja em pat), 

Pelayanan tenaga professional meliputi KIA, KB, Imunisasi dan pengobatan dan 

pelayanan l ain s esuai d engan kebutuhan s etempat ( meja l ima) ( Kemenkes R I, 

2011), m erupakan us aha unt uk m embuat ka der berdaya. Data D inas K esehatan 

Surabaya t ahun 2013 menyebutkan b ahwa d ari 15.650 k ader yang a da di  

Surabaya, baru sebesar 9651 kader atau 61,66% yang terlatih. Jumlah kader yang 

berdaya harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan ini dapat berupa peningkatan 

kemampuan kader yang diwujudkan dalam pemberdayaan kader. 

 Kader y ang telah terlatih te rsebut d apat te rlihat dari seberapa baik 

kemampuannya. K emampuan ka der i ni m empengaruhi t ingkat pe rkembangan 

Posyandu yang di bagi menjadi 4 s trata, yaitu da ri yang t erendah P osyandu 

Pratama, Madya, Mandiri dan yang tertinggi yaitu Purnama (Kemenkes, 2011). Di 

setiap s trata in i te rdapat in dikator pencapaian p rogram yang m engelompokkan 

Posyandu ke  s etiap s trata, s ehingga ke mampuan ka der di sini penting da lam 
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hubungannya de ngan p erkembangan P osyandu. D i K ota S urabaya, dari 2.800  

Posyandu, s ebanyak 87, 89% m asih be rada di tengah, yaitu M adya (50,07%) da n 

Purnama (37,82%) pada tahun 2013. Juga didapatkan data pada tahun 2013 bahwa 

10,14% masih be rada di  s trata Pratama, dan hanya 1,96% yang sudah berada di  

strata Mandiri. Padahal terdapat target PuRi (Purnama-Mandiri) yang dicanangkan 

Dinas K esehatan K ota Surabaya, yaitu s ebesar 52 % pada t ahun 2013 . K arena 

target perkembangan Posyandu di Surabaya masih belum terpenuhi, dan juga titik 

berat m asih ba nyak di  P osyandu M adya d an P urnama, m aka ak an d iteliti l ebih 

lanjut hubungan strata Posyandu dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemberdayaan kader dan pemberdayaan kader itu sendiri. 

Dari d ata yang t elah d isebutkan, m aka masalah yang d iangkat d alam 

penelitian in i a dalah 51,61% D/S di P osyandu Kota S urabaya masih di bawah 

target 80% pada tahun 2013. 
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1.2 Kajian Masalah 

 Faktor-faktor yang k emungkinan m enjadi p enyebab b elum t ercapainya 

target cakupan penimbangan balita (D/S) di Posyandu Kota Surabaya : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 1.1 F aktor ke mungkinan pe nyebab be lum t ercapainya t arget c akupan 
penimbangan balita di Posyandu Kota Surabaya tahun 2013 
  

Dari gambar 1 .1 t erlihat b ahwa cakupan penimbangan ba lita (D/S) d i 

Posyandu K ota S urabaya b elum m encapai t arget k arena b erbagai f aktor yang 

kemungkinan saling mempengaruhi, antara lain : 

51,61% cakupan balita d itimbang 
(D/S) di Posyandu Kota Surabaya 
masih di bawah t arget 8 0% pa da 
tahun 2013. 
 

A. Strata Posyandu 
B. Pemberdayaan kader 
   1. Alignment 
   2. Capacity 
   3. Trust 
   4. Participation 
  a. Kehadiran 
     1) Kader 
     2) Balita 
  b. Pelayanan balita di 

Posyandu 
 1) meja pendaftaran balita 
 2) meja penimbangan 

balita 
 3) meja pencatatan KMS 
 4) meja penyuluhan 

5) meja pelayanan 
kesehatan 

Faktor puskesmas 
1. Pembinaan kader  
2. Kebijakan reward kader 
3. Kedisiplinan kehadiran petugas 
puskesmas 
  

Faktor Balita 
1. Status pendamping balita 
2. Pendidikan Ibu balita 
3. Pekerjaan Ibu balita 
4. Manfaat posyandu  
5. Kepuasan pendamping tentang 
pelayanan balita di posyandu 
 

 

Faktor kader 
1. Jumlah kader 
2. Usia kader 
3. Pendidikan kader 
4. Pekerjaan kader 
5. Motivasi kader 
 
Faktor mitra 
1. Dukungan Kelurahan/Desa 
2. Dukungan PKK 
3. Dukungan tokoh agama/ 
masyarakat 
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1. Faktor Puskesmas 

a. Pembinaan kader  

 Posyandu s ebagai w adah pe mberdayaan m asyarakat da lam bi dang 

kesehatan d an s osial d asar yang s ecara t enik m edis  d ibina o leh P uskesmas. 

Namun m asih ba nyaknya kader yang masih be lum m ampu m elaksanakan 

tugasnya dengan baik dan tidak berkembang di Kota Surabaya menggambarkan 

masih kurangnya peran Puskesmas sebagai media untuk membina kader. 

b. Kebijakan reward kader 

 Dana p engelolaan P osyandu di dapatkan d ari be rbagai s umber da ri 

masyarakat, dunia usaha, Pemerintah dan l ainnya untuk dimanfaatkan  d alam 

bentuk bi aya op erasional P osyandu, bi aya pe nyediaan P MT, pe ngganti b iaya 

jalan kader, modal usaha kelompok usaha bersama (KUB), dan bantuan biaya 

rujukan bagi yang membutuhkan (Kemenkes RI, 2011). Banyaknya kebutuhan 

dibandingkan d ana yang d idapat m enyebabkan ad anya p emampatan p os 

reward kader untuk mengisi kekurangan dana pos lainnya, sehingga terkadang 

dirasa kurang bagi para kader. 

c. Kedisiplinan kehadiran petugas puskesmas 

 Pihak Puskesmas diwajibkan datang di  Posyandu satu kali dalam sebulan 

untuk m embimbing ka der da lam p enyelenggaraan P osyandu, pe layanan 

kesehatan da n K B di  m eja 5, m enyelenggarakan pe nyuluhan, m enganalisis 

hasil kegiatan Posyandu, dan melakukan deteksi dini tanda bahaya umum dan 

rujukan terhadap Ibu hamil, bayi, dan anak balita (Kemenkes RI, 2011). Yang 

terjadi di  lapangan adalah kurangnya perhatian Puskesmas terhadap Posyandu 
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yang dibina, ka rena kehadiran pihak Puskesmas di  Posyandu yang t idak rutin 

sebulan sekali sehingga Posyandu tidak bisa bergerak lebih maju. 

2. Faktor kader  

a. Jumlah kader 

 Kader yang bertugas minimal berjumlah lima orang, sesuai jumlah langkah 

Posyandu yang mengacu pada sistem lima langkah. Yang pertama pendaftaran, 

kedua pe nimbangan, yang k etiga pe ngisian K artu M enuju S ehat ( KMS), 

keempat penyuluhan, dan yang kelima adalah pelayanan kesehatan. Jika jumlah 

kader yang m enyelenggarakan P osyandu kur ang d ari j umlah t ersebut, maka 

pelayanan Posyandu tidak akan berjalan dengan baik. 

b. Usia kader 

 Posyandu merekrut kader yang berasal dari masyarakat sekitar yang secara 

sukarela be rsedia, m ampu da n m emiliki w aktu unt uk m enyelenggarakan 

kegiatan P osyandu. T idak a da s yarat us ia t ertentu unt uk m enjadi ka der. 

Menurut w awancara d engan p ihak D inas K esehatan S urabaya, b anyak k ader 

yang t elah be rusia l anjut. Hal in i me mpengaruhi k urang ma ksimalnya 

pemberdayaan kader selama ini, karena kader telah banyak yang berusia lanjut 

dan kurang mampu untuk menerima sesuatu yang baru dengan baik dan cepat. 

c. Pendidikan kader 

 Pendidikan ka der m inimal S MP merupakan salah satu kriteria d alam 

aturan perekrutan kader (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2005). Masih banyaknya 

kader yang m emiliki pe ndidikan di bawah S MP sangat b erkaitan d engan ca ra 
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kader m enerima i lmu ba ru akan pengetahuan d an k eterampilan dalam 

pelayanan penimbangan balita di Posyandu. 

c. Pekerjaan kader 

 Posyandu m emiliki w aktu buka  m inimal s ebulan s ekali. J ika ka der yang 

bertanggungjawab t erhadap s uatu P osyandu ku rang m emiliki w aktu unt uk 

mengurus Posyandu tersebut karena pekerjaan yang menyita waktunya, hal ini 

dapat m enjadi s alah s atu f aktor yang m emperlambat k elancaran k egiatan 

Posyandu. 

d. Motivasi kader 

 Kader merupakan sumbangan tenaga dari masyarakat dalam meningkatkan 

taraf k esehatan m asyarakat i tu s endiri. P emerintah s eharusnya m ampu 

membina da n m empertahankan ka der de ngan reward yang c ukup, p elatihan 

yang ba ik, s erta ke giatan yang m ampu m enumbuhkan m otivasi ka der s upaya 

lebih giat meningkatkan kualitas Posyandu. 

3. Faktor mitra 

a. Dukungan Kelurahan/Desa 

 Kelurahan be rtanggung jawab unt uk m emberikan dukunga n k ebijakan, 

sarana dan da na unt uk pe nyelenggaraan P osyandu, m engkoordinasikan 

penggerakan m asyarakat unt uk ha dir di  P osyandu, m engkoordinasikan 

keaktifan ka der, pe ngurus P osyandu da n t okoh m asyarakat, m enindaklanjuti 

hasil k egiatana P osyandu s erta m elakukan p embinaan u ntuk t erselenggaranya 

kegiatan P osyandu s ecara t eratur (Kemenkes R I, 2011) . J ika ha l di atas l uput 

untuk dilakukan, maka penyelenggaraan Posyandu menjadi tidak lancar. 
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b. Dukungan PKK 

 Tugas t im P emberdayaan d an K esejahteraan Keluarga (PKK) b erperan 

aktif d alam p enyelenggaraan P osyandu, p enggerak p eran s erta m asyarakat, 

penyuluhan d an m elengkapi d ata s esuai s istem i nformasi m anajemen ( SIM) 

(Kemenkes, 2 011). D ukungan P KK da lam P osyandu m emiliki p eran yang 

cukup besar. Jika Tim PKK tidak mendukung Posyandu dengan baik, Posyandu 

tidak akan terselenggara dengan baik. 

c. Dukungan tokoh agama/masyarakat 

 Keberadaan t okoh a gama e rat ka itannya de ngan s uatu ke lompok 

masyarakat t ertentu. T okoh a gama m emiliki pe ngaruh yang b esar pa da s uatu 

masyarakat d i d aerah t ertentu k arena k epercayaan m asyarakatnya yang tinggi 

pada t okoh agamanya. J ika tokoh a gama t idak mendukung P osyandu, maka 

akan sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk datang ke Posyandu. 

4. Faktor Balita 

a. Status pendamping balita 

 Balita m embutuhkan pe meriksaan t umbuh ke mbang yang r utin unt uk 

memantau s tatus gizinya. S alah s atu ca ranya ad alah d engan rutin 

menugunjungi Posyandu. Balita sudah pasti ditemani oleh pendamping saat ke 

Posyandu. Namun ka dang ba nyak f aktor yang menyebabkan b alita j arang ke  

Posyandu k arena p endampingnya s ibuk k arena bekerja at au b erbagai al asan 

lainnya. 
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b. Pendidikan Ibu balita 

 Pendidikan merupakan suatu ha l yang penting d alam d iri manusia dalam 

proses peningkatan kemampuan di tiap fase hidupnya secara terus menerus. Ibu 

yang mengenyam pendidikan yang lebih rendah cenderung kurang sadar akan 

kebutuhan balita untuk datang ke Posyandu. 

b. Pekerjaan Ibu balita 

 Ibu balita m erawat b alita s upaya p ertumbuhan d an p erkembangannya 

sempurna da n nor mal. J ika Ibu ba lita memiliki p ekerjaan la innya s elain 

merawat balita, maka akan menyebabkan Ibu balita sulit menemani balita untuk 

ke P osyandu. S ehingga ba lita m enjadi t idak a kan be rkunjung ke  P osyandu 

karena tidak adak yang mendampingi. 

c. Kepuasan pendamping tentang pelayanan balita di posyandu 

 Pelayanan ba lita be rkualitas ba ik m erupakan s alah s atu kr iteria s upaya 

Posyandu tersebut dapat melaksanakan kegiatan utamanya dengan baik. Namun 

jika pelayanan yang diberikan tidak baik, hal ini mampu menjadikan Ibu tidak 

puas da n t idak m au da tang ke mbali ke  pos yandu, l alu m emilih pe layanan 

kesehatan lainnya. 

d. Manfaat posyandu 

 Pendamping b alita datang k e P osyandu s ecara rutin karena p ercaya akan 

manfaat yang akan di dapat seperti mengetahui status gizi balita dan mendapat 

pengetahuan-pengetahuan lain seputar kesehatan balita. Jika pendamping balita 

belum yakin a tau m alah t idak t ahu a kan m anfaat a kan pos yandu, m aka akan 

sulit untuk mengharapkan kehadiran balita yang rutin di posyandu. 
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 1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara faktor Puskesmas yang meliputi pembinaan 

kader dengan pemberdayaan kader (Alignment, Capacity, dan Trust) dan 

strata Posyandu (Madya dan Purnama) pada pelayanan balita di Posyandu 

Kota Surabaya? 

2. Apakah a da hubungan antara faktor P uskesmas yang m eliputi ke bijakan 

reward kader da n ke disiplinan ke hadiran pe tugas P uskesmas dengan 

kehadiran kader di Posyandu Kota Surabaya? 

3. Apakah a da hubungan antara faktor k ader yang me liputi ju mlah, usia, 

pendidikan, pekerjaan dan motivasi dengan kehadiran kader di Posyandu 

Kota Surabaya? 

4. Apakah ada hubun gan a ntara faktor m itra yang m eliputi D ukungan 

Kelurahan/Desa, PKK, dan t okoh a gama/masyarakat dengan kehadiran 

kader di Posyandu Kota Surabaya? 

5. Apakah ada hubun gan a ntara faktor b alita yang me liputi status 

pendamping b alita, pendidikan Ibu b alita, pekerjaan I bu balita, k epuasan 

pendamping tentang pelayanan balita di Posyandu, dan manfaat Posyandu 

dengan kehadiran balita di Posyandu Kota Surabaya? 

6. Apakah ada hubun gan a ntara p emberdayaan k ader (alignment, capacity, 

dan trust) d an s trata P osyandu (Madya d an P urnama) dengan k ehadiran 

kader di Posyandu Kota Surabaya? 
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7. Bagaimana upaya p eningkatan cak upan penimbangan ba lita (D/S) 

berdasarkan a nalisis f aktor ba lita da n pe mberdayaan ka der di  P osyandu 

Kota Surabaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Menyusun up aya pe ningkatan c akupan pe nimbangan ba lita ( D/S) 

berdasarkan a nalisis f aktor ba lita da n pe mberdayaan ka der di  P osyandu K ota 

Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara faktor Puskesmas yang meliputi pembinaan 

kader dengan pemberdayaan k ader (Alignment, Capacity, da n Trust) da n 

strata Posyandu (Madya dan Purnama) pada pelayanan balita di Posyandu 

Kota Surabaya. 

2. Menganalisis hubungan antara faktor Puskesmas yang meliputi kebijakan 

reward kader da n ke disiplinan ke hadiran pe tugas P uskesmas dengan 

kehadiran kader di Posyandu Kota Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan a ntara faktor ka der yang m eliputi ju mlah, u sia, 

pendidikan, pekerjaan, dan motivasi dengan kehadiran kader di Posyandu 

Kota Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan a ntara faktor mitr a yang me liputi d ukungan 

Kelurahan/Desa, PKK, dan t okoh a gama/masyarakat dengan kehadiran 

kader di Posyandu Kota Surabaya. 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN ..... ASTIKA MAHARANI PUTRI



18 
 

 
 

5. Menganalisis hubungan a ntara faktor balita yang m eliputi status 

pendamping b alita, pendidikan Ibu b alita, pekerjaan I bu balita, k epuasan 

pendamping tentang pelayanan balita di Posyandu, dan manfaat Posyandu 

dengan kehadiran balita di Posyandu Kota Surabaya. 

6. Menganalisis hubungan antara pemberdayaan kader (alignment, capacity, 

dan trust) d an s trata P osyandu ( Madya d an P urnama) d engan k ehadiran 

kader di Posyandu Kota Surabaya. 

7. Menyusun up aya pe ningkatan c akupan penimbangan ba lita ( D/S) 

berdasarkan a nalisis f aktor ba lita da n pe mberdayaan ka der di  P osyandu 

Kota Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil p enelitian in i dapat me njadi s umbangan p emikiran d alam 

pengembangan i lmu a dministrasi da n ke bijakan ke sehatan khus usnya i lmu 

manajemen pe layanan kesehatan di  P osyandu. S elain i tu da ri pe nelitian i ni 

diharapkan d apat m emberi m asukan bagi pe nyempurnaan p roses p emberdayaan 

kader Posyandu dalam pelayanan penimbangan balita. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Secara p raktis p enelitian in i diharapkan da pat memberikan masukan 

kepada : 

1. Puskesmas dalam r angka p engupayaan peningkatan D/S di P osyandu 

Kota Surabaya. 
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2. Posyandu dalam r angka m eningkatkan tin gkat p artisipasi masyarakat 

melalui cak upan D /S d an m eningkatkan s trata Posyandu ke  t ingkat 

yang lebih baik lagi. 

3. Peneliti dalam r angka mengaplikasikan i lmu perubahan or ganisasi 

yang telah didapatkan pada Puskesmas dimana peneliti bertugas. 

4. Responden t entang p entingnya ke hadiran di P osyandu da lam 

meningkatkan D/S. 

5. Masyarakat tentang pentingnya dukungan s emua pi hak da lam 

pelaksanaan Posyandu khususnya pelayanan penimbangan balita dalam 

rangka peningkatan D/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN ..... ASTIKA MAHARANI PUTRI




