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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH KOORDINASI INTRA-ORGANIZATIONAL 

TERHADAP KINERJA PUSKESMAS DALAM PROGRAM 

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA 

 

(Studi di Puskesmas Kabupaten Banjar) 

 

Data Balita dengan BGM di Puskesmas wilayah Kabupaten Banjar dari 

tahun 2011 sampai 2014 mengalami kenaikan. Target nasional untuk balita 

dengan BGM adalah <5% dan target daerah untuk balita dengan BGM adalah 

<1,5%. Secara target nasional, kenaikan yang terjadi masih dibawah target yakni 

3,25%. Namun jika dibandingkan dengan target daerah, maka persentasi balita 

dengan BGM di Puskesmas Wilayah Kabupaten Banjar Martapura masih 

merupakan masalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koordinasi intra-

organizational terhadap kinerja puskesmas dalam program pemantauan 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan observasional analitik. Sampel penelitian 18 Puskesmas. 

Jumlah responden dari penelitian ini sebesar 126 orang yang tersebar di 18 

Puskesmas. Sehingga informasi dari masing-masing puskesmas didapatkan dari 7 

orang responden. 

Hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori koordinasi dari Mintzberg dan 

Thompson serta teori dari Tannenbaum, Beard, Salas (1992). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bahwa kesesuaian koordinasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Artinya apabila tipe ketergantungannya sesuai dengan mekanisme koordinasi, 

maka akan memberikan dampak positif terhadap kinerja yang dihasilkan. 

Normatifnya tipe ketergantungan yang dilakukan untuk setiap kegiatan dalam 

program pemantauan perkembangan dan pertumbuhan balita adalah Pooled 

interdependence, ketika Puskesmas menggunakan Pooled interdependence maka 

mekanisme koordinasi yang seharusnya dilakukan adalah Standardization. 

Hasil penelitian ini membuktikan teori koordinasi menurut Shortell 

(1988), koordinasi adalah kegiatan secara sadar untuk menyatukan dan 

menyelaraskan berbagai potensi yang berbeda sehingga dapat berfungsi secara 

harmonis untuk mencapai tujuan organisasi. Pada penelitian ini, koordinasi 

dioperasionalisasikan untuk menyatukan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian 

yang terlibat di Puskesmas untuk mencapai kinerja pelayanan program 

pemantauan perkembangan dan pertumbuhan balita secara optimal. 

Koordinasi yang dilakukan harus konsisten, artinya antara tipe 

ketergantungan dan mekanisme koordinasi yang diterapkan sesuai agar program 

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

 

Kata kunci: Tipe ketergantungan, mekanisme koordinasi, dan kinerja. 
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