
1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah membawa 

konsekuensi pada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem 

kesehatan yang sesuai dengan kondisi setempat. Pemerintah Daerah harus 

mampu mengelola dan membiayai pembangunan kesehatan secara mandiri 

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Pada saat ini yang menjadi masalah utama pengembangan sistem 

kesehatan di daerah adalah terbatasnya biaya dan kemampuan sumber daya 

manusia (SDM) yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut sektor 

kesehatan di daerah harus segera berfikir untuk mencari altematif dalam 

pembangunan sistem kesehatannya supaya dapat memobilisasi semua 

kemampuan yang ada di daerahnya. 

Pengembangan sistem kesehatan di daerah sang at penting untuk 

dipersiapkan dengan cermat, karena apapun model yang akan 

dikembangkan, model tersebut harus senantiasa menjaga tercapainya tujuan 

normatif pembangunan kesehatan, yaitu (1) equity, (2) quality, (3) efficiency, 

(4) accessibility dan (5) sustainabi/ity (Pudjirahardjo, 2000). Kelima tujuan 

normatif inilah yang seharusnya merupakan acuan dasar visi dan misi 

pembangunan kesehatan di setiap daerah. 

Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan perangkat Pemerintah Daerah 

di bidang kesehatan, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

merumuskan sistem kesehatan di daerah melalui pelayanan kesehatan 

Puskesmas dengan tetap mengingat pada terbatasnya biaya dan sumber 

daya manusia yang tersedia (Pudjirahardjo, 2000). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/1999 pasal 4, Puskesmas 

dapat dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), dengan 

demikian pemerintah daerah harus mampu mengelola serta mencukupi 

pembiayaan Puskesmas secara mandiri. Di lain pihak, Dinas Kesehatan 

Kabupaten sebagai instansi yang bertanggung jawab, harus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

meningkatkan kinerja petugas kesehatan yang ada di Puskesmas serta 

membangun kepercayaan masyarakat kepada Puskesmas yang ada di 

seluruh wilayah Kabupaten. Dengan upaya tersebut diharapkan pemanfaatan 

Puskesmas oleh masyarakat akan meningkat. 

Puskesmas sebagai unit terdepan dalam pelaksanaan pembangunan 

kesehatan, dari berbagai laporan dan hasil penelitian (Direktur Kesehatan 

Khusus, 2000), menunjukkan bahwa disamping keberhasilannya, Puskesmas 

masih banyak menghadapi masalah kinerja yang perlu diatasi secara 

menyeluruh. Masalah tersebut antara lain: 

1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan, meskipun 

keberadaan Puskesmas sudah merata di seluruh pedesaan dan 

penduduk miskin mendapatkan pembebasan biaya pelayanan 

kesehatan. 

2. Belum membaiknya kualitas pelayanan kesehatan sebagai dimensi 

penting dari kepuasan konsumen, walaupun ketersediaan tenaga, 

peralatan dan biaya kesehatan semakin baik .. 

3. Terjadinya kesejangan antara supply dan demand dalam pelayanan 

kesehatan, karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dan belum diantisipasinya tuntutan tersebut 

oleh Puskesmas. 
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4. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga kesehatan terutama dokter 

yang sa at ini ditetapkan sebagai kepala Puskesmas, waktunya lebih 

banyak terserap pad a urusan manajemen Puskesmas, sedangkan di 

pihak lain pelayanan medis yang menjadi kompetensi utamanya 

hanya tersedia waktu yang terbatas. 

5. Pada umumnya Puskesmas mempunyai citra yang kurang baik di 

mata masyarakat, terutama berkaitan dengan penampilan fisik yang 

kurang bersih dan kurang nyaman serta disiplin dan keramahan 

tenaga dalam pelayanan kesehatan yang masih sangat kurang. 

Belum optimalnya pemanfaatan tenaga kesehatan terutama dokter 

sebagai kepala Puskesmas, terutama dalam pelayanan medis ditunjukkan 

oleh lIyas (1999), bahwa hanya ditemukan 4,1% peran dokter Puskesmas 

yang benar-benar membutuhkan kompetensi sebagai profesional kedokteran, 

adapun mayoritas peranan dokter (95,9%) di Puskesmas tidak membutuhkan 

kualifikasi dan kompetensi dokter. Oi lain pihak Pudjirahardjo (1992), dalam 

penelitiannya di Surabaya menyebutkan bahwa Puskesmas sebagai pilihan 

pertama dalam mencari pengobatan baru mencakup 16% - 17% dari seluruh 

kesakitan dan sisanya ke rumah sakit, dokter praktek, paramedis swasta, 

membeli obat, datang ke tabib atau dukun. 

Oalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada 

masyarakat di Puskesmas, dilaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan 

dan rawat inap. Pelayanan kesehatan rawat inap hanya dilaksanakan oleh 

Puskesmas tertentu yang mempunyai lokasi strategis dan memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan. Oalam Pedoman Kerja Puskesmas 1998, 

dinyatakan bahwa Puskesmas rawat inap sebagai apusat Rujukan Antara" 
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yang melayani penderita gawat darurat sebelum dapat dibawa ke rumah 

sakit, dengan kegiatan sebagai berikut. 

1. Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat 

darurat, antara lain: 

a. Kecelakaan lalu lintas. 

b. Persalinan dengan penyulit. 

c. Penyakit lain yang mendadak dan gawat 

2. Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi 

penderita dalam rangka diagnostik dengan rata-rata hari perawatan 

3 hari atau maksimal 7 hari. 

3. Melakukan pertolongan sementara untuk mempersiapkan 

pengiriman penderita lebih lanjut ke rumah sakit. 

4. Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan dengan resiko 

tinggi dan persalinan dengan penyulit. 

5. Melakukan metode operasi pria dan metode operasi wanita untuk 

program keluarga berencana. 

Pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas sangat membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna. Hal ini 

karena dengan adanya tenaga dokter dan perawat serta peralatan medis dan 

non medis yang memadai, masyarakat dapat memperoleh pelayanan 

pengobatan serta perawatan terhadap penyakitnya secara optimal tanpa 

harus ke rumah sakit yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Dalam 

kenyataannya pelayanan kesehatan rawat inap di samping memberikan 

pelayanan kesehatan yang bersifat gawat darurat, dokter Puskesmas juga 

memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan penyakit-penyakit yang 
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lain semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dokter dan fasilitas 

yang tersedia. 

Pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas juga mempunyai 

kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Puskesmas. Hal ini karena 

dalam pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas telah diatur melalui 

Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketetapan besamya restribusi rawat inap 

Puskesmas. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh dari restribusi 

rawat inap Puskesmas, dapat dipergunakan kembali antara lain untuk biaya 

operasional perawatan, pendidikan tenaga kesehatan, dan investasi dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rawat inap. 

Berdasarkan kenyataan terse but di atas, maka potensi Puskesmas 

rawat inap yang sudah ada perlu dikembangkan secara lebih baik dan 

terencana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

meningkatkan peranan Puskesmas dalam pembangunan kesehatan di 

Kabupaten. 

Seluruh Puskesmas di Kabupaten Bondowoso, terutama Puskesmas 

rawat inap mempunyai modal atau potensi yang cukup besar untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mereka mau berkunjung dan 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. Modal tersebut adalah: 

1. Pad a tahun anggaran 1997 sampai dengan tahun 2000 Kabupaten 

Bondowoso mendapatkan alokasi dana Proyek HP IV dan JPS-BK. 

Dengan alokasi dana tersebut seluruh Puskesmas telah dilengkapi 

sarana fisik dan sarana medis yang cukup memadai, yang meliputi: 

a. Porselenisasi 

b. Sarana sumber air bersih 

c. Perbaikan gedung 

d. Penambahan ruang pelayanan dan perawatan 
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e. Sarana medis 

f. Sarana non medis 

g. Mebelair. 

2. Seluruh Puskesmas telah ada dokter 

Wilayah Kabupaten Bondowoso mempunyai 17 kecamatan dengan 

jumlah Puskesmas sebanyak 22 buah (10 Puskesmas dengan fasilitas 

rawat inap), 58 buah Puskesmas pembantu (pustu) dan 112 pondok 

bersalin desa (polindes). Jumlah dokter Puskesmas seluruhnya 

sebanyak 25 orang, dimana 22 orang diantaranya adalah sebagai kepala 

Puskesmas, sedangkan 3 dokter lainnya sebagai sebagai dokter kedua 

di Puskesmas rawat inap. Oari 25 dokter Puskesmas terse but, 6 dokter 

pegawai negeri sipil (PNS) dan 19 dokter pegawai tidak tetap (PTT). 

3. Seluruh desa yang berjumlah 195 telah mempunyai sarana kesehatan 

dan tenaga paramedis. 

4. Ratio sarana dan tenaga Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 

sebagai berikut: 

a. Ratio Puskesmas : penduduk 

b. Ratio dokter Puskesmas : penduduk 

c. Ratio paramedis : penduduk 

= 1 : 30.445 (N = 1 : 30.000) 

= 1 : 26.800 (N = 1 : 30.000) 

= 1 : 1.861 (N = 1 : 2.000) 

d. Ratio Puskesmas rawat inap penduduk = 1: 68.171 (N = 1 : 

80.000) 

Oi Kabupaten Bondowoso, dari 22 Puskesmas yang ada, 10 

Puskesmas (45,45%) diantaranya mempunyai fasilitas rawat inap dengan 

jumlah tempat tidur yang bervariasi antara 6 sampai 20 buah. Hasil kegiatan 

rawat inap Puskesmas se Kabupaten Bondowoso tahun 2000, BOR terendah 
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adalah 3,18% dengan 6 tempat tidur dan BOR tertinggi adalah 46,14% 

dengan 10 tempat tidur. Jumlah pasien yang dirawat di seluruh Puskesmas 

rawat inap dalam tahun 2000 adalah 6.019 jiwa, dengan jumlah pasien 

terbanyak dirawat di Puskesmas Tamanan yaitu sebanyak 1.540 jiwa, 

sedangkan jumlah pasien terendah didapatkan di Puskesmas Wonosari yaitu 

sebanyak 32 jiwa. 

Untuk mengetahui gambaran hasil cakupan pelayanan kesehatan rawat 

inap dan keadaan tenaga Puskesmas rawat inap di Kabupaten Bondowoso 

dapat dilihat pada Tabel1.1 dan TabeI1.2. 

Tabel 1.1. Hasil Kegiatan Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas 
Kabupaten Bondowoso Tahun 1998 - 2000 

Puskesmas 1998 1999 2000 
No. 

Rawat Inap 1T Jml HP BOR 1T Jml HP BOR 1T Jml HP Px Px Px 
1. Wring in 8 732 1487 50,92 10 831 1672 45,81 10 926 1684 

2. Maesan 10 582 1345 36,85 10 572 1296 35,52 10 463 1315 

3. Tamanan 20 1329 2782 38,11 20 1582 2921 40,01 20 1540 2895 

4. Pujer 20 1286 2567 35,16 20 1299 2681 37,22 20 1482 2681 

5. Tlogosari 6 52 148 6,76 6 79 197 8,99 6 184 214 

6. Sbr. Wringin 6 298 736 33,61 6 367 870 39,71 6 377 858 

7. Sempol 6 92 215 9,82 6 85 224 10,22 6 81 202 

8. Prajekan 6 472 936 42,74 10 816 1108 30,36 10 832 1150 

9. Cerme 5 89 186 10,19 6 96 203 9,26 6 102 229 

10. Wonosari 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 70 

Jumlah 87 4932 10402 - 94 5727 11172 - 100 6019 11298 

Rata-rata 22,01 21,43 

Sumber: Laporan Tahunan Dmas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (tahun: 1998, 1999, 2000) 

Keterangan: n: Tempat tidur 
Jml Px : Jumlah pasien 

HP : Han perawatan 
BOR : Bed Occupancy Rate 

BOR 

46,14 

36,03 

39,66 

36,72 

9,77 

39,18 

9,22 

31,51 

10,47 

3,18 

-

26,19 



Tabel 1.2. Jumlah Tenaga di Puskesmas Rawat Inap 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2000 

Puskesmas Induk Pustu I Polindes No. Puskesmas Rawat Inap Rawat Jalan 
Prwt Bidan Lain2 Prwt Bidan Lain2 Prwt Bidan Lain2 

1. Wring in 2 - 2 2 1 12 2 10 -

2. Maesan 1 1 2 2 1 11 2 8 -

3, Tamanan 5 - 5 1 1 10 2 4 -

4. Pujer 4 - 4 1 2 10 3 7 -

5. Tlogosari 1 - 1 1 2 7 2 5 -

6. Sbr. Wringin 2 - 2 1 1 5 2 3 -

7. Sempol 1 - 0 2 1 9 2 0 -

8. Prajekan 2 - 2 1 2 10 3 5 -

9. Cerme 1 - 1 1 2 5 3 5 -

10. Wonosari 1 - 0 1 1 11 3 7 -
Jumlah 20 1 19 13 14 90 24 54 -

Jumlah 

31 

28 

28 

31 

19 

16 

15 

25 

18 

24 

235 

Sumber : Laporan T ahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (tahun 2000) 
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Keterangan 

1 dr, drg, SPAG 

1 dr, drg 

2 dr, drg, SPAG 

1 dr, drg. SPAG 

1dr 

1 dr, SPAG 

1dr 

2 dr. drg, SPAG 

1 dr, drg 

1 dr, SPAG 

Mempelajari hasil cakupan pelayanan kesehatan rawat inap di 

Puskesmas tahun 1999 - 2000, dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di 

Puskesmas rawat inap tahun 2001 di Kabupaten Bondowoso, maka kegiatan 

rawat inap yang disediakan di 10 Puskesmas tersebut belum mencapai 

target minimal, yaitu BOR rata-rata 55%. Hal ini menggambarkan bahwa di 

Kabupaten Bondowoso, pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas 

belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Permasalahan yang 

timbul dari keadaan Puskesmas saat ini di Kabupaten Bondowoso adalah 

rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pemanfaatan pelayanan 

kesehatan rawat inap di Puskesmas Kabupaten Bondowoso adalah: faktor 

masyarakat, faktor provider, faktor interaksi konsumen - provider, faktor 

organisasi dan faktor lingkungan. 

FAKTOR MASYARAKA T 
I. Sosio Psikologis 

Persepsi dan kebutuhan 
masyarakat dan stake holder 
terhadap pelayanan kesehatan 
1. Pelayanan petugas kesehatan 
2. Biaya pelayanan kesehatan 
3. Kelengkapan fasilitas pelayanan 

kesehatan 
4. Prosedur pelayanan kesehatan 
5. Kelengkapan jenis pelayanan 

kesehatan 

II. Sosio Kultural 

III. Sosio Demografi 
Umur, jumlah keluarga, 
pendidikan dan peke~aan 

IV. Epidemiologis 
Kondisi kesehatan masyarakat 

FAKTOR INTERAKSI 
KONSUMEN-PROWDER 
1. Aktif - pasif I 
2. Bimbingan - ke~asama 
3. Saling membantu 

Pemanfaatan Pelayanan 
Kesehatan Rawat Inap 
Di Puskesmas Rendah 

FAKTOR PROWDER 
1. Sikap dan perilaku petugas 

kesehatan 
2. Keterampilan petugas kesehatan 

FAKTOR ORGANISASI 
I. Ketersediaan Sumber Daya 

1. Ketersediaan petugas 
kesehatan 

2. Ketersediaan dana pelayanan 
kesehatan 

3. Ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan 

4. Ketersediaan jenis pelayanan 
kesehatan 

II. Manajemen Pelayanan 
Kesehatan 
1. Pengelolaan pelayanan 

kesehatan 
2. Pembinaan pelayanan 

kesehatan 

FAKTOR LlNGKUNGAN 
1. Geografi 

Jarak, transportasi, biaya 
pe~alanan 

2. Pengobatan tradisional di 
masyarakat 

3. Pelayanan kesehatan rawat inap 
rumah sakit 

Gambar 1.1. Identifikasi Masalah 
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1.2.1 Faktor Masyarakat 

1. Faktor Sosio Psikologis 

Persepsi dan kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 

juga ditentukan oleh keadaan sosio psikologis masyarakat yang 

merupakan persepsi masyarakat atau konsumen terhadap 

pelayanan kesehatan yang ada Persepsi dan kebutuhan terhadap 

pelayanan kesehatan tersebut meliputi: 

1) Pelayanan kesehatan oleh petugas, 

2) Biaya pelayanan kesehatan, 

3) Kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan, 

4) Prosedur pelayanan kesehatan, 

5) Kelengkapan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada masyarakat atau konsumen. 

Pelayanan kesehatan mempunyai kaitan yang erat dengan perilaku 

masyarakat. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pelayanan 

kesehatan sangat tergantung pad a persepsi masyarakat tentang 

kesehatan. 

2. Faktor Sosio Kultural 

Norma yang ada di masyarakat dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan akan 

mempengaruhi pemanfaatan tempat pelayanan kesehatan yang 

tersedia. Norma dan kebiasaan masyarakat tersebut dapat 

digambarkan melalui alasan pemanfaatan tempat pelayanan dan 

kuatnya dorongan orang lain atau keluarga dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan. 
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3. Faktor Sosio Demografi 

Kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan ditentukan 

oleh keadaan sosio demografi masyarakat, yang meliputi unsur

unsur: umur, jumlah keluarga, pendidikan dan pekerjaan. Setiap 

unsur dengan tingkatannya mempunyai kebutuhan tentang 

pelayanan kesehatan yang berbeda. Menurut Faida dan 

Suprihanto (1999), bahwa pendidikan dan pemanfaatan poli umum 

mempunyai korelasi yang bermakna di RSUD Genteng. 

4. Faktor Epidemiologi 

Kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan ditentukan 

pula oleh keadaan kesehatan masyarakat, yang digambarkan oleh 

kondisi kesehatan keluarga. Keadaan kesehatan keluarga akan 

menentukan besamya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang 

ada. 

1.2.2 Faktor Provider 

Pelayanan provider terhadap masyarakat sangat menentukan besamya 

pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Pelayanan 

provider kepada masyarakat ditentukan oleh sikap perilaku dan 

keterampilan petugas kesehatan. Pelayanan provider merupakan kunci 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

yang akan berakibat pada meningkatnya kunjungan masyarakat ke 

tempat pelayanan kesehatan. 

Damayanti dkk. (2000). menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya 

didapatkan bahwa pasien yang tidak menggunakan kembali institusi 

pelayanan kesehatan atau pindah ke provider lain disebabkan karena 
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perilaku staf atau personil yang tidak menyenangkan, misalnya 

pelayanan terlambat atau perilaku yang kurang manusiawi. 

1.2.3 Faktor Interaksi Konsumen dan Provider 

1 . Aktif - Pasif 

Provider bertindak secara aktif sedangkan konsumen secara pasif. 

Interaksi seperti ini mengakibatkan perawatan kurang efektif dan 

akan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan 

selanjutnya. 

2. Bimbingan - kerjasama 

3. 

Konsumen menyadari bahwa provider lebih tahu dan menunggu 

instruksi provider dan kemudian melaksanakan. Interaksi ini lebih 

efektif dan akan membawa dampak yang lebih bai~--

pelayanan kesehatan. ,.-'-'- -- IIIr1. \ l 1 \II-
, ":;r i'U~'l' ",,, ,..,\~. "l' . 

":'~ •• ~tt(" 

. t:.~S" ... s ,: 
Saling membantu<,"l·a-'. : ~,n ~ . 

::::. "' ••• J 

Provider membantu konsumen untuk menolong-oirfrlya sendiri dan 

untuk kesempurnaan perawatan maka provider membutuhkan 

informasi dari konsumen dan konsumen sendiri membutuhkan 

keahlian provider untuk pelayanan kesehatannya. 

Interaksi ini sangat efektif dan mempunyai hasil yang sangat baik 

dari upaya perawatan kesehatan. 

1.2.4 Faktor Organisasi 

1. Ketersediaan Sumber Oaya 

Sumber daya yang ada di Puskesmas sang at mempengaruhi 

pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaan sumber daya baik 

kuantitatif maupun kualitatif akan mempunyai dampak terhadap 
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pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Ketersediaan 

sumber daya meliputi: ketersediaan petugas kesehatan, dana 

pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan jenis 

pelayanan kesehatan. 

2. Manajemen Pelayanan Kesehatan 

Dalam pelayanan kesehatan terutama yang dilaksanakan oleh 

pemerintah harus dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyara

kat, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan tempat pelayanan 

tersebut. Untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

ditentukan oleh bagaimana pengelolaan program pelayanan 

kesehatan yang dilakukan Puskesmas dan pembinaan pelayanan 

kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Kebijakan dalam 

pengelolaan dan pembinaan program pelayanan kesehatan untuk 

seluruh masyarakat akan meningkatkan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. 

1.2.5 Faktor Lingkungan 

1. Geografi 

Geografi berkaitan dengan keterjangkauan tempat dan waktu yang 

diukur dengan jarak serta waktu tempuh perjalanan ke tempat 

pelayanan kesehatan. Keterjangkauan lokasi ini sangat 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan keadaan 

ini ditentukan oleh jarak antara tempat tinggal dan tempat 

pelayanan kesehatan, kemudahan transportasi menuju tempat 

pelayan kesehatan. Menurut Budiarto (1996), bahwa pada 

masyarakat kota maupun desa, jarak sang at mempengaruhi 

demand. 
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2. Pengobatan tradisional di masyarakat 

Adanya pengobatan tradisional oleh masyarakat menentukan pula 

pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada. Keyakinan 

masyarakat terhadap pelayanan pengobatan tradisional masih 

sangat kuat. Semakin besar keyakinan masyarakat terhadap 

pengobatan tradisional, semakin rendah pemanfaatan pelayanan 

kesehatan di Puskesmas. 

3. Pelayanan kesehatan rawat inap rumah sakit daerah dan swasta 

Pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah atau swasta 

sang at mempengaruhi pelayanan kesehatan rawat inap di 

Puskesmas. Rumah sa kit dapat dipandang sebagai pesaing 

Puskesmas rawat inap karena kelengkapan tenaga dan sarananya 

lebih baik. Hanya faktor jarak yang jauh untuk ke rumah sakit yang 

menyebabkan masyarakat memilih ke Puskesmas rawat inap. Oi 

Kabupaten Bondowoso jarak Puskesmas rawat inap ke rumah 

sa kit berkisar antara 13 km sampai 56 km. 

1.3 Rumusan Masalah 

Oari identifikasi masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas Kabupaten 

Bondowoso? 

2. Bagaimana persepsi slake holder Kabupaten Bondowoso terhadap 

pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas? 

3. Bagaimanakah ketersediaan sumber daya yang ada di Puskesmas 

untuk pelayanan kesehatan rawat inap? 
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4. Bagaimanakah pembinaan pelayanan kesehatan rawat inap 

Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sa kit 

Umum Daerah? 

5. Bagaimanakah strategi pelayanan kesehatan rawat inap 

Puskesmas yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatannya oleh 

masyarakat? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menyusun strategi pengembangan pelayanan kesehatan rawat inap 

Puskesmas untuk meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas. 

2. Mengidentifikasi persepsi stake holder terhadap pelayanan 

kesehatan rawat inap di Puskesmas. 

3. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya Puskesmas untuk 

pelayanan kesehatan rawat inap. 

4. Mengidentifikasi pembinaan pelayanan kesehatan rawat inap 

Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit 

Umum Daerah. 

5. Menyusun strategi pengembangan pelayanan kesehatan rawat inap 

di Puskesmas untuk meningkatkan pemanfaatannya oleh masyara

kat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan bagi perencana dan pengelola program 

kesehatan dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan 

rawat inap di Puskesmas yang lebih terarah dan tepat guna, agar 

dapat meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Bondowoso. 

2. Memberikan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bondowoso dalam upaya meningkatkan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan rawat inap di Puskesmas, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan Puskesmas sebagai biaya operasional perawatan, 

pendidikan tenaga kesehatan, serta investasi Puskesmas. 

3. Ditemukan faktor determinan yang mempengaruhi masyarakat 

dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas. 


