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OPTIMALISASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) 
PUSKESMAS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
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ABSTRACT 

 
Puskesmas are a strategic unit in support of the establishment of community health 
status changes towards optimal health improvement both individuals, families, and 
communities, through technical implementation unit functional health center 
consisting of Individual Health Efforts which called UKP and Public Health Efforts 
which called UKM. Both should be equally optimized for the better of Puskesmas. 
But in fact they are not often in balance for various reasons. UKM are often 
underestimated by the Puskesmas because the vacuum is considered as the largest 
fund health centers. In the era of National Health Insurance which called JKN as it is 
today, advancing UKP and UKM are a necessity for the better of Puskesmas. And 
between the two technical function of Puskesmas, to optimize UKM will be one key 
in advancing the health center. UKM optimization can be done independently by the 
Puskesmas or in cooperation with the private sector. This paper aims to review the 
role of UKM in Puskesmas in the era National Health Insurance (JKN) and review 
the various efforts that can be done by Puskesmas to optimize UKM in JKN today's 
era. 
 
Keywords : Puskesmas, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Jaminan    Kesehatan  

Nasional (JKN), Coorporate Social Responsibility (CSR), Public Private 
Partnership (PPP) 

 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

7 
 

PENDAHULUAN 
Puskesmas adalah sarana 

pelayanan kesehatan dasar yang 
amat penting di Indonesia. 
Puskesmas merupakan unit yang 
strategis dalam  mendukung 
terwujudnya perubahan status 
kesehatan masyarakat menuju 
peningkatan derajat kesehatan yang 
optimal. Puskesmas sebagai unit 
pelayanan kesehatan tingkat 
pertama dan terdepan dalam sistem 
pelayanan kesehatan, maka 
puskesmas harus mampu 
menyelenggarakan upaya kesehatan 
yang bersifat menyeluruh dan 
terpadu melalui upaya peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan, dan 
pemulihan disertai dengan upaya 
penunjang yang diperlukan. 
Puskesmas harus mampu 
meningkatkan kesehatan 
perorangan, keluarga, masyarakat, 
beserta lingkungannya. 

Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka di puskesmas 
dibentuklah unit pelaksana teknis 
fungsional puskesmas yang terdiri 
dari Upaya Kesehatan Perorangan 
(UKP) dan Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM). Keduanya harus 
sama-sama di optimalkan demi 
kemajuan puskesmas. Namun 
seringkali keduanya tidak bisa 
berjalan maksimal karena alasan 
pendanaan,terutama UKM. 
Seringkali UKM dianggap sebagai 
penyedot anggaran puskesmas yang 
besar. Dan seringkali pula hal ini 
dijadikan alasan apabila UKM di 
suatu puskesmas tidak berjalan. 

Padahal dampak dari program-
program yang ada di UKM sangat 
besar. Melalui program-program 
yang ada di UKM, akan tercipta 
masyarakat yang sehat, dan mandiri 
dalam bidang kesehatan.  

 Di era Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) seperti sekarang ini, 
pengoptimalan UKM Puskesmas 
merupakan salah satu strategi yang 
bisa dilakukan dalam memajukan 
Puskesmas.Manfaat Jaminan 
Kesehatan Nasional mencakup 
pelayanan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif termasuk 
pelayanan obat dan bahan medis 
habis pakai sesuai dengan kebutuhan 
medis. Karena tujuan dari program 
JKN yang dicanangkan Pemerintah 
mulai Januari 2014 ini adalah 
mengubah paradigma sakit menjadi 
paradigma sehat. Maka dengan 
semakin meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat secara tidak 
langsung berarti akan mengurangi 
biaya operasional yang dikeluarkan 
oleh Puskesmas untuk upaya 
pengobatan (UKP). 

Memajukan UKM memang 
tidaklah mudah. Dibutuhkan 
perencanaan yang matang dari 
masing-masing pemegang program. 
Memajukan UKM di era JKN dapat 
dilakukan secara mandiri oleh 
Puskesmas atau bekerja sama 
dengan pihak swasta. Selain butuh 
pendanaan juga diperlukan 
kerjasama lintas program dalam 
puskesmas dan lintas sektor yang 
terkait dengan puskesmas. Inovasi 
juga diperlukan, agar program-
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program yang ada di UKM 
puskesmas bisa kita jual kepada 
sponsor. 

Public Private Partnership 
(PPP) adalah bentuk kemitraan 
pemerintah dan swasta yang bisa 
dijadikan sebagai salah satu usaha 
untuk meningkatkan sektor 
pelayanan publik, termasuk juga 
dalam pengembangan UKM. 
Dengan memanfaatkan adanya 
konsep Corporate Social 
Responsibility (CSR) dalam suatu 
perusahaan akan memungkinkan 
bagi sektor publik untuk menjalin 
kemitraan dengan swasta. Sehingga 
diharapkan melalui kemitraan ini 
UKM akan menjadi kegiatan yang 
sangat beragam dan tidak monoton 
serta digemari masyarakat. 

Penulisan makalah ini 
bertujuan untuk mengulas tentang 
peran UKM di Puskesmas dalam era 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
serta berbagai upaya yang bisa 
dilakukan dalam mengoptimalkan 
UKM di Puskesmas 
 
 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Puskesmas 

 Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) merupakan salah satu 
sarana pelayanan kesehatan yang 
sangat penting di Indonesia. Adapun 
yang dimaksud dengan puskesmas 
adalah unit pelaksana fungsional 
yang berfungsi sebagai unit 
pelaksana pembangunan kesehatan, 
pusat pembinaan peran serta 
masyarakat dalam bidang kesehatan, 
serta pusat pelayanan kesehatan 

tingkat pertama yang 
menyelenggarakan kegiatannya 
secara menyeluruh, terpadu, dan 
berkesinambungan pada masyarakat 
yang bertempat tinggal di 
suatuwilayah tertentu. 

 Puskesmas adalah unit 
pelaksana pembangunan kesehatan 
di wilayah kerjanya. Unit pelaksana 
disini maksudnya adalah Unit 
Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan, 
yang selanjutnya disebut UPTD, 
yaitu unit organisasi di lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 
yang melaksanakan tugas tehnis 
operaasional.  

 Sedangkan yang dimaksud 
dengan wilayah kerja adalah batasan 
wilayah kerja puskesmas dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi 
pembangunan kesehatan yang 
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota berdasarkan 
keadaan geografis, demografis, 
sarana transportasi, masalah 
kesehatan setempat, beban kerja 
puskesmas,dan lain-lain. Selain itu 
juga harus memperhatikan dalam 
upaya meningkatkan organisasi, 
memperjelas tanggung jawab 
pembangunan wilayah kecamatan, 
meningkatkan sinergisme dalam 
upayapembangunan di wilayah 
kecamatan, meningkatkan 
sinergisme kegiatan, dan 
meningkatkan kinerja.            
Apabila dalam suatu kecematan 
terdapat lebih dari satu puskesmas, 
maka Dinas Kesehatan Kabupaten / 
Kota dapat menunjuk salah satu 
puskesmas sebagai koordinator 
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pembangunan kesehatan di 
kecamatan tersebut.  

Jika ditinjau dari sistem 
pelayanan kesehatan di Indonesia, 
maka peranan puskesmas di 
Indonesia sangatlah unik. Sebagai 
pusat pelayanan kesehatan terdepan 
di Indonesia, maka selain tanggung 
jawabnya sebagai penyelenggara 
pelayanan kesehatan masyarakat, 
puskesmas juga bertanggung jawab 
dalam menyelenggarakan pelayanan 
kedokteran. 
 
2.2  Tujuandan Fungsi 
Puskesmas 

Tujuan pembangunan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh 
puskesmas adalah mendukung 
tercapainya tujuan pembangunan 
kesehatan nasional yakni 
meningkatkan kesadaran, kemauan, 
dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang yang bertempat tinggal 
di wilayah kerja puskesmas, agar 
terwujud derajat  kesehatan yang 
setinggi-tingginya dalam rangka 
mewujudkan Indonesia sehat. 

 Adapun fungsi puskesmas 
akan dijabarkan sebagai berikut : 
1. Pusat penggerak 

pembangunan berwawasan 
kesehatan. Puskesmas selalu 
berupaya menggerakkan dan 
memantau penyelenggaraan 
pembangunan lintas sektor 
termasuk oleh masyarakat dan 
dunia usaha di wilayah kerjanya, 
sehingga berwawasan serta 
mendukung pembangunan 
kesehatan. Disamping itu 

puskesmas juga aktif memantau 
dan melaporkan dampak 
kesehatan dari setiap 
penyelenggaraan program 
pembangunan di wilayah 
kerjanya. 
 

2. Pusat pemberdayaan 
masyarakat 
Puskesmas selalu berupaya agar 
perorangan terutama pemuka 
masyarakat, keluarga dan 
masyarakat, memiliki kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan 
melayani diri sendiridan 
masyarakat untuk hidup sehat, 
berperan aktif dalam 
memperjuangkan kepentingan 
kesehatan termasuk sumber 
pembiayaannya, serta ikut 
menetapkan, menyelenggarakan, 
dan memantau pelaksanaan 
program kesehatan. 
Pemberdayaan perorangan, 
keluarga, dan masyarakat ini 
diselenggarakan dengan 
memperhatikan kondisi dan 
situasi khususnya sosial budaya 
masyarakat setempat 

 
3. Pusat pelayanan kesehatan 

masyarakat primer 
Pelayanan kesehatan masyarakat 
primer adalah pelayanan yang 
bersifat public goods dengan 
tujuan utama memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta 
mencegah penyakit tanpa 
mengabaikan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan 
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masyarakat tersebut antara lain 
promosi kesehatan, 
pemberantasan penyakit, 
penyehatan lingkungan, 
perbaikan gizi, peningkatan 
kesehatan keluarga, keluarga 
berencana, kesehatan jiwa 
masyarakat, serta berbagai 
program kesehatan masyarakat 
lainnya. 

 
4. Pusat pelayanan kesehatan 

perorangan primer.  
Puskesmas bertanggung jawab 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan tingkat 
pertama secara menyeluruh, 
terpadu, dan berkesinambungan. 
Pelayanan kesehatan perorangan 
tingkat pertama yangmenjadi 
tanggung jawab puskesmas 
adalah pelayanan kesehatan yang 
bersifat pribadi ( private goods 
)dengan tujuan utama 
menyembuhkan penyakit dan 
pemulihan kesehatan 
perorangan, tanpa mengabaikan 
pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit. 
Artinya, upaya kesehatan di 
Puskesmas dipilah dalam dua 
kategori yakni : Pertama, pusat 
pelayanan kesehatan masyarakat 
primer yakni puskesmas sebagai 
pemberi layanan promotif dan 
preventif dengan sasaran 
kelompok dan masyarakat untuk 
memelihara dan meningkatkan 
kesehatan serta mencegah 
penyakit, dan; Kedua, 
Puskesmas sebagai pusat 

pelayanan kesehatan 
perseorangan 
primer dimana peran 
Puskesmas dimaknai 
sebagai gate keeper atau kontak 
pertama pada pelayanan 
kesehatan formal dan penakis 
rujukan sesuai dengan standard 
pelayanan medik 
 

2.3 Azas Pengelolaan 
Puskesmas 
 Sebagai sarana pelayanan 
kesehatan pertama di Indonesia, 
maka pengelolaan program kerja 
puskesmas didasarkan pada empat 
(4 ) asas sebagai berikut : 
1. Asas Pertanggungjawaban 

Wilayah 
Dalam menyelenggarakan 
program kerjanya, puskesmas 
harus melaksanak asas 
pertanggungjawaban wilayah. 
Artinya puskesmas harus 
bertanggung jawab atas semua 
permasalahan kesehatan yang 
terjadi di wilayah kerjanya. 
Karena adanya asas seperti ini 
maka puskesmas tidak boleh 
menyelenggarakan programnya 
secara pasif saja, dalam arti 
menunggu masyarakat 
berkunjung ke puskesmas, 
,melainkan harus secara aktif 
memberikan pelayanan sedekat 
mungkin dengan masyarakat. 

2. Asas Peran Serta 
Masyarakat Dalam 
menyelenggarakan program 
kerjanya, puskesmas harus 
melaksanakan asas peran serta 
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masyarakat. Artinya puskesmas 
harus berupaya melibatkan 
masyarakat dalam program 
kerjanya tersebut. Adapun 
bentuk peran serta masyarakat 
dalam pelayanan kesehatan 
banyak macamnya, salah satunya 
seperti yang terlihat dalam 
kegiatan posyandu. 
 

3. Asas Keterpaduan. 
Dalam menyelenggarakan 
program kerjanya, puskesmas 
harus melaksanak asas 
keterpaduan. Artinya puskesmas 
berupaya bukan hanya 
memadukan kegiatan tersebut 
dengan program lain (lintas 
program) tetapi juga harus 
berusaha memadukan dengan 
kegiatan dari sektor lain (lintas 
sektor). Dengan melaksanakan 
asas keterpaduan ini akan 
diperoleh banyak manfaat. Bagi 
puskesmas akan menghemat 
sumber daya, sedangkan bagi 
masyarakat akan mempermudah 
memperoleh pelayanan 
kesehatan. 

 
4. Asas Rujukan 

Dalam menyelenggarakan 
program kerjanya, puskesmas 
harus melaksanak asas rujukan. 
Artinya apabila puskesmas tidak 
mampu mengatasi masalah 
kesehatan di wilayahnya maka 
puskesmas harus merujuk ke 
sarana kesehatan yang lebih 
tinggi.Untuk pelayanan 
kedokteran, maka jalur 

rujukannya adalah rumah sakit. 
Sedangkan untukpelayan 
kesehatan masyarakat maka jalur 
rujukan nya adalah pelbagai 
kantor kesehatan yang ada. ( 
Azwar, 1996) 
 

2.4  Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) 
 Menurut Kepmenkes 128 
tahun 2004, Upaya Kesehatan 
Masyarakat adalah salah satu jenis 
pelayanan yang ada di puskesmas 
yang bergerak di bidang kesehatan 
masyarakat (public goods). Tujuan 
dari pelayanan kesehatan masyarakat 
adalah memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta 
mencegahpenyakit tanpa 
mengabaikan penyembuhan dan 
pemulihan kesehatan. Pelayanan 
kesehatan masyarakat tersebut 
antara lain adalah promosi 
kesehatan, pemberantasan penyakit, 
penyehatan lingkungan, perbaikan 
gizi, peningkatan kesehatan 
keluarga, keluarga berencana, 
kesehatan jiwa masyarakat, serta 
berbagai  program kesehatan 
masyarakat lainnya. 
 
2.5  Macam UKM di Puskesmas 
 Upaya Kesehatan Masyarakat 
(UKM) terdiri dari UKM 
pemberdayaan serta UKM 
surveilans dan pengendalian 
penyakit. Berikut akan dijabarkan 
pembagian UKM di puskesmas 
secara terperinci : 
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1. UKM pemberdayaan, terdiri 
dari penanggung jawab 
program-program : 

a. Perkesmas (Keperawatan 
Kesehatan Masyarakat) 

b. UKS dan ARU 
c. Perbaikan gizi 
d. Kesehatan Lingkungan 
e. Kesehatan Jiwa 
f. Upaya Kesehatan Kerja 

(UKK) 
g. Pemberdayaan dan 

Promosi Kesehatan 
h. Kesehatan Indera 
i. Battra, dan Kesehatan 

Olah Raga 
j. Kesehatan Keluarga 
k. Poskestren 

2. UKM Surveilans dan 
Pengendalian Penyakit, terdiri 
dari penanggung jawab 
program-program : 

a. Imunisasi 
b. P2 Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 
c. P2 Diare 
d. P2 Tuberculosis 
e. P2 Morbus Hansen / 

Kusta 
f. P2 Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut 
g. Wabah Surveilans 
h. Narkotika, Psikotropika, 

dan zat adiktif (NAPZA) 
 
2.6 Kedudukan UKM dalam 
Operasinal Puskesmas 

Dalam Sistem Kesehatan 
Nasional (SKN) ditetapkan sub 
sistem upaya kesehatan yang terdiri 
dari dua unsur utama yaitu upaya 

kesehatan perorangan (UKP) dan 
upaya kesehatan masyarakat (UKM). 
UKM terutama diselenggarakan 
oleh pemerintah dengan peran aktif 
masyarakat dan swasta, sedangkan 
UKP dapat diselenggarakan oleh 
masyarakat, swasta, dan 
pemerintah. Penyelenggaraan upaya 
kesehatan harus bersifat 
menyeluruh, terarah, terencana, 
terpadu, berkelanjutan, terjangkau, 
berjenjang, profesional dan 
bermutu 

Puskesmas merupakan ujung 
tombak penyelenggaraan UKM 
maupun UKP di strata pertama 
pelayanan kesehatan, merupakan 
Unit Pelaksana Tehnis Dinas 
Kesehatan di Kabupaten / Kota 
yang bertanggung jawab 
menyelenggarakan sebagian tugas 
pembangunan kesehatan di 
Kabupaten / Kota. Upaya kesehatan 
yang diselenggarakan puskesmas 
meliputi upaya kesehatan wajaib dan 
upaya kesehatan pengembangan. 
Kinerja Puskesmas sebagai sarana 
pelayanan kesehatan dasar yang 
paling dekat dengan masyarakat 
sangat menentukan kinerja dinas 
Kabupaten / Kota untuk 
mewujudkan masyarakat sehat di 
wilayahnya. Prinsip 
penyelenggaraan upaya kesehatan 
yang menyeluruh, terpadu, 
terjangkau dan bermutu merupakan 
prinsip yang seharusnya diterapkan 
di Puskesmas, sehingga kinerja 
Puskesmas lebih optimal.  
 Sebagian besar program-
program dalam UKM merupakan 
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kategori upaya kesehatan wajib, dan 
sebagian lainnya termasuk kategori 
upaya kesehatan pengembangan. Hal 
ini berarti bahwa UKM memiliki 
peran yang dominan dalam usaha 
untuk mewujudkan pembangunan 
kesehatan, khususnya di wilayah 
kerja puskesmas. Tanpa bermaksud 
menyepelehkan kemajuan di bidang 
UKP, maka pengembangan UKM 
yang optimal akan meninggikan 
citra puskesmas di mata masyarakat 
dan di mata stake holder yang 
terkait. 
 
2.7 Coorporate Social 
Responsibility (CSR) 
 Konsep CSR mulai 
dipopulerkan pada tahun 1953 
dengan terbitnya buku berjudul 
“Social Responsibilities of the 
Businessman” oleh Howard R.  
Bowen, yang periode selanjutnya 
isu-isu CSR terus berkembang pada 
tahun  1960-an yang dilandasi oleh 
permasalahan kemiskinan dan 
keterbelakangan  yang mulai 
mendapat perhatian lebih luas dari 
berbagai kalangan. Pada KTT  Bumi 
(Earth Summit), tahun 1992 di Rio 
De Janeiro ditegaskan bahwa konsep 
pembangunan berkelanjutan  
(Sustainable  Development) yang 
didasarkan atas perlindungan 
lingkungan hidup, pembangunan 
ekonomi dan sosial sebagai hal yang 
mesti dilakukan. Tahun 2002 pada 
“World Summit on Sustainable 
Development (WSSD)” di 
Yohannesburg, Afrika Selatan 
memunculkan konsep Social 

Responsibility, yang mengiringi dua 
konsep sebelumnya yaitu Economic 
and Environment Sustainability. 
Terlebih lagi pada tahun 2010 
direncanakan akan diberlakukannya 
sertifikasi ISO 26000 mengenai 
Guidance on Social Responsibility, 
yang mencakup 7 isu pokok yaitu: 
(a)  Pengembangan Masyarakat 
(b)  Konsumen    
(c)  Praktek Kegiatan Institusi yang   
      Sehat 
(d) Organizational Governance (tata  
      kelola organisasi)  
(e) Ketenagakerjaan   
(f)  Hak asasi manusia 
(g)  Lingkungan 
 Dalam sudut pandang 
pemerintah, khususnya pemerintah 
Republik Indonesia menganggap 
bahwa CSR perlu diatur dengan 
sebuah Undang-undang dengan 
tujuan menjaga kualitas lingkungan 
dan kualitas sosial masyarakat. Hal 
ini terlihat dari UU PT No. 40 
tahun 2007, yakni pasal 74 ayat 1 
yang menyatakan  perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan / atau berkaitan  dengan 
sumber daya alam wajib 
melaksanakan tangung jawab sosial 
dan  lingkungannya. Ayat 2 
berbunyi; tanggung jawab social dan 
lingkungan itu merupakan 
kewajiban perseroan yang 
dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai  biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan  dan 
kewajaran. Ayat 3 menyatakan; 
perseroan yang tidak melaksanaan 



Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

14 
 

kewajiban sebagaimana pasal 1 
dikenai sangsi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Disamping itu sektor swasta 
juga, melalui kadin mengharapkan 
CSR  hanya untuk perusahaan yang 
mengeksploitasi sumber daya alam 
yang unrenewable (tidak  dapat  
diperbaharui), dan  pihak swasta 
memberikan tawaran lainnya berupa 
permintaan pemotongan pajak.  
Perbedaan visi pemerintah dan  
pihak swasta ini dapat dimaklumi, 
mengingat  pemerintah  memiliki  
kepentingan pada akselerasi 
pembangunan yang mungkin ingin 
lebih cepat serta untuk  
mempertahankan kualitas 
lingkungan yang belakangan pula 
banyak disoroti pihak  luar negeri 
dan LSM.  Kekhawatiran yang 
muncul dapat dimaklumi mengingat  
sektor swasta terkait dengan para 
stakeholder yang mungkin memiliki 
cara pandang berbeda terhadap 
penerapan CSR serta kepentingan 
para stakeholder yang dapat pula 
berbeda 

 
Definisi Coorporate Social 
Responsibility (CSR) 

 Pada akselerasi 
pembangunan yang mungkin ingin 
lebih cepat serta untuk  
mempertahankan kualitas 
lingkungan yang belakangan pula 
banyak disoroti pihak  luar negeri 
dan LSM.   

 

Kekhawatiran yang muncul 
dapat dimaklumi mengingat  sektor 
swasta terkait dengan para 
stakeholder yang mungkin memiliki 
cara pandang berbeda terhadap 
penerapan CSR serta kepentingan 
para stakeholder yang dapat pula 
berbeda. 

Definsi CSR lain adalah 
menurut buku Holme & Watts 
2000, yang berjudul “Corporate 
Social Responsibility : Making Good 
Business Sense”. dalam kutipan 
tersebut CSR di definisikan sebagai 
suatu  komitmen yang berkelanjutan 
oleh para pebisnis untuk 
berperilaku etis dan memberi 
kontribusi pada pengembangan 
ekonomi, bahkan  meningkatkan 
kualitas hidup bagi tenaga kerja dan 
keluarganya sebagaimana hal nya 
pada komunitas lokal dan 
masyarakat secara lebih luas. 

The European Commission‟s 
Directorate General for Enterprise 
and Industry, mendefinisikan CSR 
sebagai berikut:“A concept whereby 
companies integrate social and 
environmental concerns in their 
business operations and in their 
interaction with their stakeholders 
on a voluntary basis”. 

Dari beberapa definisi di atas, 
minimal ada tiga hal utama yang 
menjadi pokok dari CSR yaitu: 
(a)  Merupakan komitmen yang 
berkelanjutan dari perusahaan 
(b)  Kepedulian dan tindakan social 
(c)  Ada benefit yang dapat 
diperoleh perushaan.  
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Implementasi Corporate 
Social Responsibility 

Pada banyak literature 
mengenai CSR, tidak disebutkan 
bahwa CSR  hanya untuk 
perusahaan yang terkait dengan 
eksploitasi sumber daya alam saja,  
namun CSR adalah merupakan 
bagian dari kegiatan perusahaan 
dalam  membangun citra 
perusahaan (Building  image). CSR 
dilakukan sebagai upaya  untuk 
mendapatkan manfaat jangka 
panjang bagi perusahaan berupa 
kepercayaan  dan loyalitas 
customers. Dengan kegiatan CSR 
sedemikian rupa, diharapkan  
customers  dapat memberikan 
kontribusi pada peningkatan daya 
saing perusahaan,  apakah 
perusahaan tersebut listing di bursa 
saham atau tidak. Implementasi 
CSR diperusahaan tidak akan 
berjalan dengan baik manakala 
implementasinya  berseberangan 
dengan kepentingan para 
stakeholder. Implementasi CSR, 
bagi  stakeholder diharapkan tidak 
mengurangi kepentingannya, seperti 
stockholder  misalnya, tentunya 
tidak menginginkan laba perusahaan 
berkurang karena dikurangi oleh 
biaya implementasi CSR.  

Perusahaan-perusahaan yang 
telah mengintegrasikan 
implementasi CSR dalam budaya 
perusahaan (corporate culture ) 
terbukti mendapatkan apresiasi yang 
baik dari masyarakat sekitarnya dan 
dari karyawannya, serta 
mendapatkan kepercayaan dan 

loyalitas customer yang lebih tinggi. 
Walaupun kepercayaan dan loyalitas 
ini didapatkan dari investasi yang 
tidak sedikit dan dalam jangka 
panjang benefit tersebut baru 
dirasakan. Dengan demikian CSR 
merupakan bagian dari Good 
corporate governance yang 
menganggap lingkungan masyarakat 
dan karyawan sebagai kontributor 
dalam mempertahankan 
kelangsungan perusahaan. 

 
2.8 Public Private Partnership 
(PPP) 
 Pasca UU otonomi Daerah, 
Perkembangan tatakelola 
pemerintahan daerah  saat ini telah 
berkembang pada pemerintahan 
yang lebih terbuka yang salah  
satunya ditandai oleh model-model 
pengembangan kerjasama dari 
tingkat lokal (Daerah) sampai 
dengan Internasional seperti Sister  
City. Bersamaan dengan hal  ini, 
tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan publik, tuntutan 
terhadap  peningkatan kesejahteraan 
pun semakin meningkat. Disisi lain 
Pemerintah Daerah  tentunya 
memiliki keterbatasan sumber daya 
seperti dana, Sumber Daya Manusia  
(SDM), Lahan, dan 
peralatan/perlengkapan. Untuk 
itulah kerjasama antara  Pemerintah 
Daerah dengan pihak lain (dari lokal 
sampai dengan internasional)  perlu 
dilakukan. Kerjasama atau 
kemitraan tersebut tentunya perlu 
dilakukan secara terus menerus, 
sehingga output/outcome dapat 
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secara maksimal dirasakan,  
khususnya oleh masyarakat. Khusus 
mengenai kerjasama melalui 
kemitraan  Pemerintah dan Swasta 
(Public  Private Partnership/PPP), 
hal ini diharapkan  mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik dan mampu menciptakan 
stimulus dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di 
daerahnya. Kemitraan Pemerintah 
Swasta ini memiliki ciri-ciri 
diantaranya adalah : 
(a)  Adanya pembagian investasi dan 
resiko 
(b)  Adanya pembagian keuntungan 

Komposisi dari nilai investasi 
yang disepakti dalam  kemitraan  ini  
(PPP),  tidak  menghilangkan 
kekuatan peran Pemerintah Daerah 
untuk tetap menjadi  pihak yang 
bertanggungjawab atas pelayanan 
publik kepada masyarakat.  Ginanjar 
Kartasasmita mengatakan bahwa 
kemitraan dalam pembangunan 
pada  dasarnya mengandung hakekat 
keadilan dalam perolehan 
keuntungan dan  manfaat, 
pembebanan biaya dan 
penanggungan resiko yang timbul 
dalam kegiatan tersebut. 

 
Tipe Public Private 
Partnership  

Terdapat beberapa tipe PPP 
yang diantaranya seperti  yang  
disampaikan  Caroline  Paskarina  
yang mengadopsi dari Kumar dan 
Prasad, yaitu : 
(a)  Kontrak pelayanan 
(b)  Kontrak pengelolaan 

(c)  Sewa 
(d) Konsesi build-operate-transfer 
(e)  Build-operate-own lepas 
 
Manfaat Public Private 
Partnership 

Manfaat yang diharapkan 
dengan adanya PPP ini yaitu : 
(a)  Dampak Biaya, diharapkan PPP 
mampu mereduksi biaya yang 
seharusnya  dikeluarkan oleh 
Pemerintah daerah. Hal ini dapat 
terjadi melalui pengurangan  biaya 
overhead pemerintah daerah, 
jumlah staf yang lebih ramping, dan 
pengelolaan yang lebih baik. 
(b) Inovasi, Keterlibatan pihak 
swasta dalam kemitraan dengan 
Pemerintah  daerah diharapkan 
memberikan dampak pada 
munculnya temuan-temuan baru, 
seperti metode yang lebih efektif 
dan efisien. 
(c)  Dampak pada kualitas, dengan 
adanya pihak swasta diharapkan ada  
persaingan yang sehat antar pihak 
swasta dalam memberikan kualitas 
pelayanan  kepada mitranya 
(Pemerintah Daerah ) 
Prinsip dalam Public Private 
Partnership 
 Beberapa prinsip dalam 
melakukan Public Private 
Partnership yaitu : 
(a)  Saling Percaya 
(b)  Data  yang  lengkap  mengenai  
apa  yang  akan dikerjakan 
(c)  Jaminan keuntungan 
(d)  Resiko yang dibagi secara 
proporsional 
(e)  Dukungan stakeholder 
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Kendala dalam Public Private 
Partnership 

Beberapa hal yang sering 
menjadi kendala dalam menjalin  
kemitraan Pemerintah  dengan  
Swasta diantaranya adalah : 
(a)Ketidakpastian keuntungan yang 
besar. 
(b)Birokrasi yang panjang. 
(c)Belum  mempunyai  pola  
kerjasama  yang  saling 
menguntungkan. 
(d)Kekhawatiran  pada  paradigma  
“ganti pemerintah ganti kebijakan”. 
(e)Kekhawatiran dianggap sebagai 
kegiatan Kolusi Korupsi atau 
Nepotisme 
 
2.10 Pengembangan UKM 
Puskesmas  
Mengembangkan UKM bukanlah 
sesuatu yang mudah dan bisa 
diawang-awang. Dibutuhkan 
perencanaan yang matang dan 
berbagai strategi agar 
dapatmemperoleh hasil yang 
maksimal. UKM adalah sektor 
strategis dalam membantu 
pencapaian tujuan pembangunan di 
bidang kesehatan. Oleh karena itu 
penggarapan pengembangan UKM 
tidak dapat dipandang sebelah mata. 
Adapun beberapa langkah strategis 
yang harus dilakukan dalam 
pengembangan UKM antara lain :  
1. Peningkatan dan penguatan 
kerjasama lintas program dan lintas 
sektor 
2. Melakukan kerjasama dengan 
pihak swasta 

3. Melakukan inovasi dalam 
kegiatan UKM 
Kerja Sama Lintas Program 
dan Lintas Sektor 

Membangun sistem 
pelayanan kesehatan yang kuat 
membutuhkan kerjasama lintas 
program dan lintas sektor. Lintas 
program yang dimaksud adalah 
kerja sama antara program-program 
yang ada di puskesmas,sedangkan 
yang disebut lintas sektor adalah 
kerja sama puskesmas dengan pihak-
pihak di luar puskesmas yang 
terkait.  

Tanggung jawab Puskesmas 
sebagai unit pelaksana tehnis adalah 
menyelenggarakan sebagian dari 
tugas pembangunan kesehatan yang 
dibebankan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Untuk hasil yang 
maksimal, penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan tersebut 
harus dapat dikoordinasikan dengan 
berbagai lintas sektor terkait yang 
ada di tingkat kecamatan. 
Diharapkan di satu pihak 
penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan di kecamatan tersebut 
mendapatkan dukungan dari sektor 
terkait, sedangkan di lain pihak, 
pembangunan yang diselenggarakan 
oleh sektor lain di tingkat 
kecamatan akan berdampak positif 
terhadap kesehatan. 

Di wilayah kerja Puskesmas, 
terdapat berbagai organisasi 
pelayanan kesehatan strata pertama 
yang dikelola oleh lembaga 
masyarakat dan swasta seperti 
praktek dokter, praktek dokter gigi, 
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praktek bidan, poliklinik dan balai 
kesehatan masyrakat. Kedudukan 
puskesmas di berbagai sarana 
pelayanan kesehatan strata pertama 
ini adalah sebagai mitra. Di wilayah 
kerja puskesmas terdapat pula 
berbagai bentuk upaya pelayanan 
kesehatan berbasis dan bersumber 
daya masyarakat seperti posyandu, 
polindes, pos obat desa, dan pos 
UKK. Kedudukan puskesmas 
diantara berbagai pelayanan 
kesehatan yang berbasis dan 
bersumber daya masyarakat adalah 
sebagai pembina. 

Lintas sektor antara 
pemerintah dengan pihak terkait, 
yaitu dalam hal manajemen 
keuangan publik, perencanaan 
sumber daya manusia, serta 
pembangunan infrastruktur. Semua 
pihak terkait harus mampu 
meluaskan pandangan, dengan 
melihat sektor lain di luar 
kesehatan, karena dengan 
menggunakan pendekatan yang 
terintegrasi antara bidang kesehatan 
dan non kesehatan, keberhasilan 
dapat diraih. Untuk dapat 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat, salah satu upaya yang 
dipandang mempunyai peranan yang 
cukup penting adalah 
penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan. 

Pengembangan pelayanan 
kesehatan di Indonesia mulai beralih 
dan berorientasi kepada paradigma 
sehat. Ini berarti seluruh kegiatan 
pelayanan kuratif dan rehabilitatif 
harus mempunyai daya ungkit yang 

tinggi bagi peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit bagi orang 
sehat. Pemenuhan kebutuhan akan 
pelayanan kesehatan harus didukung 
oleh berbagai fasilitas dan lembaga 
kesehatan. Pengadaan fasilitas 
kesehatan diselenggarakan secara 
bersama-sama oleh pemerintah dan 
swasta dengan memperhatikan 
faktor efisiensi dan ketercapaian 
bagi penduduk miskin dan 
kelompok khusus seperti bayi, 
balita, dan ibu hamil. 
 
Peran Swasta Dalam 
Pengembangan UKM 
 Dalam rangka mewujudkan 
good governance, peranan pihak 
pemerintah, swasta dan masyarakat 
harus seimbang. Begitu pula dalam 
pemgembangan UKM di puskesmas. 
Untuk mendukung realisasi inovasi-
inovasi dari UKM, maka pihak 
swasta harus kita libatkan, agar 
kegiatan-kegiatan kita lebih 
memiliki daya tarik. Dengan 
harapan masyarakat akan dengan 
mudah untuk mendukung kegiatan-
kegiatan kita. Dukungan masyarakat 
inilah yang akan menentukan 
tingkat pencapaian keberhasilan 
suatu program. Peranan swasta 
disini bisa berwujud penyediaan 
logistik, penunjang sarana dan 
prasarana, ataupun sumbangan 
dalam bentuk pendanaan. 
 Sering kali dalam pelaksaan 
program-program di 
puskesmas,khususnya program-
program UKM, kita butuh untuk 
mengemas kegiatan tersebut 
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semenarik mungkin. Jika hanya 
memanfaatkan sumber daya yang 
ada di puskesmas, maka tujuan 
tersebut akan sulit diwujudkan. 
Disinilah kita butuh pihak swasta 
untuk membuat tampilan kegiatan 
kita menarik. Karena bagaimanapun 
juga program-program di 
puskesmas juga butuh kita pasarkan, 
walaupun pemasaran yang dimaksud 
disini adalah “sosial marketing “, 
maksudnya tidak menjadikan profit 
sebagai tujuan akhirnya. Namun 
ketika program-program puskesmas 
tersebut kelihatan hasilnya di 
masyarakat, maka bisa dikatakan 
program tersebut telah berhasil.  

Dalam sebuah perusahaan 
ada istilah CSR ( Corporate Social 
Responsibility ), yang diartikan 
sebagai tanggung jawab suatu 
perusahaan untuk melakukan 
kepedulian atau tindakan sosial 
terhadap masayarakat dan 
lingkungan sekitarnya guna 
mendapatkan manfaat berupa 
apresiasi positif masyarakat terhadap 
perusahaan, sehingga bisa dibangun 
image perusahaan yang positif. 
Adanya CSR ini merupakan peluang 
bagi sektor publik untuk menjalin 
kemitraan dengan pihak swasta. 
Kemitraan antara sektor publik dan 
swasta ini dikenal sebagai Public 
Private Partnership ( PPP ). Melalui 
PPP ini diharapkan ada penyegaran 
terhadap program-program UKM 
puskesmas, sehingga diharapkan 
UKM puskesmas akan menjelma 
menjadi kegiatan yang beragam, 

menarik bagi masyarakat, dan tidak 
monoton.  

Kerjasama yang kita jalin 
dengan pihak swasta harus memiliki 
sifat saling menguntungkan. Karena 
dalam konsep CSR pun pihak swasta 
juga menghendaki adanya profit, 
yaitu apresiasi positif dari 
masyarakat terutama konsumennya. 
Kerjasama saling menguntungkan 
akan membuat pihak swasta 
bersedia untuk bekerja sama dengan 
kita dalam jangka waktu yang 
panjang. Oleh karena itu, pemegang 
program UKM harus kreatif dan 
inovatif dalam melakukan 
perencanaan kegiatan, serta harus 
cerdik dalam menentukan pihak 
swasta mana yang akan diajak 
bekerja sama.Sehingga akan terjadi 
sinkronisasi antara program 
puskesmas dengan kepentingan 
pihak swasta. 
 
Inovasi UKM 
 Inovasi dalam layanan publik 
saat ini sudah menjadi sebuah 
keharusan untuk ketersediaan 
layanan yang mudah, murah, 
terjangkau dan merata.(Suwarno, 
2008). Di Indonesia, setelah adanya 
otonomi daerah, perubahan sistem 
pemerintahan ini juga diiringi 
dengan perubahan tuntutan kualitas 
peyanan yang lebih baik bagi 
masyarakat. Penyediaan layanan 
publik yang berkualitas merupaka 
kewajiban yang harus dilakukan oleh 
setiap penyelenggara negara. 
Konsepsi otonomi daerah 
sebagaimana tertuang dlam UU no 
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32 tahun 2004 telah memberikan 
kewenangan dan keleluasaan bagi 
pemerintah daerah untuk dapat 
memberikan pelayanan publik yang 
berkualitas. Seiring dengan otonomi 
daerah tersebut diharapka 
pemerintah daerah mampu 
mengambil inisiatif dan membuat 
terobosan baru untuk membuat 
inovasi guna memajukan daerahnya. 
(Ratminto, 2010).  
 Secara umum inovasi 
seringkali dikategorikan sebagai 
penemuan baru. Namun aspek “ 
kebaruan “ yang dimaksud disini 
lebih cocok untuk sektor industri 
dan swasta. Sedangkan inovasi pada 
sektor publik lebih ditekankan pada 
usaha “ perbaikan “ yang dihasilkan 
dari proses inovasi tersebut, yaitu 
pemerintah mampu memberikan 
pelayan publik secara lebih efisien, 
efektif, berkualitas, murah, dan 
terjangkau. 

Definisi dari inovasi sendiri 
menurut West & Far (Ancok, 2012) 
pengenalan dan penerapan dengan 
sengaja gagasan, proses, produk, 
dan proseduryang baru pada unit 
yang menerapkannya yang 
dirancang untuk memberikan 
keuntungan bagi individu, 
kelompok, masyarakat, dan 
organisasi. 
 Evert M Rogers (Suwarno, 
2008) mendefinisikan inovasi adalah 
suatu ide, gagasan, praktek, objek / 
benda yang disadari dan diterima 
sebagai suatu hal yang baru oleh 
seseorang atau kelompok untuk 
diadopsi. 

 Dari dua definisi di atas 
maka inovasi publik dapat 
didefinisikan sebagai suatu gagasan 
baru, yang baru diterapkan pada 
sebuah organisasi untuk 
memprakarsai atau memperbaiki 
produk atau proses dan jasa yang 
memberikan keuntungan bagi 
pengguna jasa maupun bagi 
organisasi publik itu sendiri. 
Sedangkan inovasi dalam bidang 
pelayanan kesehatan adalah suatu 
gagasan baru, yang baru diterapkan 
pada pelayanan kesehatan untuk 
memprakarsai atau memperbaiki 
suatu produk atau proses dan jasa 
dengan menghadirkan produk atau 
jasa baru, tehnologi yang baru, atau 
jasa yang baru, sistem dan struktur 
organisasi baru, atau rencana baru 
yang dilakukan oleh suatu organisasi 
bidang kesehatan untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan menyembuhkan 
penyakit, serta memulihkan 
kesehatan perorangan, kelompok, 
keluarga, atau masyarakat yang 
bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dan memberikan 
keuntungan bagi pengguna jasa  
maupun organisasi tersebut. 
 Inovasi di sektor publik 
adalah salah satu jalan breakthrough 
untuk mengatasi kemacetan atau 
kebuntuhan organisasi di sektor 
publik. Karakteristik di sektor 
publik yang kaku dan rigid, dan 
cenderung status quo harus mampu 
dicairkan melalui inovasi. 
Puskesmas adalah salah satu bentuk 
sektor publik, dan UKM adalah 
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salah satu unit fungsional yang harus 
dilaksanakan oleh puskesmas. Agar 
UKM tersebut dapat berhasil, maka 
perlu pembaruan dan perbaikan 
dalam pelaksanaan UKM tersebut. 
Hal ini dilakukan dengan harapan 
agar masyarakat sebagai pengguna 
jasa tidak merasa bosan dengan 
kegiatan puskesmas yang cenderung 
monoton dari tahun ketahun, 
sehingga ada sebuah terobosan baru 
bagi masyarakat dalam 
memanfaatkan pelayanan yang 
berkualitas dari puskesmas. Di sisi 
lain, puskesmas sendiri sebagai 
suatu organisasi akan mampu 
mendapatkan capaianyang luar 
biasa, dimana hal ini merupakan 
tolak ukur dalam menilai 
keberhasila puskesmas.  
 Inovasi dalam UKM juga bisa 
dimanfaatkan untuk memperoleh 
sponsor bagi kegiatan puskesmas. 
Seperti penjelasan sebelumnya, 
bahwa peranan swasta ini juga 
sangat menunjang keberhasilan 
suatu program kegiatan. Kegiatan 
inovasi ini juga harus ditunjang 
dengan perencanaan yang matang di 
awal tahun. Karena tanpa itu, maka 
segala sesuatunya tidak akan 
memberikan hasil yang maksimal. 
Selain itu inovasi dalam UKM juga 
dapat membuat realisasi program-
program UKM lebih efektif dan 
efisien. Karena dalam inovasi 
tersebut dimungkinkan untuk 
dilakukannya integrasi antara 
beberapa UKM dalam satu ide 
inovasi. Tentu saja hal ini sangat 
bermanfaat bagi puskesmas, 

mengingat program yang harus 
didanai oleh puskesmas sangat 
banyak. Dengan adanya integrasi 
beberapa program dalam satu 
kegiatan akan mengurangi 
penggunaan anggaran puskesmas 
untuk UKM, dan dapat dialokasikan 
untuk mendanai bidang lainnya 
 
2.11 Strategi Pengembangan 
UKM Puskesmas di Era JKN 
 Pengembangan UKM dan 
UKP menjadi sangat penting 
utamanya untuk mendukung 
diberlakukannya Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) mulai Januari 2014 
serta penguatan layanan promotif 
dan preventif.Manfaat pelayanan 
promotif dan preventif meliputi 
pemberian  
pelayanan: 
a.Penyuluhan kesehatan perorangan, 
meliputi paling sedikit penyuluhan 
mengenai pengelolaan faktor risiko 
penyakit dan perilaku hidup bersih 
dan sehat. 
b.  Imunisasi dasar,meliputi Baccile 
Calmett Guerin (BCG), Difteri 
Pertusis Tetanus dan Hepatitis B 
(DPT HB), Polio, dan Campak. 
c.  Keluarga berencana, meliputi 
konseling, kontrasepsi dasar, 
vasektomi, dan tubektomi bekerja 
sama dengan lembaga yang 
membidangi keluarga berencana. 
Vaksin untuk imunisasi dasar dan 
alat kontrasepsi dasar disediakan 
oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
d.  Skrining kesehatan, diberikan 
secara selektif yang ditujukan untuk 
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mendeteksi risiko penyakit dan 
mencegah dampak lanjutan dari 
risiko penyakit tertentu. 

Namun kenyataannya,hingga 
kini masih sering kita temui 
pemandangan umum dimana 
Puskesmas masih berfokus pada 
pendekatan kuratif daripada 
preventif. Beberapa analisa 
menyebutkan bahwa akar dari 
praktek tersebut antara lain, adanya 
persepsi dari pengambil keputusan 
ditingkat Kabupaten/Kota bahwa 
layanan kuratif memberikan 
kontribusi berarti pada Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Selain ituadanya 
persepsi masyarakat yang masih 
menganggap Puskesmas hanya 
sebagai penyedia pengobatan bagi 
orang sakit atau sebagai fasilitas 
„orang sakit‟ daripada fasilitas 
„menjadi sehat‟. Paradigma sehat 
yang selalu mengutamakan 
pendekatan promotif-preventif 
masih sangat sukar dipahami dan 
diadopsi masyarakat dan penyedia 
layanan di Puskesmas. Paradigma 
penyedia layanan di Puskesmas 
masih berfokus pada penyembuhan 
dan pemulihan dengan penekanan 
pada kuratif –rehabilitative, dan 
paradigma ini sudah melekat kuat 
sehingga tidak mudah tergantikan. 
Idealnya, peran Puskesmas 
sebagai gate keeper atau penyedia 
layanan kesehatan primer yang 
mampu menggeser paradigma sakit 
yang ada dengan mengedepankan 
paradigma sehat. 

Dengan diberlakukannya 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) pada bulan Januari 2014, 
terjadi perubahan pada sistem 
pembiayaan Puskesmas. Melalui 
JKN pemerintah hanya 
akanbertanggungjawab untuk 
pemenuhan pembiayaan upaya 
kesehatan masyarakat (UKM) 
sementara upaya kesehatan 
perorangan (UKP) dibiayai oleh 
JKN sebagai trust fund.  Dalam 
konteks tersebut maka pembiayaan 
Puskesmas untuk UKP didukung 
oleh dana kapitasi dari Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS-K). Artinya, 
Puskesmas harus siap dan mampu 
mengelola dana kapitasi tersebut 
demi pemenuhan JKN sekaligus 
sebagai masukan manfaat bagi 
Puskesmas. 

Berdasarkan penjelasan di 
atas maka peran UKM Puskesmas di 
era JKN ini sangat penting untuk 
mewujudkan paradigma sehat 
tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan 
yang ada di UKM akan membantu 
menurunkan resiko sakit, sehingga 
jumlah orang yang sakit akan 
menurun dan jumlah orang yang 
sehat akan meningkat. Dengan 
demikian maka biaya operasional 
Puskesmas untuk kegiatan 
pengobatan (UKP) akan dapat 
ditekan. 

 
PEMBAHASAN 

UKM sebagai salah satu dari 
tehnis fungsional Puskesmas 
memiliki peran yang besar dalam 
memajukan Puskesmas di era JKN 
seperti sekarang ini. Melaui 
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pengoptimalan UKM diharapkan 
dapat mengubah paradigma sakit di 
masyarakat menjadi paradigma 
sehat. Sehingga diharapkan akan 
menurunkan resiko sakit dari 
seseorang. Lebih lanjut lagi 
diharapkan dengan adanya kondisi 
tersebut pendapatan puskesmas 
akan jauh lebih baik, karena biaya 
operasional yang dikeluarkan dalam 
penyelenggaraan pengobatan dapat 
di tekan dan dialihkan untuk sektor 
lain yang memerlukan perbaikan.  
 Memajukan UKM adalah 
sebuah upaya social marketing, yang 
pada prinsipnya mampu 
menghadirkan kegiatan yang 
menarik bagi masyarakat sehingga 
tujuan dan capaian program dapat 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Untuk menciptakan kegiatan yang 
menarik memang butuh kreatifitas 
dalam berinovasi dan pendanaan 
yang memadai. Oleh karena itu 
strategi yang kita buat harus mampu 
memenuhi kedua syarat tersebut. 

Adapun beberapa  strategi yang 
dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan UKM di 
Puskesmas antara lain : 
1. Efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan program 
UKM. 
Kurangnya kerjasama lintas 
program ditengarai menjadi 
salah satu penyebab kurang 
efektif dan efisiennya 
pelaksanaan progam UKM. 
Sehingga seringkali dilakukan 
pemilihan prioritas program 
UKM yang dilaksanakan karena 

anggaran yang tidak cukup. 
Karena keterbatasan anggaran 
inilah yang menjadikan program 
UKM tidak bisa dilaksanakan 
seluruhnya. Oleh karena itu 
UKM yang memiliki sasaran 
kegiatan yang sama dapat 
dilakukan bersama-sama. 

Selain itu penggabungan 
beberapa program UKM dalam 
satu kegiatan akan menimbulkan 
daya tarik masyarakat dan 
sponsor terhadap kegiatan 
tersebut. Sehingga kegiatan 
tersebut mempunyai nilai jual 
dan menarik minat sponsor 
untuk membantu mendanainya. 

 
2. Kerjasama dengan Faskes 

Pratama dalam kegiatan 
Promosi Kesehatan. 
Di era SJSN, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) membuka kerjasama bagi 
para penyedia pelayanan 
kesehatan baik milik pemerintah 
dan swasta maupun perorangan 
untuk memberikan layanan 
kepada para peserta asuransi. Di 
dalam kontrak kerjasama 
tersebut para penyedia 
pelayanan kesehatan tidak hanya 
diharuskan memberikan 
pelayanan yang bersifat kuratif-
rehabilitatif, tetapi juga yang 
bersifat promotif dan preventif. 
Semua kegiatan UKM bersifat 
promotif dan preventif. Atas 
dasar memiliki kepentingan yang 
sama maka Puskesmas dapat 
melakukan kerjasama lintas 
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sektor dengan klinik pratama 
atau dokter keluarga yang sudah 
bekerjasama dengan BPJS di 
wilayah kerjanya untuk 
melakukan upaya promotif dan 
preventif. 
Strategi ini adalah terobosan 
baru yang tidak bisa dilakukan di 
era sebelum diberlakukannya 
SJSN. Dan strategi ini juga 
merupakan salah satu upaya 
untuk melakukan efisiensi 
pendanaan UKM oleh 
Puskesmas. Sehingga anggaran 
yang ada di Puskesmas bisa 
dialokasikan kepada sektor lain. 
 

3. Memanfaatkan peluang 
konsep CSR perusahaan. 

CSR adalah merupakan 
bagian dari kegiatan perusahaan 
dalam  membangun citra 
perusahaan (Building  image). 
CSR dilakukan sebagai upaya  
untuk mendapatkan manfaat 
jangka panjang bagi perusahaan 
berupa kepercayaan  dan 
loyalitas customers. Dan 
permasalahan CSR ini telah 
diatur dalam UU PT No. 40 
tahun 2007. Di dalam UKM ada 
beberapa program yang 
memerlukan  produk seperti 
sabun, dan pasta gigi dalam 
implementasi nyatanya. Program 
UKM tersebut misalnya 
program UKS dan ARU, 
Pemberdayaan Promosi 
Kesehatan, Perbaikan Gizi. Di 
dalam program-program 
tersebut ada kegiatan cuci 

tangan pakai sabun, sikat gigi 
bersama, pemberian makanan 
tambahan. Maka dengan 
menggalang kerjasama dengan 
pihak perusahaan yang memiliki 
produk-produk yang dibutuhkan 
akan menambah daya tarik 
kegiatan dan mengurangi 
anggaran. 

 
4. Kerjasama dengan pihak 

swasta dalam konsep 
kontrak pelayanan. 
Strategi ini cocok untuk 
program UKM yang 
memerlukan penanganan 
konseling. Misalnya program 
UKM Kesehatan Indera. Kita 
dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak swasta dalam hal 
metode pemeriksaan yang lebih 
modern. Sehingga kegiatan yang 
ada akan lebih menarik bagi 
masyarakat. Dari pihak 
Puskesmas akan mendapatkan 
keuntungan berupa capaian 
program yang lebih baik dan 
efisiensi biaya, sedangkan bagi 
pihak swasta akan mendapatkan 
keuntungan sebagai ajang 
promosi tentang fasilitas atau 
produk yang dimiliki 
perusahaan.  
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ABSTRACT 

RS William Booth Surabaya is widely known by the public, but it still haven’t 

been able to convince prospective patients to use the service they offer. The purpose 

of this research is to create recommendations in effort to increase the number 

patient visit in the general department based on the analysis of the effect of service 

quality and price perception on satisfaction and the effect of satisfaction on patient 

trust 

This research is a quantitative research and type is casual research. In terms 

of the method, this research is an observational research that uses questionnaire. 

The results of the research are : the five dimensions of service quality at general 

department ( object, interactive, process, atmosphere and infrastructure ) are good 

except for the atmosphere.in composite and per indicator, service quality has a 

significant positive effect on patient satisfaction. The dimensions of price perception 

:objective monetary price is inadequate while sacrifice price is adequate. In 

composite variable and per indicator, price perception has a significant positive 

effect on patient satisfaction. Patient satisfaction on service quality have a very 

large significant positive effect on patient trust compared to the effect of patient 

satisfaction on price perception towards patient trust 

 To increase the number of patient visit to the general department RS William 

Booth should : ( 1 ) use queue number, implement the TRIASE and repair SIM RM. ( 

2 ) give trainings about time management. ( 3 ) set up new medical equipment. ( 4 ) 

re form the current SOP. ( 5 ) rearrange the atmosphere ( lighting of hall way ) 

properly. 

Keywords: The number of patient visits, service quality, perceived price, patient 

satisfaction, patient trust. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit (RS) merupakan salah 

satu industri jasa yaitu jasa kesehatan bagi 
masyarakat. RS sebagai suatu industri jasa 
kesehatan, tentunya juga harus 
menjalankan fungsi bisnis dalam 
manajerialnya disamping fungsi sosial. 
Salah satu fungsi bisnis yang harus 
diemban RS adalah bagaimana 
menghasilkan suatu produk jasa 
(pelayanan) yang berkualitas (Khairani, 
2011) dan menawarkan harga yang 
memadai dalam usaha memuaskan pasien 
(Vazifehdust et al., 2012). 

Rumah sakit yang tidak 

memperhatikan kualitas pelayanan maka 
akan ditinggalkan oleh pasiennya. Hal 
tersebut akan dapat menyebabkan 
kerugian bagi semua pihak, baik petugas 
(karyawan), pengelola atau pemilik 
rumah sakit, sehingga badan usaha rumah 
sakit tidak memperoleh pendapatan 
(income) seperti yang diharapkan. 
Pelanggan atau pasien juga akan ikut 
dirugikan karena berkurang atau tidak 
mendapatkan pelayanan yang berkualitas 
apalagi bagi masyarakat yang tidak 
mampu, sehingga memilih rumah sakit 

lain sesuai dengan kemampuan 
finansialnya.  

Kemampuan suatu badan usaha 
termasuk RS dalam menyampaikan 
kualitas pelayanan kesehatan yang baik 
dan menetapkan harga yang memadai 
(Kotler, 2003; Zeithmal dan Bitner, 
2003) merupakan harapan bagi setiap 
masyarakat atau pasien ketika datang 
untuk melakukan konsultasi atas 
permasalahan kesehatan yang sedang 
pasien rasakan. Adanya keterkaitan antara 
kualitas pelayanan dan harga dengan 
kepuasan telah dibuktikan oleh 

Vazifehdust et al. (2012). Hasil 
penelitian Vazifehdust et al. (2012) 
membuktikan bahwa  bahwa kualitas 

pelayanan dan harga mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pasien. 

Pasien yang datang atau melakukan 
rawat jalan di RS tidak hanya harus 
dipenuhi atau dipuaskan kebutuhan dan 
keinginannya melalui penyajian pelayanan 
yang berkualitas dan penawaran harga 
yang memadai, tetapi pasien harus dapat 
dibuat percaya (trust) kepada RS tempat 
pasien melakukan konsultasi atau berobat 
(Vazifehdust et al., 2012). Kepercayaan 
adalah dasar dari segala bentuk hubungan 
antar manusia (Morgan dan Hunt, 1994). 
Hubungan antar manusia mustahil dapat 

berjalan dengan harmonis tanpa ada 
kepercayaan satu dengan yang lain 
(Darmayanti, 2004). Trust adalah 
keyakinan pelanggan (pasien) bahwa 
badan usaha (rumah sakit) memiliki 
kompetensi, integritas, dan dapat 
diandalkan serta mampu mengerjakan apa 
saja yang dijanjikan (Widiana, 2004). 

RS William Booth (WB) adalah 
salah satu rumah sakit yang berada di 
wilayah Surabaya Pusat. Dalam 
operasionalnya, RS William Booth harus 
bersaing ketat dengan rumah sakit yang 

ada di Surabaya Pusat untuk 
mendapatkan pasien baru dan/atau 
mempertahan-kan pasien yang sudah ada. 
Pada realitasnya, RS William Booth telah 
beroperasi cukup lama, yaitu lebih dari 
80 tahun, dan dikenal luas oleh 
masyarakat Surabaya dan sekitarnya, 
namun belum mampu secara maksimal 
meyakinkan calon pasien untuk dapat 
berobat atau pasien yang sudah ada untuk 
tetap berobat atau melakukan rawat jalan 
di rumah sakit supaya jumlah kunjungan 
pasien meningkat dari waktu ke waktu. 
Sebaliknya, jumlah kunjungan pasien poli 

rawat jalan menurun dari tahun ke tahun. 

22 
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Perkembangan jumlah kunjungan 
pasien poli rawat jalan RS William Booth 

Surabaya ditunjukkan pada Tabel ini 

 Tabel 1 Perkembangan Kunjungan Pasien Poli 
Rawat Jalan RS WB Surabaya, 2007 - 
2011 

Perkembangan 

Tahun 

Jumlah 

Kunjungan 

Pasien 
Kunjungan 

Pasien 
% 

Keterangan 

(Kecenderungan) 

2007 8.793   - 

2008 7.686 -1.107 -12,59% Menurun 

2009 5.972 -1.714 -22,30% Menurun 

2010 5.816 -156 -2,61% Menurun 

2011 4.057 -1.759 -30,24% Menurun 
  
Sumber: Laporan Tahunan RS William Booth di 
Surabaya, Tahun 2007-2011 diolah. 

 

Perkembangan kunjugan pasien 

poli rawat jalan RS William Booth 
Surabaya tersebut secara grafik 
ditunjukkan pada Gambar 1. 

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
masalah yang dihadapi RS WB Surabaya 
adalah jumlah kunjungan pasien poli 
rawat jalan menurun, mulai dari tahun 
2008 s.d 2011, yang besarnya bervariasi 
antara -2,61% s.d -30,24%. 
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Gambar 1. Grafik Perkembangan Kunjungan 
Pasien Poli Rawat Jalan RS William 
Booth Surabaya,                        Tahun 
2007-2011. 

Tujuan  umum  penelitian  ini,  
yaitu  memberikan rekomendasi untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan pasien 
poli umum RS WB Surabaya, 
berdasarkan analisis pengaruh kualitas 
pelayanan dan persepsi harga terhadap 

kepuasan pasien, serta pengaruh 
kepuasan pasien terhadap kepercayaan 

pasien poli umum. 

Tujuan khusus penelitian ini, yaitu: 
(1) Mendeskripsikan lima dimensi 
kualitas pelayanan (quality of object, 
quality of process, quality of 
infrastructure, quality of interaction, dan 
quality of atmosphere ) poli umum RS 
William Booth  Surabaya. (2) 
Mendeskripsikan dua dimensi persepsi 
pasien tentang harga (objective monetary 
price dan sacrifice price) pelayanan poli 
umum RS William Booth Surabaya. (3) 
Mendeskripsikan kepuasan pasien poli 

umum RS William Booth  Surabaya. (4) 
Mendeskripsikan kepercayaan pasien poli 
umum RS William Booth  Surabaya. (5) 
Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pasien poli umum RS 
William Booth Surabaya. (6) 
Menganalisis pengaruh persepsi harga 
terhadap kepuasan pasien poli umum RS 
William Booth Surabaya. (7) 
Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepercayaan pasien poli umum 
RS William Booth Surabaya. 

 

Metodologi Penelitian 

Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian bersifat analitik, 
karena harus melakukan analisis dari 
hasil pengolahan data dengan statistik 
induktif atau inferensial, sehingga 
nantinya akan dapat diketahui besarnya 
pengaruh variabel independen (bebas) 
terhadap variabel dependen 
(tergantung) dan tingkat 
signifikansinya, sehingga dapat ditarik 
simpulan (Turmudi dan Harini, 2008).  

Berdasarkan waktu 
pengumpulan data, penelitian ini 
termasuk penelitian cross sectional 
karena pengambilan data hanya 
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dilakukan satu kali dalam periode 
waktu tertentu, misalnya satu hari, 
atau satu minggu (Sekaran, 2000 
dalam Efferin et al., 2004).  

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian adalah RS 
William Booth yang beralamat di Jalan 
Diponegoro 34, Surabaya. Pelaksanaan 
penelitian dilakukan pada Juli 2013. 

Populasi, Sampel, dan Teknik 
Pengambilan Sampel Penelitian  

Populasi penelitian adalah semua 
pasien poli umum RS WB Surabaya. 
Sampel ditetapkan dengan Rumus 
Proporsi dan menghasilkan besaran 
sampel sebanyak 80 orang (Malhhotra, 
2005).  

Teknik sampling adalah non 
probability sampling dan jenisnya 
adalah insidental sampling dan 
purposive convenience (Sugiyono, 
2008).  

Kriteria pasien yang dijadikan 
sampel penelitian, yaitu: (1) Pasien 
pernah menjalani pelayanan poli 
umum RS William Booth, Surabaya 
minimal 2 (dua) kali dalam tiga bulan 
terakhir, (2) Tidak menetapkan batas 
minimal usia/umur pasien, apabila 
psien di bawah umur (anak-anak), 
maka orang tua pasien dapat 
mewakilinya, (3) Fokus pada pasien  
poli rawat umum, karena jumlah 
pasien relatif banyak dan cenderung 
mengalami penurunan yang cukup 
besar. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian secara garis 
besar dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

Variabel bebas dibedakan 
menjadi dua, yaitu: Kualitas pelayanan, 
terdiri dari lima dimensi yang lazim 
disebut 5Q‟s (Zineldin, 2006) yang 
meliputi quality of object, quality of 
process, quality of infrastructure, quality of 
interaction, dan quality of  atmosphere. 
Persepsi harga, terdiri dari dua 
dimensi yaitu objective monetary price 
dan sacrifice price (Zeithaml, 1988). 
Variabel antara, yaitu kepuasan pasien. 
Variabel tergantung, yaitu kepercayaan 
pasien (trust), yang terdiri dari empat 
dimensi yaitu reliability, competency, 
openness, dan concern (Alrubaiee dan 
Alkaa'ida, 2011). 

Skala Pengukuran Variabel 

Jenis skala yang digunakan adalah 
skala interval, yaitu pengukuran yang 
mengelompokkan obyek ke dalam 
kelas yang mempunyai hubungan 
urutan dan perbedaan dalam jarak 
yang sama satu dengan yang lain 
(Turmudi dan Harini, 2008). Skala 
pengukuran (rating scales) yang 
digunakan adalah skala kesetujuan 
berjenjang lima atau yang lazim 
disebut Five Point Likert Scale (Skala 
Likert), yaitu mulai dari Skala 1 
(sangat tidak setuju atau STS) sampai 
dengan Skala 5 (sangat setuju atau SS) 
(Alrubaiee dan Alkaa‟ida, 2011).   

Kategori Mean (Rata-rata 
hitung): 1,0 – 2,0 = STB (sangat tidak 
baik / sangat tidak puas / sangat tidak 
memadai / sangat tidak percaya); 
>2,0 – 3,0 = TB (tidak baik / tidak 
puas / tidak memadai / tidak 
percaya); >3,0 – 4,0 = B (baik /puas 
/ memadai / percaya); >4,0 – 5,0 = 
SB (sangat baik / sangat puas / sangat 
memadai / sangat percaya / sangat 
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percaya) (Hanan dan Karp, 1989 
dalam Tjiptono dan Chandra, 2005). 

 

Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan cara menyebarkan 
kuesioner. Data sekunder didapat dari 
Laporan Tahunan RS William Booth 
Surabaya, hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti terdahulu serta 
Permenkes RI. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan uji korelasi dan 
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Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 
 

 

Hasil Penelitian 
Penilaian pasien atas keseluruhan 

kualitas pelayanan dimensi quality of 
object, quality of process, quality of 
infrastructure, dan quality of 
interaction di poli umum RS WB 
Surabaya adalah baik, walaupun belum 
mencapai sangat baik, sehingga 
keberadaannya minimal 
dipertahankan, atau sedapat mungkin 
ditingkatkan. Sebaliknya, kualitas 
pelayanan dimensi quality of atmosphere 
di poli umum RS WB Surabaya tidak 
baik, sehingga keberadaannya perlu 
ditingkatkan.  

 

Penilaian pasien atas lima 
dimensi kualitas pelayanan bersifat 
heterogen (berbeda). Hal ini 
dimungkinkan karena latar belakang 
sosial dan ekonomi responden relatif 
berbeda satu dengan yang lain. 

Persepsi pasien tentang harga 
untuk dimensi objective monetary 
price masuk dalam kategori tidak 
memadai atau tidak sesuai dengan 
yang diharapkan pasien, sehingga 
keberadaannya perlu ditingkatkan. 
Sebaliknya, persepsi pasien tentang 
harga untuk dimensi sacrifice price 
masuk dalam kategori memadai atau 
sesuai dengan yang diharapkan, 
walaupun belum mencapai sangat 
memadai atau sangat sesuai dengan 
harapan pasien, sehingga 
keberadaannya perlu dipertahankan, 
atau sedapat mungkin ditingkatkan. 
Penilaian pasien atas dua dimensi 
persepsi harga juga bersifat heterogen 
(berbeda).   

Pasien poli umum puas atas 
kualitas pelayanan dimensi quality of 
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object, quality of process, quality of 
infrastructure, dan quality of 
interactive. Sebaliknya, pasien poli  
umum tidak puas atas kualitas 
pelayanan dimensi quality of 
atmosphere. Pasien poli  umum belum 
sepenuhnya percaya pada kualitas 
pelayanan RS WB Surabaya dan juga 
pelayanan dokter. 

Berikut ini hasil perhitungan 
statistik yaitu regresi pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
pasien poli umum. 

 
Tabel 2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pasien Poli Umum di RS 
William Booth Surabaya, Juli 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secara per indikator, didasarkan 
pada nilai Beta dapat dikatakan setiap 
dimensi kualitas pelayanan mempunyai 
pengaruh positif terhadap kepuasan 
pasien dan signifikan. Urutan besarnya 
pengaruh lima dimensi tersebut dari 
terbesar sampai terkecil, yaitu: (1) 
dimensi quality of object (0,295), (2) 
dimensi quality of atmosphere 
(0,275), (3) dimensi quality of 
interactive (0,199), (4) dimensi 
quality of process (0,147), dan (5) 
terakhir dimensi quality of 
infrastructure (0,138). Besarnya 
pengaruh setiap dimensi kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pasien 
tidak ada yang dominan (paling besar), 

karena besarnya relatif sama, atau 
tidak berbeda jauh. Hal itu 
mengindikasikan bahwa setiap dimensi 
kualitas pelayanan dinilai sama 
pentingnya oleh pasien di poli umum, 
terutama dalam memenuhi harapan 
pasien untuk menjadi puas. 

Lima dimensi kualitas pelayanan 
(quality of object, quality of atmosphere, 
quality of interactive, quality of process, 
dan quality of infrastructure)  

secara komposit variable 
memberikan kontribusi yang sangat 
besar terhadap kepuasan pasien, yaitu 
sebesar 95,10% (R²). Artinya, 95,10% 
keberadaan kepuasan pasien di poli  
umum dikontribusi (disumbangkan) 
oleh lima dimensi kualitas pelayanan 
secara komposit variable dan sisanya 
4,90% (= 100% - 95,10%) 
dikontribusi oleh variabel lain di luar 
model analisis. Realitas tersebut 
menunjukkan bahwa lima dimensi 
kualitas pelayanan (5Q‟s), baik secara 
per indikator maupun komposit 
variable dapat dijadikan senjata 
unggulan oleh RS William Booth 
Surabaya untuk meningkatkan 
kepuasan pasien di poli  umum. 

Penelitian ini mendukung hasil 
penelitian Zhang dan Feng (2009), 
Pramita (2010), Alrubaiee dan 
Alkaa‟ida (2011), Vazifehdust et al. 
(2012), serta Hussain dan Rehman 
(2012) yang menemukan bukti bahwa 
kualitas pelayanan rumah sakit 
mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan pasien. Pany 
(1999) pada waktu mengadakan 
penelitian di RS William Booth juga 
menemukan bukti bahwa kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh 

Variabel/Dimensi Variabel Standardized Coefficients (Beta) 

SECARA PER INDIKATOR: 

KL-Quality of Object 0,295 

KL-Quality of Process 0,147 

KL-Quality of Infrastructure  0,138 

KL-Quality of Interactive  0,199 

KL-Quality of Atmosphere 0,275 

SECARA KOMPOSIT VARIABLE: 

Kualitas Pelayanan (KL) 0,975 

R² = 0,951 
Keterangan: Variabel dependen adalah Kepuasan. 
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positif signifikan terhadap kepuasan 
pasien. Itulah sebabnya, manajemen 
RS William Booth Surabaya hendaknya 
memberikan perhatian utama pada 
kualitas pelayanan poli  umum dengan 
cara meningkatkan materi kualitas 
pelayanan yang dinilai tidak baik oleh 
pasien, atau sedapat mungkin 
meningkatkan materi yang dinilai 
sudah baik agar menjadi sangat baik. 
Dimana peningkatan kualitas 
pelayanan akan dapat secara signifikan 
meningkatkan kepuasan pasien poli  
umum. 

Berikut ini hasil perhitungan 
statistik yaitu regresi pengaruh 
persepsi harga terhadap kepuasan 
pasien poli umum di RS William 
Booth Surabaya. 

Tabel 3 Pengaruh Persepsi Harga terhadap 
Kepuasan Pasien Poli Umum di RS 
William Booth Surabaya, Juli 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Secara per indikator, didasarkan 
pada nilai Beta maka setiap dimensi 
persepsi harga mempunyai pengaruh 
positif terhadap kepuasan pasien dan 
signifikan. Urutan besarnya pengaruh 
dua dimensi persepsi harga, yaitu 
pertama adalah dimensi objective 
monetary price (0,626) dan kedua 
dimensi sacrifice price (0,406).  

Besarnya pengaruh dua dimensi 
persepsi harga terhadap kepuasan 
pasien tersebut tidak ada yang 
dominan, karena besarnya relatif sama 
walaupun ada perbedaan kecil. Hal itu 
mengindikasikan bahwa setiap dimensi 
persepsi harga dinilai sama pentingnya 
oleh pasien, terutama dalam 
memenuhi harapan pasien untuk 
menjadi puas. 

Dua dimensi persepsi harga 
(objective monetary price dan 
sacrifice price) tersebut secara 
komposit variable memberikan 
kontribusi relatif besar terhadap 
kepuasan pasien, yaitu sebesar 75,70% 
(R²). Artinya, 75,70% keberadaan 
kepuasan pasien dikontribusi oleh dua 
dimensi persepsi harga secara 
komposit variable dan sisanya 24,30% 
(= 100% - 75,70%) dikontribusi oleh 
variabel lain di luar model analisis.  

Penelitian ini menemukan bukti 
bahwa persepsi harga secara komposit 
variable mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan pasien di 
poli  umum RS William Booth 
Surabaya. Secara per indikator, dua 
dimensi persepsi harga yaitu objective 
monetary price dan sacrifice price 
juga mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan pasien di 
poli  umum. Diantara dua dimensi 
persepsi harga tersebut tidak ada yang 
mempunyai pengaruh dominan (paling 
besar) terhadap kepuasan pasien, 
karena besarnya pengaruh relatif sama 
walaupun ada perbedaan kecil. Hal itu 
mengindikasikan bahwa persepsi 
pasien atas objective monetary price 
dan sacrifice price relatif sama 
pentingnya bagi pasien, terutama 

Variabel/Dimensi Variabel Standardized Coefficients (Beta) 

SECARA PER INDIKATOR: 

PH-Objective Monetary Price 0,626 

PH-Sacrifice Price 0,406 

SECARA KOMPOSIT VARIABEL: 

Persepsi Harga (PH) 0,870 

R² = 0,757 
Keterangan: Variabel dependen adalah Kepuasan. 
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untuk menunjang kepuasan. Dua 
dimensi persepsi harga tersebut secara 
komposit variable memberikan 
kontribusi relatif besar (75,70%) 
terhadap kepuasan pasien poli  umum. 
Realitas tersebut menunjukkan bahwa 
dua dimensi persepsi harga, baik 
secara per indikator maupun komposit 
variable dapat dijadikan senjata 
unggulan oleh RS William Booth 
Surabaya untuk meningkatkan 
kepuasan pasien poli  umum.  

Penelitian ini mendukung hasil 
penelitian Herrmann et al. (2007), 
Zhang dan Feng (2009), Desmiati 
(2010), Herrmann et al. (2007), dan 
Vazifehdust et al. (2012) yang 
menemukan bukti bahwa persepsi 
harga mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Itulah sebabnya, 
manajemen RS William Booth 
Surabaya hendaknya memberikan 
perhatian utama pada persepsi pasien 
tentang harga dengan cara meninjau 
kembali harga karcis yang dinilai tidak 
memadai oleh pasien. Dimana 
peningkatan persepsi pasien atas harga 
akan dapat secara signifikan 
meningkatkan kepuasan pasien poli  
umum. 

Berikut inii hasil perhitungan 
statistik yaitu regresi pengaruh 
kepuasan atas kualitas pelayanan dan 
atas persepsi harga terhadap 
kepercayaan pasien poli umum. Nilai 
Beta kepuasan pada kualitas pelayanan 
sebesar 0,645, nilai Beta kepuasan 
pada persepsi harga sebesar 0,261, 
sedangkan nilai R² sebesar 0,731. 

Berdasarkan hasil regresi 
tersebut diketahui bahwa kepuasan 

pasien pada kualitas pelayanan 
mempunyai pengaruh lebih besar dan 
signifikan (0,645) terhadap  
kepercayaan pasien, bila dibandingkan 
dengan pengaruh kepuasan pasien 
pada persepsi harga terhadap 
kepercayaan pasien yang hanya sebesar 
0,261 walaupun juga signifikan. 
Realitas tersebut menunjuk-kan 
bahwa pasien relatif sensitive terhadap 
kualitas pelayanan dari pada terhadap 
harga, walaupun harga juga 
mempunyai pengaruh positif yang 
relatif besar dan signifikan. Dengan 
demikian, kualitas pelayanan dapat 
dijadikan kiat usaha yang dapat 
diandalkan untuk meningkatkan 
kepercayaan pasien poli  umum di RS 
William Booth Surabaya. 

Kontribusi kepuasan pasien pada 
kualitas pelayanan dan kepuasan pasien 
pada persepsi harga secara komposit 
variable terhadap kepercayaan pasien   
di poli  umum relatif besar yaitu 
73,10% (R²). Artinya, 73,10% 
keberadaan kepercayaan pasien di poli  
umum dikontribusi secara komposit 
variable oleh dua macam kepuasan 
pasien (pada kualitas pelayananan dan 
persepsi harga) dan sisanya 26,90% (= 
100% - 73,10%) dikontribusi oleh 
variabel lain di luar model analisis.  

Berdasarkan dua hasil analisis 
(per indikator dan komposit variable) 
tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
kepuasan pasien pada kualitas 
pelayanan dan kepuasan pasien pada 
persepsi harga secara per indikator 
dan komposit variable mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap 
kepercayaan pasien, sehingga kepuasan 
pasien dapat dijadikan senjata 
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unggulan oleh Manajemen RS William 
Booth Surabaya untuk meningkatkan 
kepercayaan pasien poli  umum secara 
nyata. 

Penelitian ini menemukan bukti 
bahwa kepuasan pasien secara 
komposit variable mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap 
kepercayaan pasien  poli  umum RS 
William Booth Surabaya. Secara per 
indikator, dua macam kepuasan pasien 
yaitu kepuasan atas kualitas pelayanan 
dan kepuasan atas persepsi harga  juga 
mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap kepercayaan pasien di poli  
umum. Diantara dua macam kepuasan 
pasien tersebut ternyata kepuasan 
pasien pada kualitas pelayanan 
mempunyai pengaruh dominan (paling 
besar) terhadap kepercayaan pasien, 
bila dibandingkan dengan pengaruh 
kepuasan pada persepsi harga terhadap 
kepercayaan pasien. Realitas tersebut 
menunjukkan bahwa pasien relatif 
sensitive terhadap kualitas pelayanan 
dari pada terhadap harga, walaupun 
harga juga mempunyai pengaruh 
positif yang relatif besar dan 
signifikan. Dengan demikian, kualitas 
pelayanan dapat dijadikan kiat usaha 
yang dapat diandalkan untuk 
meningkatkan kepercayaan pasien poli  
umum RS William Booth Surabaya. 

Kepuasan atas kualitas pelayanan 
dan kepuasan atas persepsi harga 
secara komposit variable memberikan 
kontribusi relatif besar (73,10%) 
terhadap kepercayaan pasien poli  
umum RS William Booth Surabaya. 
Realitas tersebut menunjukkan bahwa 
kepuasan atas kualitas pelayanan dan 
kepuasan atas persepsi harga, baik 

secara per indikator maupun komposit 
variable dapat dijadikan senjata 
unggulan oleh RS William Booth 
Surabaya untuk meningkatkan 
kepercayaan pasien poli  umum. 
Penelitian ini mendukung hasil 
penelitian Kim et al. (2003), Graf dan 
Peerien (2005), serta Alrubaiee dan 
Alkaa‟ida (2011) yang menemukan 
bukti bahwa kepuasan mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap 
kepercayaan (trust). Itulah sebabnya, 
manajemen RS William Booth 
Surabaya hendaknya memberikan 
perhatian utama pada kepuasan pasien 
atas kualitas pelayanan dan kepuasan 
pasien atas persepsi harga. Dimana 
peningkatan kepuasan pasien akan 
dapat secara signifikan meningkatkan 
kepercayaan pasien poli  umum. 
Kepercayaan pasien yang meningkat 
pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan jumlah kunjungan 
pasien (Saragih, 2009). Demikian 
halnya yang diharapkan terjadi pada 
RS William Booth Surabaya, yaitu 
kepercayaan pasien poli  umum yang 
meningkat pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan jumlah kunjungan 
pasien poli umum. 

 
Kesimpulan 

Kualitas pelayanan poli umum 
RS William Booth Surabaya untuk 
dimensi quality of object, quality of 
process, quality of infrastructure, dan 
quality of interaction secara keseluruhan  
baik, tetapi belum mencapai sangat 
baik. Sebaliknya, kualitas pelayanan 
dimensi quality of atmosphere tidak 
baik. 
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Persepsi pasien poli  umum RS 
William Booth Surabaya atas harga 
yang telah dibayarnya untuk dimensi 
sacrifice price sudah memadai, tetapi 
belum mencapai tingkat sangat 
memadai. Sebaliknya, persepsi harga 
dimensi objective monetary price tidak 
memadai, terutama harga karcis dinilai 
pasien tidak murah, kurang 
terjangkau, dan relatif berbeda dengan 
harga karcis rumah sakit lain yang 
sejenis. 

Pasien poli  umum RS William 
Booth Surabaya secara keseluruhan 
puas dengan kualitas pelayanan 
dimensi quality of object, quality of 
process, quality of infrastructure, dan 
quality of interaction, tetapi tingkat 
kepuasan pasien belum mencapai 
sangat puas. Sebaliknya, pasien tidak 
puas dengan dimensi quality of  
atmosphere. Pasien poli  umum RS 
William Booth Surabaya juga puas 
dengan persepsi harga dimensi 
sacrifice price, tetapi tingkat kepuasan 
pasien belum mencapai sangat puas. 
Sebaliknya, pasien tidak puas dengan 
persepsi harga dimensi objective 
monetary price. 

Pasien poli  umum secara 
keseluruhan tidak percaya atau tidak 
yakin pada RS William Booth 
Surabaya. 

Kualitas pelayanan secara 
komposit variable dan per indikator 
mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan pasien. Urutan 
besarnya pengaruh lima dimensi 
kualitas pelayanan, yaitu: quality of 
object, quality of atmosphere, quality of 
interactive, quality of process, dan 
terakhir quality of infrastructure.   

Persepsi harga secara komposit 
variable dan per indikator mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan pasien. Urutan besarnya 
pengaruh dua dimensi persepsi harga, 
yaitu pertama objective monetary 
price dan kedua sacrifice price, relatif 
tidak ada yang dominan. 

Kepuasan pasien atas kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh 
positif signifikan sangat besar  
terhadap kepercayaan pasien, bila 
dibandingkan dengan pengaruh 
kepuasan pasien atas persepsi harga 
terhadap kepercayaan pasien. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pasien 
poli umum RS William Booth 
Surabaya relatif sensitive terhadap 
kualitas pelayanan dari pada terhadap 
harga. Maksudnya, adanya kenaikan 
harga atau relatif mahal akan direspon 
negatif oleh pasien. Secara komposit 
variable, kepuasan pasien atas kualitas 
pelayanan dan kepuasan pasien atas 
persepsi harga memberikan kontribusi 
relatif besar terhadap kepercayaan 
pasien. 

 

SARAN 
RS William Booth Surabaya 

hendaknya meningkatkan kepercayaan 
pasien terlebih dahulu dengan cara 
meningkatkan kepuasan pasien. 
Kepuasan pasien dapat ditingkatkan 
dengan cara meningkatkan kualitas 
pelayanan dan persepsi pasien tentang 
harga.  

Materi kualitas pelayanan yang 
perlu ditingkatkan, yaitu: (1) Untuk 
dimensi quality of object:, yaitu: 
menambah jumlah SDM perawat, 
perlu memberi nomor antrian, 
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menjalankan TRIASE, dan 
memperbaiki SIM RM. (2) Untuk 
dimensi quality of process:, yaitu: 
memberikan training tentang 
management time, memberikan 
teguran disiplin soal waktu,  
memperbaiki SIM RM, dan membuat 
nomor antrian. (3) Untuk dimensi 
quality of infrastructure, yaitu: 
mengadakan  peralatan-peralatan 
medis baru, dan Memberikan 
penjelasan kepada pasien bahwa 
peralatan-peralatan medis yang tidak 
digital itu lebih akurat dibandingkan 
yang digital. (4) Untuk dimensi 
quality of interaction, yaitu: merubah 
atau menyusun kembali SOP yang ada, 
dan   membuat planning dimana ke 
depannya nanti poli  umum akan 
ditiadakan dan sebagai gantinya hanya 
ada poli spesialis. (5) Untuk dimensi 
quality of atmosphere, yaitu: Menata 
ulang bangunan RS William Booth 
Surabaya. 

Materi persepsi harga yang perlu 
ditingkatkan atau diperbaiki, yaitu  
harga karcis untuk berobat. Harga 
karcis tidak bisa dikurangi atau 
diturunkan, sebaliknya pihak RS 
William Booth Surabaya akan 
memberikan kompensasi dalam 
bentuk peningkatan  kualitas 
pelayanan. 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, Indonesia is faced with multiple nutritional problems which is very worrying. Double 
burden nutrition is a condition that occurs in communities where malnutrition problem is still 
not resolved completely, while more nutrition problems have emerged. In society, the 
phenomenon of multiple nutritional problems occur in almost all lines of society and has the 
potential to degrade the quality of life of Indonesian human resources. Multiple nutritional 
problems require comprehensive treatment and require collaboration across sectors to address 
them because of this condition, especially in children has the potential to degrade the quality 
of intelligence in children whose long-term impact is to lower the quality of a nation's human 
resources. Health centers are frontline health services in the community must take an active role 
in handling multiple nutritional problems that begins with community development projects 
for screening toddlers malnutrition and over nutrition through integrated health and further 
improve health promotion activities through education to the community, especially the 
potentially experiencing double burden nutrition. 
 
Keywords: double burden nutrition, under nutrition, over nutrition, the role of Puskesmas 
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PENDAHULUAN 
 Saat ini Indonesia mengalami 
masalah gizi ganda yang amat 
mengkhawatirkan. Menurut data 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2010, jumlah penderita berat 
kurang di kalangan anak balita 
mencapai 17,9% yang terdiri dari 4,9 
% gizi buruk dan 13,0% gizi kurang, 
sementara prevalensi kegemukan pada 
anak balita secara nasional 
berdasarkan indikator berat badan 
menurut tinggi badan mencapai 14%.  

Kekurangan gizi pada anak 
dapat menyebabkan pertumbuhan 
fisik dan otak anak tidak optimal, 
anak menjadi kurus dan sangat 
pendek (stunting). Bila hal ini tidak 
segera diatasi, dalam jangka panjang 
akan mengakibatkan hilangnya potensi 
generasi muda yang cerdas dan 
berkualitas (lost generation) sehingga 
anak menjadi tidak produktif dan 
tidak mampu bersaing di masa depan. 
Sementara itu, kelebihan gizi juga 
tidak baik bagi anak karena memicu 
munculnya berbagai penyakit 
degeneratif seperti diabetes mellitus, 
hipertensi, hiperkolesterol dan 
penyakit jantung. 

Dalam masyarakat, fenomena 
masalah gizi ganda terjadi hampir di 
semua lini masyarakat dan berpotensi 
menurunkan kualitas hidup sumber 
daya manusia Indonesia.   

Banyak faktor yang 
mempengaruhi terjadinya masalah 
gizi ganda, diantaranya adalah status 

sosial ekonomi, ketidaktahuan ibu 
tentang pemberian gizi yang baik 
untuk anak, kualitas pemberian ASI, 
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 
hygiene sanitasi lingkungan, akses ke 
makanan, serta factor lingkungan dan 
keluarga. 

Masalah gizi ganda ini 
memerlukan penanganan yang 
komprehensif dan memerlukan 
kerjasama lintas sektoral untuk 
menangulanginya. Puskesmas 
merupakan garda terdepan pelayanan 
kesehatan di masyarakat harus 
mengambil peran aktif dalam upaya 
penanganan masalah gizi ganda ini. 
 
PEMBAHASAN 
Definisi masalah gizi ganda 

Saat ini Indonesia mengalami 
beban gizi ganda yang harus segera 
ditanggulangi karena masalah gizi 
tersebut akan menciptakan berbagai 
persoalan di Indonesia. Masalah gizi 
di Indonesia saat ini memasuki 
masalah gizi ganda. Artinya, masalah 
gizi kurang masih belum teratasi 
sepenuhnya, sementara sudah muncul 
masalah gizi lebih. Kelebihan gizi 
yang menimbulkan obesitas dapat 
terjadi baik pada anak-anak hingga 
usia dewasa (1) 

Kekurangan gizi pada anak 
dapat menyebabkan pertumbuhan 
fisik dan otak anak tidak optimal, 
anak menjadi kurus dan sangat 
pendek (stunting). Bila hal ini tidak 
segera diatasi, dalam jangka panjang 
akan mengakibatkan hilangnya potensi 
generasi muda yang cerdas dan 
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berkualitas (lost generation) sehingga 
anak menjadi tidak produktif dan 
tidak mampu bersaing di masa depan. 

Sementara itu, kelebihan gizi 
juga tidak baik bagi anak karena 
memicu munculnya berbagai penyakit 
degeneratif seperti diabetes mellitus, 
hipertensi, hiperkolesterol dan 
penyakit jantung. 

 
Gambaran umum gizi ganda 

Indonesia saat ini memiliki 
beban ganda masalah gizi. Menurut 
data Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) 2010, jumlah penderita 
berat kurang di kalangan anak balita 
mencapai 17,9% yang terdiri dari 4,9 
% gizi buruk dan 13,0% gizi kurang, 
sementara prevalensi kegemukan pada 
anak balita secara nasional 
berdasarkan indikator berat badan 
menurut tinggi badan mencapai 14%. 
Masalah gizi lebih yang paling 
mengkhawatirkan terjadi pada 
perempuan dewasa yang mencapai 
26,9% dan laki-laki dewasa sebesar 
16,3%. 
 
Masalah gizi pada masa balita 

Usia balita adalah masa emas 
dalam pertumbuhan manusia. Pada 
masa inilah perlu disiapkan segala 
instrument untuk mendukung 
pertumbuhan dan perkembangannya 
untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang berkualitas di kemudian 
hari. Kualitas sumber daya manusia 
menjadi salah satu asset yang penting 
dalam menjamin kemajuan suatu 
negara. Jadi tidak berlebihan bila 

dikatakan bahwa balita yang sehat 
adalah aset berharga bagi negara. 

 Masalah gizi, khususnya anak 
pendek, menghambat perkembangan 
anak muda, dengan dampak negatif 
yang akan berlangsung dalam 
kehidupan selanjutnya. Studi 
menunjukkan bahwa anak pendek 
sangat berhubungan dengan prestasi 
pendidikan yang buruk, lama 
pendidikan yang menurun dan 
pendapatan yang rendah sebagai orang 
dewasa. Anak-anak pendek 
menghadapi kemungkinan yang lebih 
besar untuk tumbuh menjadi orang 
dewasa yang kurang berpendidikan, 
miskin, kurang sehat dan lebih rentan 
terhadap penyakit tidak menular. 
Oleh karena itu, anak pendek 
merupakan prediktor buruknya 
kualitas sumber daya manusia yang 
diterima secara luas, yang selanjutnya 
menurunkan kemampuan produktif 
suatu bangsa di masa yang akan 
datang.  

Untuk mengatasi masalah gizi, 
khususnya balita kurang gizi 
diperlukan aksi lintas sektoral. 
Asupan makanan yang tidak memadai 
dan penyakit merupakan penyebab 
langsung masalah gizi ibu dan anak. 
Hal ini bisa terjadi karena praktek 
pemberian makan bayi dan anak yang 
tidak tepat dan, penyakit dan infeksi 
yang berulang, perilaku hygiene 
sanitasi dan pengasuhan yang buruk. 
Pada gilirannya, semua ini disebabkan 
oleh faktor-faktor seperti kurangnya 
pendidikan dan pengetahuan tentang 
pengasuh anak, penggunaan air yang 
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tidak bersih, lingkungan yang tidak 
sehat, keterbatasan akses ke pangan 
dan pendapatan yang rendah(2) 

Saat ini pelayanan gizi untuk 
balita di posyandu binaan puskesmas 
masih terfokus pada masalah 
kekurangan gizi. Ketika para 
pemangku kepentingan dihadapkan  
pada data bahwa di area kerjanya 
terdapat kejadian balita gizi buruk 
maka akan timbul kepanikan yang 
sangat hebat. Namun tidak demikian 
halnya jika di area kerjanya terdapat 
banyak balita yang mengalami 
obesitas. 

Overweight dan Obesitas kini 
mulai diterima sebagai salah satu 
masalah kesehatan serius di negara-
negara berkembang. Pandangan 
mengenai obesitas sebagai sesuatu 
yang tidak berbahaya, walau 
bagaimanapun, sudah tidak dapat 
diterima lagi, mengingat bukti-bukti 
yang telah dikumpulkan selama 10 
tahun terakhir memperlihatkan hal 
sebaliknya (3) 

Fenomena obesitas  pada masa 
kanak-kanak semakin banyak kita 
jumpai di sekitar kita. Beberapa orang 
tua semakin bangga bila anak mereka 
semakin gemuk. Tak jarang orang tua 
berpikir bahwa kegemukan pada masa 
kanak-kanak menjadi indicator 
keberhasilan pola asuh mereka.  

Obesitas  pada masa kanak-
kanak harus menjadi perhatian para 
professional kesehatan karena 
kegemukan pada anak terjadi akibat 
adanya proliferasi sel  atau 
peningkatan jumlah sel lemak 

(adiposit). Jumlah tersebut tidak 
menurun bila anak menjadi kurus dan 
jumlah adiposity tidak berubah 
seumur hidup. Sedangkan pada orang 
dewasa, kegemukan terjadi karena 
adanya hiperplasi sel (ukuran 
adiposity bertambah, selnya menjadi 
besar namun jumlah sel lemak tetap). 
Karena itulah kegemukan yang terjadi 
pada masa kanak-kanak seringkali 
bersifat menetap hingga dewasa. 

Obesitas pada masa anak dapat 
meningkatkan kejadian diabetes 
mellitus (DM) tipe 2. Selain itu, juga 
berisiko untuk menjadi obesitas pada 
saat dewasa dan berpotensi 
mengakibatkan gangguan 
metabolisme glukosa dan penyakit 
degeneratif seperti penyakit jantung, 
penyumbatan pembuluh darah dan 
lain-lain. (4) 

Selain itu obesitas pada masa 
kanak-kanak juga berpotensi 
menurunkan kualitas intelegensia 
pada anak-anak yang dampak jangka 
panjangnya adalah menurunkan 
kualitas SDM suatu bangsa. Hal ini 
disebabkan karena studi terbaru 
menunjukkan, orang yang obesitas 
memiliki jaringan otak 8 persen lebih 
sedikit dibanding pada orang yang 
berat  badannya normal. Akibatnya 
otak mengalami kemunduran sampai 
16 tahun lebih tua dibandingkan 
orang yang tak terlalu banyak lemak. 
Orang gemuk memiliki jaringan otak 
empat persen lebih sedikit dan 
otaknya terlihat lebih tua 8 tahun (5) 

Beberapa hal diatas menjadi 
alasan bahwa saat ini masalah krusial 
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yang harus dicermati pada tahapan  
screening gizi di Posyandu  bukan  
hanya balita yang memiliki berat 
badan dibawah garis merah (BGM) 
namun  juga balita yang memiki berat 
badan diatas normal yang berpotensi 
mengarah ke kondisi obesitas. 
Masalah gizi anak usia sekolah 
 Adapun masalah-masalah yang 
timbul pada kelompok umur usia 
sekolah, antara lain defesiensi Fe dan 
seringnya jajan di sekolah sehingga 
dirumah anak tidak mau makan dan 
pada umumnya mereka tidak sarapan 
(makan pagi), makan siang di luar 
rumah tidak teratur sehingga tidak 
tercukupi kebutuhan gizinya.  
 Hal ini diperparah dengan 
kebiasaan mengkonsumsi makanan 
jajanan yang kurang sehat dengan 
kandungan kalori tinggi tanpa disertai 
konsumsi sayur dan buah yang cukup 
sebagai sumber serat. Anak yang 
berusia 5-7 tahun merupakan 
kelompok yang rentan terhadap gizi 
lebih. Oleh karena itu, anak dalam 
rentang usia ini perlu mendapat 
perhatian dari sudut perubahan pola 
makan sehari-hari karena makanan 
yang biasa dikonsumsi sejak masa 
anak akan membentuk pola kebiasaan 
makan selanjutnya. 

Kurang vitamin A pada anak 
balita dapat menurunkan daya tahan 
tubuh, meningkatkan resiko kebutaan, 
dan meningkatkan resiko kematian 
akibat infeksi.  
 
Masalah gizi usia remaja 

  Remaja adalah anak yang 
berusia 10-19 tahun. WHO 
mendefinisikan remaja sebagai suatu 
masa dimana individu berkembang 
dari saat pertama kali ia menunjukkan 
tanda-tanda seksual sekundernya 
(pubertas) sampai saat ia mencapai 
kematangan seksual. Pada masa ini 
individu mengalami perkembangan 
psikologi dan pola identifikasi dari 
anak-anak menjadi dewasa. Selain itu, 
terjadi peralihan dari ketergantungan 
sosial dan ekonomi yang penuh 
kepada orang tua menuju keadaan 
yang relatif sedikit lebih mandiri 
 Pada masa ini terjadi 
perubahan fisik dan psikis yang sangat 
signifikan. Perubahan fisik ditandai 
dengan pertumbuhan badan yang 
pesat (growth spurt) dan matangnya 
organ reproduksi. Laju pertumbuhan 
badan berbeda antara wanita dan pria. 
Wanita mengalami percepatan lebih 
dulu dibandingkan pria. Karena tubuh 
wanita dipersiapkan untuk 
reproduksi. Sementara pria baru 
dapat menyusul dua tahun kemudian. 
Pertumbuhan cepat ini juga ditandai 
dengan pertambahan pesat berat 
badan (BB) dan tinggi badan (TB). 
Pada masa ini pertambahan BB wanita 
16 gram dan pria 19 gram setiap 
harinya. Sedangkan pertambahan TB 
wanita dan pria masing-masing dapat 
mencapai 15 cm per tahun. 
Pertumbuhan remaja putra pada usia 
12-13 tahun dan mencapai puncaknya 
pada usia 14 tahun dan selesai pada 
usia 19 tahun. Pada masa ini  remaja 
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putra mengalami peningkatan massa 
otot, jaringan tanpa otot dan tulang (6)  

Pertumbuhan fisik 
menyebabkan remaja membutuhkan 
asupan nutrisi yang lebih besar dari 
pada masa anak-anak. Ditambah lagi 
pada masa ini, remaja sangat aktif 
dengan berbagai kegiatan, baik itu 
kegiatan sekolah maupun olahraga. 
Khusus pada remaja putri, asupan 
nutrisi juga dibutuhkan untuk 
persiapan reproduksi.  

 Perubahan psikis 
menyebabkan remaja sangat mudah 
terpengaruh oleh teman sebaya. 
Mereka sangat memperhatikan 
penampilan fisik untuk tampil 
menarik di depan teman-teman 
maupun lawan jenis mereka. Hal 
tersebut menyebabkan remaja 
berusaha untuk menampilkan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 
oleh kelompok sebayanya.  

Masalah gizi dan kesehatan 
remaja boleh jadi berawal pada usia 
yang sangat dini. Gejala sisa infeksi 
dan mallnutrisi ketika kanak-kanak 
akan menjadi beban pada usia remaja. 
Mereka yang dapat selamat dari 
penyakit diare dan infeksi kronis 
saluran nafas terkait dengan 
mallnutrisi semasa bayi tidak akan 
mungkin tumbuh sempurna menjadi 
remaja yang normal.  

Ada tiga alasan mengapa 
remaja dikategorikan rentan terhadap 
masalah gizi. Pertama, percepatan 
pertumbuhan dan perkembangan 
tubuh memerlukan energi lebih 
banyak. Kedua, perubahan gaya hidup 

dan kebiasaan makan menuntut 
penyesuaian masukan energi dan zat 
gizi. Ketiga, kehamilan, keikutsertaan 
dalam olah raga, kecanduan alkohol 
dan obat-obatan meningkatkan 
kebutuhan energi dan zat gizi 

Berbagai bentuk gangguan gizi 
pada usia remaja sering terjadi. Selain 
kekurangan energi dan protein 
anemia gizi dan defisiensi berbagai 
vitamin juga sering terjadi. Sebaliknya 
juga masalah gizi lebih (overnutrition) 
yang ditandai oleh tingginya jangka 
obesitas pada remaja terutama di 
kota-kota besar. 

Berbagai faktor yang memicu 
terjadinya masalah gizi pada usia 
remaja antara lain adalah: 
1.  Kebiasaan makan yang buruk 
Kebiasaan makan yang buruk yang 
berpangkal pada kebiasaan makan 
keluarga yang juga tidak baik sudah 
tertanam sejak kecil akan terus terjadi 
pada usia remaja. Mereka makan 
seadanya tanpa mengetahui kebutuhan 
akan berbagai zat gizi dan dampak 
tidak dipenuhinya kebutuhan zat gizi 
tersebut terhadap kesehatan mereka. 
2.  Pemahaman gizi yang keliru 
Tubuh yang langsing sering menjadi 
idaman bagi para remaja terutama 
wanita remaja. Hal itu sering menjadi 
penyebab masalah, karena untuk 
memelihara kelangsingan tubuh 
mereka menerapkan pengaturan 
pembatasan makanan secara keliru 
sehingga kebutuhan gizi mereka tak 
terpenuhi. 
3.  Kesukaan yang berlebihan terhadap 

makanan tertentu 
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Kesukaan yang berlebihan terhadap 
makanan tertentu saja menyebabkan 
kebutuhan gizi tak terpenuhi. 
Keadaan seperti itu biasanya terkait 
dengan „mode‟ yang tengah marak 
dikalangan remaja. Masuknya produk-
produk makanan baru yang berasal 
dari negara lain secara bebas 
mempengaruhi kebiasaan makan dan 
dianggap sebagai lambang kehidupan 
modern oleh para remaja. Padahal  
berbagai jenis fast food itu 
mengandung kadar lemak jenuh dan 
kolesterol yang tinggi disamping 
kadar garam 
4. Promosi yang berlebihan melalui 

media massa 
Usia remaja merupakan usia dimana 
mereka sangat tertarik pada hal-hal 
baru. Kondisi tersebut dimanfaatkan 
oleh pengusaha makanan untuk 
mempromosikan produk mereka 
dengan cara yang sangat 
mempengaruhi remaja. Padahal, 
produk makanan tersebut bukanlah 
makanan yang sehat bila dikonsumsi 
dalam jumlah yang berlebihan (7) 
 

Masalah gizi usia produktif 
 Kurang zat besi (anemia gizi 
besi) pada ibu hamil dapat 
meningkatkan resiko kematian waktu 
melahirkan, meningkatkan resiko bayi 
yang dilahirkan kurang zat besi, dan 
berdampak buruk pada pertumbuhan 
sel-sel otak anak, sehingga secara 
konsisten dapat mengurangi 
kecerdasan anak. Anemia pada orang 
dewasa dapat menurunkan 
produktivitas sebesar 20-30 persen.  

Tingginya prevalensi Berat 
Bayi Lahir Rendah (BBLR) akibat 
tingginya prevalensi Kurang Energi 
Kronik (KEK) pada ibu hamil. Pada 
kondisi gizi buruk, penurunan 
produktivitas perorangan 
diperkirakan lebih dari 10 persen dari 
potensi pendapatan seumur hidup dan 
secara agregat menyebabkan 
kehilangan PDB antara 2-3 persen (10)) 

Masalah gizi kurang juga dapat 
terjadi pada kelompok usia produktif, 
yang dapat diukur dengan Lingkar 
Lengan Atas kurang dari 23,5 cm 
(LILA < 23,5 cm). Ukuran ini 
merupakan indikator yang 
menggambarkan resiko Kekurangan 
Energi Kronis (KEK).  

Selain KEK, pada kelompok 
usia produktif juga terdapat masalah 
kegemukan (IMT>25) dan obesitas 
(IMT>27).  

Masalah gizi mikro lain yang 
perlu mendapat perhatian adalah 
kurang seng (Zinc ) pada ibu hamil. 
Kekurangan seng (kandungan seng 
<7 mg/dl serum darah) dapat 
menyebabkan tingginya resiko 
komplikasi kehamilan dan bibir 
sumbing pada bayi yang dilahirkan. 
Sedangkan besarnya masalah kurang 
zat gizi mikro lainnya seperti asam 
folat, selenium, kalsium, vitamin C, 
dan vitamin B1 sampai kini belum 
diketahui. 

Pola hidup generasi dewasa 
muda saat ini mengalami perubahan 
karena  
berbagai macam hiburan, pertemuan 
dan kegiatan-kegiatan lain seringkali 
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menuntut fisik untuk tidak aktif, 
seperti menonton televisi, film, 
pertunjukkan dan lain sebagainya. 
Pertambahan penduduk menyebabkan 
makin berkurangnya ruang terbuka 
dan fasilitas umum serta fasilitas 
olahraga. Dengan ketiadaan fasilitas 
olahraga yang nyaman dan memadai 
ditambah dengan pengetahuan, 
kesadaran dan motivasi yang kurang 
menyebabkan frekuensi untuk 
berolahraga sebagai salah satu bentuk 
aktivitas fisik juga semakin menurun. 

Meningkatnya masalah gizi 
lebih karena tingginya konsumsi 
makanan yang kaya karbohidrat, 
lemak, garam, rendah serat, kebiasaan 
merokok dan berkurangnya aktifitas 
fisik mengakibatkan gizi lebih 
merupakan salah satu penyebab 
penyakit degeneratif (tidak menular). 
(8) 
Masalah gizi usia lansia 
Masalah gizi yang sering terjadi pada 
masa lansia adalah : 
1.  Gizi berlebih 

 Gizi berlebih pada lansia banyak 
terjadi di negara-negara barat dan 
kota-kota besar. Hal ini disebabkan 
karena pada lansia penggunaan energy 
menurun karena berkurangnya 
aktivitas fisik.  
2. Gizi kurang : 

 Gizi kurang sering disebabkan oleh 
masalah-masalah social ekonomi dan 
juga karena gangguan penyakit.  
3.  Kekurangan vitamin 

 Bila konsumsi buah dan sayuran dalam 
makanan kurang dan ditambah 
dengan kekurangan protein dalam 

makanan akibatnya nafsu makan 
berkurang, penglihatan menurun, 
kulit kering, penampilan menjadi lesu 
dan tidak bersemangat. 

  
 Hal-hal yang menjadi pemicu 

timbulnya masalah gizi pada lansia 
adalah:  
1. Berkurangnya kemampuan 

mencerna makanan akibat 
kerusakan gigi atau ompong. 

2. Berkurangnya indera pengecapan 
mengakibatkan penurunan 
sensitivitas terhadap cita rasa 
manis, asin, asam, dan pahit. 

3. Esophagus/kerongkongan 
mengalami pelebaran. 

4. Rasa lapar menurun, asam 
lambung menurun. 

5. Gerakan usus atau gerak peristaltic 
lemah dan biasanya menimbulkan 
konstipasi. 

6. Penyerapan makanan di usus 
menurun. (9) 

 
Fungsi Puskesmas berdasarkan 
Kepmenkes nomor 128 tahun 
2004  

Berdasarkan keputusan 
menteri kesehatan RI nomor 128 
tahun 2004 tentang Kebiajakan Dasar 
Pusat Kesehatan Masyarakat dapat 
dilihat bahwa puskesmas memiliki 3 
fungsi yaitu :  
1. Pusat penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan 
Puskesmas berperan menggerakkan 
dan memantau penyelenggaraan 
pembangunan lintas sektor termasuk 
oleh masyarakat dan dunia usaha di 
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wilayah kerjanya, sehingga 
berwawasan serta mendukung 
pembangunan kesehatan.  
Disamping itu Puskesmas aktif 
memantau dan melaporkan dampak 
kesehatan dari penyelenggaraan setiap 
program pembangunan di wilayah 
kerjanya. Khusus untuk pembangunan 
kesehatan upaya yang dilakukan 
puskesmas adalah mengutamakan 
pemeliharaan kesehatan dan 
pencegahan penyakit tanpa 
mengabaikan penyembuhan penyakit 
dan pemulihan kesehatan. 
2. Pusat pemberdayaan masyarakat 
Puskesmas selalu berupaya agar 
perorangan terutama pemuka 
masyarakat, keluarga dan masyarakat 
termasuk dunia usaha memiliki 
kesadaran, kemauan dan kemampuan 
melayani diri sendiri dan masyarakat 
untuk hidup sehat, berperan aktif 
dalam memperjuangkan kepentingan 
kesehatan termasuk pembiayaannya, 
serta ikut menetapkan, 
menyelenggarakan dan memantau 
pelaksanaan program kesehatan. 
Pemberdayaan perorangan, keluarga 
dan masyarakat ini diselenggarakan 
dengan memperhatikan kondisi dan 
situasi, khususnya social budaya 
masyarakat setempat. 
3. Pusat pelayanan kesehatan strata 

pertama 
Puskesmas bertanggungjawab 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan tingkat pertama secara 
menyeluruh, terpadu dan 
berkesinambungan. Pelayanan 
kesehatan tingkat pertama yang 

menjadi tanggungjawab Puskesmas 
meliputi pelayanan perorangan antara 
lain, rawat jalan dan rawat inap serta, 
pelayanan kesehatan masyarakat yang 
bersifat public dengan tujuan utama 
memelihara dan meningkatkan 
kesehatan serta mencegah penyakit 
tanpa mengabaikan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan. (10)  

Artinya, upaya kesehatan di 
Puskesmas dipilah dalam dua kategori  
yakni :  
1. Pusat pelayanan kesehatan 

masyarakat primer yakni 
puskesmas sebagai pemberi layanan 
promotif dan preventif dengan 
sasaran kelompok dan masyarakat 
untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta 
mencegah penyakit 

2. Puskesmas sebagai pusat pelayanan 
kesehatan perseorangan primer 
dimana peran Puskesmas dimaknai 
sebagai gate keeper atau kontak 
pertama pada pelayanan kesehatan 
formal dan penapis rujukan sesuai 
dengan standard pelayanan medik. 

 Untuk menanggulangi masalah 
gizi ganda, puskesmas hendaknya 
mengedepankan fungsi pertama dan 
kedua sebagai implementasi karena 
tindakan promotif dan preventif di 
ranah kesehatan akan membuahkan 
hasil yang jauh lebih baik daripada 
tindakan kuratif yang merupakan 
fungsi puskesmas yang ketiga. 
 Tujuan dasar restrukturisasi 
Puskesmas adalah memperkokoh 
fungsi upaya kesehatan masyarakat 
(UKM) serta upaya kesehatan 
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perorangan (UKP). Pengembangan 
UKM dan UKP menjadi sangat 
penting utamanya untuk mendukung 
diberlakukannya Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional (SJSN) mulai 
Januari 2014 serta penguatan layanan 
promotif dan preventif. 
 Hingga kini masih sering 
dijumpai pemandangan umum 
dimana Puskesmas masih berfokus 
pada pendekatan kuratif dari pada 
preventif. Beberapa analisa 
menyebutkan bahwa akar dari praktek 
tersebut antara lain adalah adanya 
persepsi dari pengambil keputusan 
ditingkat kabupaten/kota bahwa 
layanan kuratif lebih memberikan 
kontribusi yang berarti pada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Tambahan pula, persepsi 
masyarakat yang masih menganggap 
Puskesmas hanya sebagai penyedia 
pengobatan bagi orang sakit atau 
sebagai fasilitas „orang sakit‟ daripada 
fasilitas „menjadi sehat‟. Paradigma 
sehat yang selalu mengutamakan 
pendekatan promotif-preventif masih 
sangat sukar dipahami dan diadopsi 
masyarakat dan penyedia layanan di 
Puskesmas.  
 Paradigma penyedia layanan di 
Puskesmas masih berfokus pada 
penyembuhan dan pemulihan dengan 
penekanan pada kuratif –
rehabilitative, dan paradigma ini 
sudah melekat kuat sehingga tidak 
mudah tergantikan. Idealnya, peran 
Puskesmas sebagai gate keeper atau 
penyedia layanan kesehatan primer 
yang mampu menggeser paradigma 

sakit yang ada dengan 
mengedepankan paradigma sehat. 
 Disisi lain, komposisi tenaga 
kesehatan di Puskesmas diberbagai 
wilayah di Indonesia, pada umumnya 
masih jauh dari standar KEPMENKES 
No. 81 tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Kesehatan. Tenaga profesional 
kesehatan yang beriorientasi pada 
kegiatan promotif & preventif seperti 
ahli gizi, sanitarian dan, analis 
kesehatan masih sangat minim. 
Terbukti dari hasil survey terbaru 
yang dilakukan Prof. Ascobat Gani di 
Nusa Tenggara Timur (NTT) 
menemukan bahwa di sejumlah 
kabupaten yang memiliki angka 
prevalensi busung lapar dan diare 
yang cukup tinggi tidak memiliki 
tenaga ahli gizi dan sanitarian. (11) 

Tindakan yang bisa dilakukan untuk 
meminimalisir angka kejadian 
obesitas  adalah : 
1. Memilih bahan makanan dan 

minum yang sehat (biji-biian utuh, 
sayuran, buah, ikan, dll) 

2. Membatasi asupan makanan yang 
tidak sehat (gula, minyak, daging 
merah, makanan awetan, dll) 

3. Membiasakan olah raga teratur 
4. Mengurangi aktivitas menonton 

televisi dan aktivitas duduk yang 
terlalu lama 

5. Meningkatkan kualitas tidur 
6. Manajemen stress (12)  

Tindakan yang bisa dilakukan 
puskesmas sebagai salah satu   upaya 
mendukung tercapainya misi 
pembangunan kesehatan nasional   
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adalah mendorong kemandirian hidup 
sehat bagi keluarga dan masyarakat di 
wilayah kerjanya.  Hal ini sejalan 
dengan salah satu fungsi puskesmas 
yaitu sebagai pusat pemberdayaan 
masyarakat.  
   Dalam rangka meningkatkan 
cakupan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat berbagai upaya dilakukan 
dengan memanfaatkan potensi dan 
sumber daya yang ada di masyarakat. 
Upaya kesehatan bersumber daya 
masyarakat (UKBM) diantaranya 
adalah Posyandu, Polindes, dan Pos 
Obat Desa (POD). 
Beberapa usulan kegiatan yang bisa 
dilakukan puskesmas berdasarkan 
fungsinya terutama davlam upaya 
meminimalisir prevalensi gizi ganda 
menyangkut fungsinya sebagai pusat 
penggerak pembangunan berwawasan 
kesehatan dan pusat pemberdayaan 
masyarakat adalah sebagai berikut : 
1. Mengaktifkan fungsi Polindes yang 

merupakan salah satu bentuk peran 
serta masyarakat dalam rangka 
mendekatkan pelayanan kebidanan 
melalui penyediaan tempat 
pertolongan persalinan dan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak termasuk 
keluarga berencana. Kegiatan yang 
bisa dilakukan di Polindes adalah : 
a. Melakukan pemeriksaan kondisi 

kesehatan ibu hamil termasuk 
pengecekan kadar Hb untuk 
meminimalisir kejadian anemia 
pada ibu hamil 

b. Melakukan edukasi kepada ibu 
hamil tentang pentingnya 
pemberian ASI ekslusif selama 6 
bulan pertama kehidupan bayi 

karena ASI memiliki faktor 
protector terhadap resiko obesitas  

c. Melakukan dokumentasi melalui 
pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Antenatal Care (ANC) kepada ibu 
hamil di area kerjanya. 

2. Edukasi kepada orang tua untuk 
memiliki pola hidup sehat sehingga 
bisa menjadi role models bagi anak-
anak dan waktunya bisa 
dikoordinasikan dengan pihak sekolah 
saat pengambilan raport siswa.  

3. Salah satu hal yang harus menjadi 
perhatian adalah edukasi kepada 
orang tua untuk lebih bijak dalam 
mengatur waktu bagi anak-anak 
dalam pemanfaatan media komunikasi 

visual maupun gadget. 
4. Melakukan penyuluhan tentang 

makanan sehat dan upaya untuk 
menjaga hygiene sanitasi perorangan 
ke sekolah dan PAUD yang berada di 
area kerjanya dan berkoordinasi 
dengan pihak sekolah untuk 
membuka kantin sehat untuk 
memberikan edukasi secara nyata 
tentang makanan sehat bagi para 
siswa. 

5. Berkoordinasi dengan pihak terkait 
untuk melakukan edukasi tentang 
hygiene sanitasi dan keamanan pangan 

serta pemantauan kualitas produk 
secara berkala ke home industry pangan 
di wilayah kerjanya  dan melalui dinas 
kesehatan, mengusulkan koordinasi 
dengan dinas deperindag untuk 
mencabut  ijin produksi dan ijin edar 
makanan jajanan yang tidak sehat atau 
mengandung bahan tambahan 
makanan yang berbahaya. 

6. Melalui dinas kesehatan 
berkoordinasi dengan dinas pertanian 
dan peternakan untuk memanfaatkan 
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tanah pekarangan untuk mendukung 
program ketahanan pangan (SKPG = 
Sistem Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi) terutama di pedesaan yang 

masih lahan produktif dan di daerah 
perkotaan dengan pemanfaatan lahan 
tidur. 

7. Edukasi kepada kader untuk 
menciptakan inovasi resep masakan 
baru berdasarkan bahan makanan 
yang tersedia di wilayahnya dan 
mengakomodir kearifan local untuk 
memanfaatkan bahan pangan lokal 
sebagai PMT saat kegiatan Posyandu 
dan bila perlu bekerja sama dengan 
produsen bahan makanan untuk 
menjadikan kegiatan ini menjadi 

suatu entertainment yang menarik 
semisal dengan memberikan 
doorprize atau menghadirkan 
narasumber kuliner. 

8. Mengaktifkan kembali 
pembudidayaan TOGA (Taman Obat 
Keluarga) di pekarangan atau lahan 
tidur sehingga tercipta Warung Obat 
Desa (WOD) yang merupakan wujud 
peran serta masyarakat dalam hal 
pengobatan sederhana, terutama 
untuk penyakit yang sering terjadi 
pada masyarakat setempat. Kegiatan 
ini harus terus dipupuk keaktifannya 

dan tidak hanya digiatkan saat 
menjelang perlombaan lingkungan 
sehat. 

9. Menggerakkan partisipasi aktif 
masyarakat untuk mengoptimalkan 
cakupan Posyandu sebagai informasi 
awal temuan kejadian kurang gizi dan 
obesitas pada balita.  
Posyandu juga merupakan salah satu 
bentuk UKBM yang paling dikenal 
oleh masyarakat. Posyandu 
menyelenggarakan minimal 5 

program prioritas yaitu kesehatan ibu 
dan anak, keluarga berencana, 
perbaikan gizi, imunisasi dan 
penanggulangan diare. 

10. Melakukan edukasi tentang 
kesehatan reproduksi pada anak usia 
remaja sehingga diharapkan bisa 
menekan angka kehamilan yang 
tidak diinginkan pada usia dini 

11. Melakukan edukasi dan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala pada 
kelompok masyarakat yang 
memiliki resiko tinggi penyakit 
infeksius dan non infeksius misal di 
area lokalisasi 

12. Melakukan penyuluhan tentang 
kesehatan kerja pada kelompok usia 

produktif yang bekerja di sector 
industry yang rawan terhadap 
gangguan kesehatan dan pengadaan 
kantin makanan sehat bagi para 
pekerja 

13. Berkoordinasi dengan pihak terkait 
untuk menciptakan peningkatan di 
bidang ekonomi semisal gerakan one 
village one product sehingga akan 
mengurangi angka urbanisasi karena 
salah satu penyebab tingginya angka 
kejadian gizi buruk adalah pola 
pengasuhan anak yang tidak tepat 
karena ditinggal orang tuanya 

bekerja di kota 
14. Menggerakkan peran serta 

komunitas masyarakat dalam 
membentuk posyandu lansia dalam 
upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kemandirian bagi para lansia  

15. Koordinasi dengan pejabat setempat 
untuk menyediakan sarana dan 
prasarana untuk mengakomodir 
aktivitas olah raga masyarakat  dan 
memberikan informasi kepada dinas 
kesehatan tentang kebutuhan sarana 
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dan prasarana yang diperlukan 
masyakarat serta menjalin kerjasama 
dengan pihak swasta untuk 
mendukung upaya peningkatan 

sarana dan prasarana kesehatan 
masyarakat  

Kesemua kegiatan ini bermaksud untuk 
menggerakkan peran serta masyarakat 
dalam menciptakan lingkungan yang 
bersih dan sehat untuk menunjang upaya 
peningkatan kesehatan untuk menunjang 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
yang merupakan program utama 
kesehatan lingkungan yang harus 
dilakukan Puskesmas meliputi: 
1. Penyehatan air semisal kegiatan 

abatisasi pada KLB DBD dan  

Kaporisasi pada sumur-sumur yang 
tercemar pada KLB diare 

2. Penyehatan makanan dan minuman 
3. Pengawasan pembuangan kotoran 

mannusia 
4. Pengawasan dan pembuangan sampah 

dan limbah 
5. Penyehatan pemukiman 
6. Pengawasan sanitasi tempat umum 
7. Pengamanan polusi industri  
8. Pengamanan pestisida 
9. Klinik sanitasi 
 Dengan diberlakukannya Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 

bulan Januari 2014 mendatang, 
diharapkan akan terjadi perubahan pada 
sistem pembiayaan Puskesmas. Dalam 
konteks tersebut maka pembiayaan 
Puskesmas akan didukung oleh dana 
kapitasi dari Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K). 
Artinya, Puskesmas harus siap dan 
mampu mengelola dana kapitasi tersebut 
demi pemenuhan SJSN sekaligus sebagai 
masukan manfaat bagi Puskesmas. 

Peran puskesmas dalam upaya 
tindakan promotif dan preventif harus 
lebih ditingkatkan sehingga saat system 
kesehatan nasional menerapkan system 

kapitasi maka akan tercapai suatu kondisi 
bilamana masyarakat sehat dan sejahtera, 
maka salah satu imbasnya adalah 
peningkatan financial para  pengawak 
puskemas.  
 
SIMPULAN  
1. Saat ini Indonesia mengalami masalah 

gizi ganda yaitu kekurangan dan 
kelebihan gizi. 

2. Masalah gizi ganda berpotensi besar 
menurunkan kualitas SDM suatu 
bangsa  

3. Puskesmas memiliki fungsi yang 
sangat berperan besar dalam 
menangani masalah gizi ganda di 
Indonesia 

4. Penanganan gizi ganda memerlukan 
kerjasama lintas sektoral 

 
SARAN 

1. Puskesmas harus bisa berperan aktif 
dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
untuk mengupayakan kesehatan secara 
optimal 

2. Peran puskesmas dalam upaya tindakan 
promotif dan preventif harus lebih 

ditingkatkan untuk penanganan masalah 
gizi ganda. Puskesmas harus mulai 
bermetamorfosis dengan menggeser 
paradigma sakit yang ada saat ini berubah 
menjadi mengedepankan paradigma 
sehat 
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Abstrak 
 
 

Untuk mencapai target MDG’s tahun 2015 dimana AKB diharapkan turun menjadi 23 
per1000 kelahiran hidup, salah satu caranya adalah meningkatkan cakupan neonatus 
komplikasi yang ditangani dengan pendekatan teori kesadaran situasional yang diterapkan 
pada tenaga kesehatan. Kesadaran situasional menurut Endsley, 1988 adalah persepsi 
terhadap elemen-elemen lingkungan dalam ruang dan waktu, pemahaman makna dan 
proyeksi status elemen tersebut di masa depan 
Cakupan Neo Komplikasi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sampai dengan bulan 
September berkisar 46,06% menurun dari target yang berkisar di angka 77%. Untuk 
meningkatkan cakupan neo komplikasi dapat dilakukan upaya seperti membangun  kesadaran 
situasional dan meningkatkan kesadaran situasional Cakupan Neo Komplikasi di kabupaten 
Gresik dapat ditingkatkan dengan cara membangun dan meningkatkan kesadaran situasional. 
Dinas Kesehatan Gresik perlu memberikan pelatihan terhadap tenaga kesehatan untuk 
membentuk dan meningkatkan kesadaran situasi yang lebih baik.
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Pendahuluan 

Untuk mencapai target 
MDG‟s tahun 2015 dimana AKB 
diharapkan turun menjadi 23 
per1000 kelahiran hidup, maka 
kesehatan bayi dan balita harus 
dipantau untuk memastikan kesehatan 
mereka selalu dalam kondisi optimal. 
Untuk itu dipakai indikator-indikator 
yang bisa menjadi ukuran 
keberhasilan upaya peningkatan 
kesehatan bayi dan balita, salah 
satunya dengan data neonatus dengan 
komplikasi yang ditangani, yang 
artinya adalah neonatus dengan 
komplikasi di satu wilayah kerja pada 
satu tahun yang ditangani sesuai 
dengan standar oleh tenaga kesehatan 
terlatih diseluruh sarana pelayanan 
kesehatan. 

Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gresik 
didapatkan data sebagai berikut 

 

 
Gambar 1.1 Cakupan Neo 

Komplikassi Kabupaten Gresik tahun 
2009-2013 

Pada Gambar 1.1 diketahui 
bahwa cakupan neo komplikasi di 
kabupaten pada tahun 2013 sampai 

dengan bulan September berkisar 
46,06% hal ini menunjukan bahwa 
cakupan tersebut tidak mencapai 
target yang berkisar di angka 77%. 

Salah satu kemungkinan factor 
penyebab tidak tercapainya cakupan 
neo komplikasi di kabupaten Gresik 
adalah kesadaran situasional yang 
rendah, 
 

Alur Pelayanan Neonatus dengan 
Komplikasi 

 
Gambar 2.1 Alur Pelayanan Neonatus 

dengan Komplikasi 
 
Kesadaran situasional merupa-kan 
bentuk kesadaran sosial, yaitu  
kemampuan individu dalam meng-
observasi, melihat dan mengetahui 
suatu konteks situasi sosial, sehingga 
mampu mengelola orang-orang atau 
peristiwa. Pengertian kesadaran 
situasional menurut Endsley, 1988 
adalah persepsi terhadap elemen-
elemen lingkungan dalam ruang dan 
waktu, pemahaman makna dan 

 

proyeksi status elemen 
tersebut di masa depan.  

Pengertian kesadaran 
situasional yang umum dan sering 
digunakan adalah persepsi terhadap 
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elemen-elemen lingkungan dalam 
ruang dan waktu, pemahaman makna 
dan proyeksi status elemen tersebut 
di masa depan. 

Kesadaran situasi dan penilaian 
situasi lebih sering dipakai dalam 
domain kompleks seperti 
penerbangan dan operasi militer, 
namun dalam hal ini penulis 
berpendapat dapat pula digunakan 
dibidang medis terkait dengan 
pengambilan keputusan yang harus 
dilakukan dengan cepat dan akurat.  

Menurut teori Endsley (1995) 
ada tiga tingkatan kesadaran 
situasional: 
a) Tingkat 1: Persepsi elemen dalam 

lingkungan, merupakan tingkat 
terendah dari kesadaran 
situasional dan terkait dengan 
persepsi pilot terhadap 
instrumentasi pesawat, perilaku 
pesawat, perilaku orang lain di 
kokpit, perilaku pesawat lain, 
medan dan kontrol lalu lintas 
udara. Tidak ada interpretasi data 
yang dilakukan pada tahap ini, 
semua data adalah merupakan data 
mentah 

b) Tingkat 2: Pemahaman terhadap 
situasi, ini dapat dilakukan apabila 
data dapat terintegrasi dan diolah 
agara dapat dipahami oleh pilot 
yang sedang bertugas.  

c) Tingkat 3: Prediksi status masa 
depan, merupakan tingkatan 
tertinggi dari kesadaran 
situasional yang memiliki 
kemampan untuk memprediksi 
elemen-elemen dalam lingkungan. 

Akurasi dari prediksi sangat 
dipengaruhi akurasi dari tingkat 1 
dan 2.  

 
Gambar 2.2 Model Kesadaran 

Situasional (Endsley & Smolensky, 
1998) 

Model Endsley menunjukan 
bagaimana kesadaran situasional 
menyediakan dasar utama untuk 
pembuat keputusan selanjutnya dan 
kinerja yang lebih baik dalam suatu 
pekerjaan yang kompleks dan sistem 
yang dinamis. Meskipun tidak 
menjamin pengambilan keputusan 
yang sukses, tetapi kesadaran 
situasional yang baik seperti : isyarat, 
penilaian situasi, prediksi merupakan 
proses input yang diperlukan untuk 
keputusan yang baik. 
    Tindakan-tindakan kita 
digerak-kan oleh tujuan-tujuan kita. 
Untuk membantu kita mencapai 
tujuan, kita menggunakan model 
mental untuk mengantisipasi hasil 
dari tindakan kita. Hal ini dapat kita 
pikirkan sebagai proses masukan awal. 
Semakin kita mengantisipasi secara 
akurat/tepat, semakin efisien kita 
dalam tugas-tugas. Semakin banyak 
energy kita simpan, dan kita dapat 
semakin memper-tahankan sumber-
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sumber untuk situasi yang tidak 
diharapkan.  

Hal-hal berikut dilakukan untuk 
membangun  kesadaran situasional :   
a) Menentukan tujuan yang khusus 
b) Menentukan prioritas 
c) Bersiap untuk adanya perubahan 

tak terduga  
d) Melakukan risk assessments 

(perkiraan resiko)  
e) Mangatur beban kerja.  

Sedangkan untuk 
meningkatkan Kesadaran Situasional 
ada beberapa langkah yang dapat 
dilakukan, yaitu: 
a) Membangun komunikasi   
b) Membagi Perhatian (tentukan 

prioritas, hindari pengalihan 
perhatian, sesuaikan monitoring 
pada fase emergency) 

c) Mencari  informasi   
d) Cross-check  
e) Berpikir kedepan 

1) Melakukan diskusi dengan 
rekan kerja mengenai harapan 
anda 

2) Membandingkan rencana 
dengan tujuan  

3) Membandingkan kondisi 
aktual  
terhadap harapan dan tujuan. 

4) Sesuaikan perencanaan jika 
dibutuhkan.  

 
Pembahasan  

Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gresik 
diketahui bahwa cakupan Neo 
Komplikasi pada tahun 2013 sampai 
dengan bulan September berkisar 

46,06% hal ini menunjukan bahwa 
cakupan tersebut tidak mencapai 
target yang berkisar di angka 77%. 

Banyak hal yang dapat 
menyebabkan cakupan neo 
komplikasi di kabupaten Gresik tidak 
tercapai, dengan melakukan diskusi 
dengan KASIE KIB KB kabupaten 
Gresik penulis memfokuskan 
kemungkinan penyebab tidak 
tercapainya cakupan ini adalah 
kurangnya kepedulian tenaga 
kesehatan di kabupaten Gresik. 

Dengan tulisan ini penulis 
megharapkan dapat membantu 
Kabupaten Gresik dalam pencapaian 
cakupannya dengan meningkatkan 
kepedulian tenaga kerja terhadap 
pekerjaannya, dengan harapan dapat 
meningkatkan kinerja dan mencapai 
tujuan organisasinya yaitu tercapainya 
cakupan neo komplikasi. Untuk 
meningkatkan cakupan neo 
komplikasi di kabupaten Gresik perlu 
dilakukan upaya-upaya antara lain :  
a) Membangun  kesadaran 

situasional   
1) Membangun persepsi terhadap 

lingkungan dengan cara 
mengumpulkan data, 
meningkat-kan pemahanan 
terhadap situasi dengan 
mengolah data dan melakukan 
prediksi terhadap kondisi masa 
depan untuk pengambilan 
keputusan. 

2) Mendefinisikan tujuan dari 
cakupan Neokomplikasi 
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3) Membuat konsep untuk 
meningkatkan cakupan Neo-
komplikasi 

4) Mengikuti SOP pelayanan Neo 
Komplikasi yang berlaku dan 
melakukan penyesuaian 
terhadap kondisi aktual. 

5) Bersiap untuk adanya 
perubahan tak terduga 
(anomalies ) 

6) Buat risk assessments (perkiraan 
resiko)  

7) Memperhatikan 4 elemen 
penting yaitu : (1) manusia, 
(2) petunjuk informasi 
penting, (3) petunjuk perilaku 
dan (4) kesesuaian respon.  

b) Meningkatkan Kesadaran 
Situasional 
1) Membangun komunikasi yang 

efektif dengan pihak internal 
(tenaga medis, kader 
kesehatan) dan external 
(keluarga pasien,  
masyarakat) 

2) Mengatur prioritas terhadap 
beban kerja dari tenaga 
kesehatan di puskesmas 

3) Mencari, mengelola dan 
menganalisa informasi bayi 
baru lahir secara komprehensif 

4) Melakukan pemeriksaan silang 
terhadap kondisi aktual dan 
terkini 

5) Melakukan prediksi terhadap 
kondisi yang akan datang 
(membandingkan rencana 
dengan tujuan, 
membandingkan kondisi 
aktual dengan harapan dan 

tujuan dan melakukan 
penyesuaian rencana).  
 

 
 
 
Kesimpulan dan Saran 

Upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan cakupan Neo 
Komplikasi di kabupaten Gresik yaitu 
dengan cara, membangun dan 
meningkatkan kesadaran situasional. 
 Mengajukan kepada Dinas 
Kesehatan Gresik untuk memberikan 
pelatihan terhadap tenaga kesehatan 
untuk membentuk dan meningkatkan 
kesadaran situasi yang lebih baik. 
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ABSTRACT 
Bed Occupancy Rate (BOR) average of William Booth Hospital for class I, II, III and VIP 

class, in 2012 still under the ideal standard. The BOR were 43,48% (VIP class), and 36,41%, 
19,65%, 33,59% for class I, II, and class III which are below the ideal standard of 60-70%. BOR 
reflected hospital admission and also brand equity. This study purpose was to analyze the description 
of the patient perception of brand equity William Booth Hospital in 2014, based on brand 
awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty dimension. Design of this study 
was cross sectional study. Data obtained using questionnaires and short interviews to the 60 
respondents/patients hospitalized ≥ 2 days.The results showed that Brand Awareness, Brand 
Association,Perceived Quality, and Brand Loyalty as a whole had correlation with Brand Equity.The 
recommendations are to improve partnership with private doctor in and Community Health Center in 
Surabaya and to socialize dental and family clinic in William Boot Hospital in Surabaya. The other 
recommendations are to improve quality of name sign of William Both Hospital and to improve the 
loyalty of cutomer with service quality improvement. It can be concluded that the strength of the 
William Booth Hospital brand is created in customers mind are well. Expected with high brand 
equity, WilliamBooth Hospital further improve the promotion, not only in Surabaya but also to 
other regions, as well as the need to increase its superiority to keep their customers being loyal.  
 

Keywords: Brand Equity, Hospital Admission, Marketing Plan 
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PENDAHULUAN 
Fenomena globalisasi juga 

berdampak terhadap rumah sakit. Rumah 
sakit pada era globalisasi ini bukan hanya 
mengemban misi sosial. Aspek bisnis 
dalam pengelolaan suatu rumah sakit 
sudah menjadi suatu konsekwensi wajar 
pada era globalisasi. Karena itu rumah 
sakit tidak perlu lagi mengesampingkan 
upaya untuk lebih mempromosikan diri. 
Prasarana dan fasilitas rumah sakit serta 
kemajuan ilmu kedokteran perlu 
dijelaskan kepada masyarakat, mengingat 
persaingan pelayanan medis semakin 
ketat. 

Rumah Sakit William Booth sebagai 
salah satu rumah sakit swasta di Surabaya 
yang masuk ke dalam kelas/tipe C yaitu 
rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan 
kemampuan pelayanan medic sekurang-
kurangnya 4 spesialistik dasar lengkap 
dan mempunyai tempat tidur sebanyak 
171 TT, harus dapat bersaing dengan 
rumah sakit yang lain terutama dengan 
rumah sakit yang mempunyai kelas sama 
ataupun rumah sakit dengan tipe berbeda 
tetapi menyediakan pelayanan kesehatan 
sama, baik swasta maupun negeri. Hal ini 
dapat dicapai dengan meningkatkan 
kinerja dari unsur-unsur yang ada di 
rumah sakit. 

Pengukuran kinerja pelayanan 
kesehatan suatu RS dapat dilihat dari 
beberapa indikator, antara lain Bed 
Occupancy Rate (BOR), Average Length of 
Stay (ALOS), Turn Over Interval (TOI), Bed 
Turn Over (BTO). BOR adalah alat ukur 
kinerja RS yang paling popular yang 
lazim digunakan untuk mengukur kinerja 
RS. Ditambahkan oleh Supriyanto dan 
Damayanti (2007), rumah sakit yang 
memiliki nilai BOR antara 70% - 85% 
adalah rumah sakit yang paling baik 

kinerjanya, sedangkan BOR ideal adalah 
60% - 75%. 

Dari indikator-indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja 
rumah sakit tersebut Bed Occupancy Rate 
(BOR) atau yang sering disebut sebagai 
tingkat hunian merupakan indikator yang 
dapat digunakan untuk evaluasi dan 
perencaan sumber daya rumah sakit, 
termasuk RS William Booth. Angka BOR 
Rumah Sakit William Booth dari tahun ke 
tahun tidak menunjukkan nilai yang 
tetap, dan cenderung mengalami 
penurunan. Permasalahan rendahnya 
BOR (< 60%) yang dialami oleh RS 
William Booth (“WB”) di Surabaya 
sebagaimana Rata-rata BOR Rumah Sakit 
William booth dalam kurun waktu 2008 
sampai dengan  2012 masih rendah, yaitu  
bervariasi antara 31,54% - 39,31%, 
merupakan suatu jumlah yang masih 
dibawah  ambang batas minimal yang 
ditetapkan oleh Dirjen Medik yaitu 
sebesar 60-80% (Dirjen Pelayanan 
Medik, 2001, dalam Pasaribu 2012). 

Pada awal tahun nilai BOR cukup 
tinggi, antara lain pada bulan Januari 
kelas VIP sebesar 46,77%, kelas 1 sebesar 
31,90%, kelas II sebesar 20,34%, dan 
kelas III sebesar 39,67%. Berdasarkan 
Tabel 1.2 maka didapatkan bahwa rata-
rata BOR untuk kelas I, II, dan III masih 
di bawah nilai ideal BOR yaitu 10% dari 
nilai MOR, yaitu kelas I sebesar 36,41%, 
kelas 2 sebesar 19,65%, dan kelas III 
sebesar 33,59%. Sedangkan angka ALOS 
sesuai dengan standar yaitu 6 – 9 hari. 
Nilai TOI yang merupakan rata – rata 
hari tempat tidur tidak ditempati masih 
jauh dari standar, yaitu 8 hari bila 
dibandingkan dengan standar TOI 1 – 3 
hari, sedangkan BTO yang merupakan 
angka frekuansi pemakaian  tempat tidur 
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juga masih kurang yaitu 3,1, bila 
dibandingkan dengan standar yaitu  40 – 
50 kali. Sehingga yang menjadi masalah 
penelitian adalah rendahnya admisi 
(pasien rawat inap) di kelas I, II, dan III 
Rumah Sakit William Booth Surabaya. 
 
PUSTAKA 
Ekuitas merek (Brand equity) 

Brand yang kuat mampu 
membangun dan memelihara persepsi 
kuat dibenak kastemer. Nama brand dan 
asosiasinya adalah ringkasan dari segala 
sesuatu yang ditawarkan. Kualitas 
produk, keandalan, pengiriman, nilai 
terhadap uang, smeuanya terbungkus 
dalam persepsi orang terhadap brand itu. 
Konsep tentang ekuitas merek (brand 
equity) pada umumnya diartikan sebagai 
penguasaan nilai suatu brand. Menurut 
Rangkuti (2004), terdapat tiga teori yang 
banyak dipakai mengenai istilah brand 
equity, yaitu brand equity yang berkenaan 
dengan nilai uang (financial value), brand 
equity yang berkenaan dengan perluasan 
merek (brand extension), dan brand equity 
yang diukur dari perspektif pelanggan. 

Anderson dan Narus dalam 
Kotler dan Pfoerstsch (2006) 
menyebutkan bahwa ekuitas merek 
(brand equity) dapat direfleksikan pada 
berbagai tindakan preferensi atau respon 
kastemer. Selain itu, Duane dalam Kotler 
dan Pfoerstsch (2006) mendefinisikanya 
sebagai totalitas persepsi suatu brand, 
termasuk kualitas relatif produk dan jasa, 
kinerja finansial, loyalitas kastemer, 
kepuasan dan keseluruhan penghargaan 
terhadap brand. Menurut Aaker, ekuitas 
merek (brand equity) mengacu pada aset 
atau kewajiban yang dikaitkan dengan 
nama dan simbol brand yang ditambahkan 

(dikurangkan) pada suatu produk atau 
jasa. 

Peter & Olson (1999) 
menyebutkan bahwa brand equity 
menyangkut nilai suatu brand bagi 
pemasar dan bagi kastemer. Dari sudut 
pandang pemasar, brand equity 
menyiratkan keuntungan, arus kas, dan 
pangsa pasar yang lebih besar. Dari sudut 
pandang kastemer, brand equity 
melibatkan suatu sikap brand positif yang 
kuat (evaluasi yang baik terhadap suatu 
brand) didasarkan pada kepercayaan dan 
arti baik yang dapat diakses dari dalam 
ingatan (dengan mudah diaktifkan). 
Ketiga faktor ini menciptakan hubungan 
yang menyenangkan antara kastemer 
dengan brand dan aset yang kuat sehingga 
sangat penting bagi sebuah perusahaan 
dan dasar bagi ekuitas merek (brand 
equity). 
 Aaker (1991) dalam Tjiptono 
(2005) menjabarkan aset merek yang 
berkontribusi pada penciptaan brand 
equity ke dalam empat dimensi: brand 
awareness, perceived value, brand associations, 
dan brand loyalty. 
Kesadaran merek (brand awareness) 

Masyarakat cenderung 
bertransaksi dengan produk atau merek 
yang dikenal karena dibawah sadar merek 
yang tidak terkenal mempunyai sedikit 
peluang unutk diingat konsumen, sesuai 
pendapat Aaker (1990) dalam Tjiptono 
(2005) yang mendefinisikan brand 
awareness sebagai “the ability of a potential 
buyer to recognize or recall that abrand is 
number of a certain product category”. Brand 
awareness, yaitu kemampuan konsumen 
untuk mengenali atau mengingat bahwa 
merek merupakan anggota dari kategori 
produk tertentu. Menurut Simamora 
(2001), peran brand awarenesstergantung 
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sejauh mana kadar kesadaran yang dicapi 
suatu brand. 
Perceived quality (kesan kualitas) 

Perceived quality adalah persepsi 
kastemer terhadap kualitas atau 
keunggulan suatu produk atau layanan 
ditinjau dari fungsinya secara relatif 
dengan produk-produk lain (Simamora, 
2001). Langkah pertama dalam 
meningkatkan perceived quality adalah 
memampukan diri untuk memberikan 
kualitas tinggi. Meyakinkan para 
kastemer bahwa kualitas suatu brand 
tinggi padahal sebenarnya tidak, isa-sia 
belaka jadinya. Jika pengalaman dalam 
penggunaan tidak sejalan dengan kualitas, 
maka persepsi sulit dilakukan. Persepsi 
kualitas (perceived quality) merupakan 
persepsi pelanggan atas atribut yang 
dianggap penting baginya (Astuti dan 
Cahyadi, 2007). Persepsi  pelanggan 
merupakan penilaian, yang tentunya 
tidak selalu sama antara pelanggan satu 
dengan lainnya. Persepsi kualitas yang 
positif dapat dibangun melalui upaya  
mengidentifikasi dimensi kualitas yang 
dianggap penting oleh pelanggan 
(segmen  pasar yang dituju), dan 
membangun persepsi kualitas pada 
dimensi penting pada  merek tersebut 
(David A. Aaker, 1996). 
Asosiasi merek (brand associations) 

Asosiasi merek (brand 
association) adalah segala hal yang 
berkaitan dengan ingatan (memory) 
mengenai sebuah merek (David A. Aaker, 
1997). Sebuah merek adalah serangkaian 
asosiasi, biasanya terangkai dalam 
berbagai bentuk yang bermakna. Suatu 
merek yang lebih mapan akan 
mempunyai posisi yang menonjol  

dalam suatu kompetisi karena didukung 
oleh berbagai asosisasi yang kuat 
(Humdiana, 2005).  
Loyalitas merek (brand loyalty) 

Loyalitas merek (brand loyalty) 
menurut David A. Aaker (1997) 
merupakan satu ukuran keterkaitan 
seorang pelanggan pada sebuah merek. 
Loyalitas merek didasarkan atas perilaku 
konsisten pelanggan untuk membeli 
sebuah merek sebagai bentuk proses 
pembelajaran pelanggan atas kemampuan 
merek memenuhi kebutuhannya (Assael, 
1995). Selain sebagai bentuk  perilaku 
pembelian yang konsisten, loyalitas 
merek juga merupakan bentuk sikap 
positif pelanggan dan komitmen 
pelanggan terhadap sebuah merek lainnya 
(Dharmmesta, 1999).  

Loyalitas merek merupakan suatu 
ukuran keterkaitan pelanggan kepada 
sebuah merek. Ukuran ini mampu 
memberikan gambaran tentang mungkin 
tidaknya seorang pelanggan beralih ke 
merek lain, terutama jika pada merek 
tersebut didapati terjadinya perubahan 
baik menyangkut harga ataupun  atribut 
lain (Durianto, dkk, 2004).  

Konsumen yang memiliki loyalitas 
kuat terhadap suatu merek akan tetap 
melanjutkan pembelian produk tersebut, 
meskipun saat ini banyak bermunculan 
berbagai merek di pasar yang 
menawarkan karakteristik produk yang 
lebih unggul serta dapat memberikan 
jaminan peningkatan perolehan laba 
perusahaan di masa yang akan datang 
(Durianto, dkk, 2004). Selain itu, 
konsumen yang loyal juga akan secara 
sukarela merekomendasikan untuk 
menggunakan merek tersebut kepada 
orang lain yang pada akhirrnya akan 
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meningkatkan keuntungan perusahaan 
(Durianto, dkk, 2004). 

 
METODE 
Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan studi survei pada satu 
waktu yang ditentukan, variabel diteliti 
dalam satu kurun waktu tertentu yang 
dikenal dengan cross sectional. Penelitian 
ini mempelajari informasi pasien yang 
sedang memanfaatkan pelayanan rawat 
inap di Rumah Sakit William Booth 
Surabaya tentang dimensi brand equity 
Rumah Sakit William Booth Surabaya. 
Sampel penelitian ini adalah pasien yang 
sedang memanfaatkan pelayanan di 
Rumah Sakit William Booth Surabaya 
sebanyak 60 orang pasien. Variabel 
penelitian adalah karakteristik 
responden,  brand awareness, perceived 
quality, brand acossiations, dan brand loyalty. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 56.7% daripada jumlah responden 
laki-laki yaitu 43.3%.  Jumlah responden 
yang menjalani rawat inap di RS “WB” 
bervariasi antara 18 tahun sampai dengan 
>50 tahun, adapun yang responden 
paling banyak berusia maksimal 25 tahun 
yaitu sebanyak 33.3%. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden yang menginap di RS “WB” 
Surabaya merupakan golongan usia 
produktif. Pendidikan responden 
sebagian besar adalah sarjana (S1) yaitu 
35%. Pekerjaan mayoritas respondena 
adalah Ibu RT yang jumlahnya mencapai 
60%.Hasil penelitian menunjukkan 
jumlah responden yang menjalani rawat 
inap di RS “WB” sebagian besar (41,7%) 
menempati Kelas III. Pemilihan Kelas 
Rawat Inap tersebut tentunya didasarkan 
atas kemampuan finansial responden dan 

ketersediaan kamar kosong di RS “WB” 
Surabaya.  Akan tetapi dari pemilihan 
kelas perawatan dapat dilihat bahwa 
sebagian besar responden rawat inap RS 
“WB” Surabaya memiliki willingness to buy 
yang lemah. 

Sebagian besar responden rawat 
inap menanggung biaya pengobatan 
sendiri (41.7%) dan dibiayai keluarga 
(33.3%).  Dapat disimpulkan bahwa 
loyalitas responden cukup baik, sehingga 
responden bersedia menanggung biaya 
pribadi. Sebagian besar responden RS 
“WB” memiliki kebiasaan berobat ke 
Rumah Sakit “WB” (43.3%) ketika sakit.  
Analisis Brand Equity RS “WB” 
Surabaya 

Brand equity melibatkan suatu 
sikap brand positif yang kuat (evaluasi 
yang baik terhadap suatu brand) 
didasarkan pada kepercayaan dan arti 
baik yang dapat diakses dari dalam 
ingatan (dengan mudah diaktifkan) (Peter 
dan Olson, 1999).  

Hasil pengolahan data variabel 
brand equity yang terdiri dari empat 
dimensi, yaitu brand awareness, perceived 
quality, brand association dan brand loyalty 
di poli rawat inap selengkapnya 
ditunjukkan pada Lampiran 6, dan untuk 
keperluan analisis disajikan secara runtut 
berikut ini.  
Analisis Brand Awareness Poli Rawat 
Inap RS “WB” Surabaya 

Didapatkan bahwa responden rawat 
inap RS “WB” Surabaya sebagian besar 
mendapatkan informasi tentang RS “WB” 
Surabaya dari anggota keluarga (36,7%) 
dan teman (8.3%) yang artinya 
penyebaran informasi tentang RS “WB” 
Surabaya lebih banyak dari mulut 
kemulut atau word of mouth, sehingga 
mutu layanan merupakan hal penting. 
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Selain itu dari papan nama RS “WB” 
Surabaya yang terpampang di depan 

rumah sakit (23,3%), karena letak rumah 
sakit yang strategis di jalan raya utama.

 
Tabel 1 PengetahuanrespondententangpelayanandiRS“WB”,Febuari2014 

Jenis Pelayanan 
Tahu Tidak Tahu Total  

 %  %  % 

Rawat inap 57 95,0 3 5,0 60 100 

Instalasi Gawat Darurat 56 93,9 4 6,7 60 100 

Klinik umum dan klinik 24 jam 51 85,0 9 15,0 60 100 

Laboratorium  51 85,0 9 15,0 60 100 

Farmasi 48 80,0 12 20,0 60 100 

Klinik spesialis 46 76,7 14 23,3 60 100 

Klinik obgyn dan tumbuh kembang 
anak 

46 76,7 14 23,3 60 100 

Klinik gigi 35 58,3 25 41,7 60 100 

 

Dari data tabel 1 terlihat bahwa 
pengetahuan responden terhadap 
pelayanan yang ada di RS “WB” Surabaya 
cukup baik. walaupun ada pelayanan yang 
sebagian responden tidak mengetahui 
keberadaanya, yaitu, klinik gigi (41,7%). 
Apabila dilihat secara keseluruhan dari 
data diatas maka akan dapat terlihat 
bahwa pengetahuan responden tantang 
keseluruhan pelayanan di RS “WB” sangat 
buruk , 48 responden (80%) tidak 
mengetahui secara lengkap jenis 
pelayanan yang ada di RS “WB”. Aaker 
(1990) dalam Tjiptono (2005) 
menyatakan bahwa Brand awareness, 
yaitu kemampuan konsumen untuk 
mengenali atau mengingat bahwa merek 

merupakan anggota dari kategori produk 
tertentu. Sehingga diperlukan 
peningkatan pengetahuan responden 
tentang pelayanan yang ada di RS “WB” 
dengan cara sosialisasi ataupun dengan 
menaruh banner di lokasi-lokasi strategis 
di RS “WB” agar konsumen dapat 
mengenali dan mengingat RS “WB” 
Surabaya segera saat membutuhkan 
pelayanan kesehatan. 
Analisis Perceived Quality Poli Rawat 
Inap RS “WB” Surabaya 
Persepsi kualitas (perceived quality) 
merupakan persepsi pelanggan atas 
atribut yang dianggap penting baginya 
(Astuti dan Cahyadi, 2007).

 
Tabel 2 Penilaian respondenrawatinaptentangketerjangkauantarifpelayananRS“WB”Surabaya,Febuari2014 

Unit 
Sangat Terjangkau Terjangkau Tidak Terjangkau Total 

 %  %  %  % 

Rawat Inap 3 5,0 50 83,3 7 11,7 60 100 

Rawat Jalan 7 11,7 45 75,0 8 13,3 60 100 

Laboratorium 10 16,7 41 68,3 9 15, 60 100 

Radiologi 11 18,3 41 68.3 8 13,3 60 100 

Obat  11 18,3 467 76,3 3 5,0 60 100 

Berdasarkan hasil penelitian 
tampak bahwa sebagian besar responden 
menyatakan bahwa harga pelayanan rawat 
inap terjangkau (83,3%). Hal ini tampak 
pula pada pelayanan lainnya yaitu rawat 

jalan (75,0%), laboratorium (68,3%), 
radiologi (68,3%), dan obat (76,3%) 
dimana responden menyatakan pelayanan 
tersebut terjangkau.  
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Tabel3PenilaianrespondenrawatinapRS“WB”terhadapdokterRS“WB”Surabaya, Febuari 2014 

Subvariabel 

Nilai Total 

1 2 3 4 

 %  %  %  %  % 

Reability 0 0,0 7 11,7 17 28,3 36 60,0 60 100,0 

Assurance 0 0,0 6 10,0 7 11,7 47 78,3 60 100,0 

Tangible 0 0,0 5 8,3 6 10,0 49 81,7 60 100,0 

Empathy 
Menanyakan 

Keadaaan  
2 3,3 3 5,0 10 16,7 45 75,0 60 100,0 

Empathy 
Menanyakan 

Keluhan 
0 0,0 6 6,7 7 15,0 47 78,3 60 100,0 

Empathy 
Berbicara  

0 0,0 4 6,7 9 15,0 47 78,3 60 100,0 

Respon 
Cepat  

0 0,0 5 8,3 13 21,7 42 70,0 60 100,0 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memberikan 
nilai 4 pada penilaian subvariabel 
kepuasan yaitu pada reability (60,0%), 

assurance (78,3%), tangible (81,7%), 
emphaty menanyakan keluhan dan 
berbicara (75,0% dan 78,3%), respon 
cepat  (70,0%).  

 
Tabel4PenilaianrespondenrawatinapRS“WB”terhadapperawatRS“WB”Surabaya 

Subvariabel 

Nilai Total 

1 2 3 4 

 %  %  %  %  % 

Reability 1 1,7 4 6,7 10 17,6 45 75,0 60 100,0 

Assurance   4 6,7 9 15,0 47 78,3 60 100,0 

Tangible 1 1,7 3 5,0 8 13,3 48 80,0 60 100,0 

Empathy 
Menanyakan 

Keadaaan  
0 0,0 4 6,7 15 25,0 41 68,3 60 100,0 

Empathy 
Menanyakan 

Keluhan 
0 0,0 6 10,0 10 16,7 44 73,3 60 100,0 

Empathy Berbicara  0 0,0 7 11,7 10 16,7 43 73,3 60 100,0 

Respon 
Cepat  

0 0,0 3 5,0 12 20,0 45 75,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4 tampak 
bahwa sebagian besar penilaian 
responden baik dengan pelayanan yang 
diberikan perawat RS “WB” Surabaya 
pada variabel RATER . Lebih dari 60% 
responden merespon baik terhadap 
seluruh aspek kinerja perawat RS “WB” 
Surabaya. Responden yang tidak puas 
terhadap pelayanan berdasarkan aspek 
RATER sebesar 0% dan 1,7%. Meskipun 
dalam jumlah sedikit, masih tetap 
dibutukan upaya untuk menemukan 
masalah dalam kepuasan pasien tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
penilaian responden mengenai elemen 
perceived quality RS “WB” secara 
keseluruhan, dapat dilihat bahwa 
penilaian responden sangat baik (80%) 
terhadap prerceived quality RS “WB”.  

Langkah pertama dalam 
meningkatkan perceived quality adalah 
memampukan untuk memberikan 
kualitas tinggi. Meyakinkan para 
kastemer bahwa kualitas RS “WB” 
Surabaya adalah tinggi dan sesuai dengan 
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kebutuhan masyarakat (Astuti dan 
Cahyadi, 2007).  

Persepsi  pelanggan merupakan 
penilaian, yang tentunya tidak selalu 
sama antara pelanggan satu dengan 
lainnya. Persepsi kualitas yang positif 
dapat dibangun melalui upaya  

mengidentifikasi dimensi kualitas yang 
dianggap penting oleh pelanggan 
(segmen  pasar yang dituju), dan 
membangun persepsi kualitas pada 
dimensi penting pada  merek tersebut 
(David A. Aaker, 1996). 

Analisis Brand Association Poli Rawat Inap RS “WB” Surabaya 

Tabel4PenilaianrespondenrawatinapRS“WB”terhadapkeadaanRS“WB”Surabaya,Febuari2014 

Subvariabel 

Nilai  Total 

1 2 3 4 

 %  %  %  %  % 

Gedung Bagus 0 0,0 13 21,7 40 66,7 7 11,7 60 100,0 

Ruangan nyaman 0 0,0 6 10,0 49 81,3 5 8,3 60 100,0 

Alat medis lengkap 0 0,0 9 15,0 47 78,3 4 6,7 60 100,0 

Tidak menunggu 
lama 

0 0,0 7 11,7 46 76,7 7 11,7 60 100,0 

Mengutamakan 
keselamatan 
responden 

0 0,0 4 6,7 47 78,3 9 15,0 60 100,0 

Layanan kesehatan 
terpercaya 

0 0,0 4 6,7 50 83,3 6 10,0 60 100,0 

Toilet bersih 0 0,0 12 20,0 42 70,0 6 10,0 60 100,0 

 

Berdasarkan  tabel 4 tampak bahwa 
sebagian besar responden 
mengasosiasikan RS “WB” Surabaya 
dengan layanan kesehatan terpercaya 
(83,3%), ruangan nyaman (81,3%) serta 
beberapa aspek positif lainnya. Namun 
masih cukup banyak masyarakat yang 
merasa kurang setuju dengan aspek 
seperti gedung bagus dan alat medis 
lengkap, dimana terdapat responden yang 
tidak setuju dengan pernyataan tersebut 
sebesar 21,7% dan 15,0%. Hal ini 
menunjukkan bahwa aspek tersebut 
perlu ditingkatkan. Apabila dilihat secara 
keseluruhan dari data diatas maka akan 
dapat terlihat bahwa secara keseluruhan 
nilai brand association RS “WB” baik 
(80,0%). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penilaian responden tentang RS 
“WB” baik. 

Asosiasi merek (brand association) 
adalah segala hal yang berkaitan dengan 
ingatan (memory) mengenai sebuah 

merek (David A. Aaker, 1997). Sebuah 
merek adalah serangkaian asosiasi, 
biasanya terangkai dalam berbagai bentuk 
yang bermakna. Suatu merek yang lebih 
mapan akan mempunyai posisi yang 
menonjol dalam suatu kompetisi karena 
didukung oleh berbagai asosisasi yang 
kuat (Humdiana, 2005). Penilaian brand 
association  RS “WB” Surabaya yang baik 
perlu dipertahankan untuk menjaga agar 
masyarakat terus memberikan penilaian 
positif yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan admisi pasien. Asosiasi 
merek dapat memberikan nilai bagi suatu 
merek dari sisi perusahaan  maupun dari 
sisi konsumen. 

59 



Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

 

 

 

Analisis Brand Loyalty Poli Rawat Inap RS “WB” Surabaya 

Tabel 5 TingkatloyalitasrespondenrawatinapRS“WB”terhadapRS“WB”Surabaya,Febuari2014 

Subvariabel 

Nilai Total 

1 2 3 4 

 %  %  %  %  % 

Niat penggunaan 0 0,0 4 6,7 47 7,3 9 15,0 60 100,0 

Tetap menggunakan 0 0,0 3 5,0 39 65,0 18 30,0 60 100,0 

Rekomendasi ke 
orang lain 

0 0,0 5 8,3 45 75,0 10 16,7 60 100,0 

 

Tabel 5 didapatkan bahwa hampir 
seluruh responden menunjukkan 
loyalitas terhadap RS “WB”. Hanya 
beberapa orang yang tidak setuju untuk 
menggunakan kembali pelayanan di RS 
“WB”. Hal ini mungkin disebabkan 
karena para responden merasa puas 
dengan pelayanan yang ada di RS “WB”. 
Dari tabel 5 didapatkan nilai brand loyalty 
secara keseluruhan, terlihat bahwa 
loyalty responden baik (71,7%). Hal ini 
terkait dengan keinginan pasien untuk 
tetap menggunakan pelayanan di RS 
“WB”. Menurut Prastiwi da Ayubu 
(2008) minat penggunaan kembali ini 
didukung oleh kepuasan pasien pada 
semua aspek yang mendukung 
terselenggaranya pelayanan kesehatan 
meliputi sarana dan prasarana, fasilitas, 
pelayanan hingga kompetensi tenaga 
kesehatan. Konsumen yang memiliki 
loyalitas kuat terhadap suatu merek akan 
tetap melanjutkan pembelian produk 
tersebut, meskipun saat ini banyak 
bermunculan berbagai merek di pasar 
yang menawarkan karakteristik produk 
yang lebih unggul serta dapat 
memberikan jaminan peningkatan 
perolehan laba perusahaan di masa yang 
akan datang (Durianto, dkk, 2004) 
SIMPULAN 
 Hal yang dapat disimpulkan dari 
penelitian ini antara lain adalah bahwa 
nilai brand equity RS “WB” Surabaya 

adalah cukup baik yang tercermin pada 
komponen brand equity yang meliputi 
brand awareness, perceived quality, brand 
associations, brand loyalty, dan propietary 
brand assets lainnya yang memiliki nilai 
positif secara keseluruhan. Namun nilai 
positif dari berbagai faktor tersebut 
perlu ditingkatkan melalui berbagai 
upaya pengembangan mutu pelayanan 
kesehatan khususnya rawat inap di RS 
“WB” Surabaya. 

Rekomendasi rencana pemasaran 
yang perlu diterapkan antara lain adalah: 
(1) Mempertahankan jumlah responden 
kelompok menengah ke bawah sebagai 
pangsa pasar utama dengan menerapkan 
strategi pemasaran yang sesuai dengan 
kemampuan pasar. Misal: memberikan 
tarif/harga yang terjangkau, (2) 
Meningkatkan kerja sama dengan dokter 
pribadi dan Puskesmas terkait rujukan 
ke Rumah Sakit “WB” Surabaya”, (3) 
Menjalin kerjasama dengan asuransi dan 
instansi/kantor serta BPJS; (4) 
Melakukan pengembangan di Rumah 
Sakit “WB” Surabaya” agar lebih dikenal 
masyarakat melalui berbagai media 
promosi yang menarik; (4) 
Meningkatkan loyalitas responden 
melalui peningkatan mutu pelayanan 
rawat inap khususnya pada pelayanan 
yang diberikan oleh tenaga kesehatan 
dengan mengedepankan moto yang telah 
ada yaitu melayani dengan kasih dimana 
pelayanan diberikan dengan senyum, 
sapa, dan salam. 
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ABSTRACT 

 
Globalization and AFTA issues ( in 2008 ) , now there has been very rapid progress in science 

and technology as well as fierce competition in the field of healthcare industry . There is still a lack of 
performance and quality of health workers in Indonesia it can happen due to various kinds of 
problems that exist such as the competency of health problems , high workload experienced by health 
workers , health workers adherence to standard operating procedures and job design issues that do not 
fit . There are several definitions of competence put forward by the experts everything can be 
interpreted as the number of underlying characteristics of the individual to achieve superior 
performance . Competency is the key determinant factor for a person to produce an excellent 
performance . , Competence is a key determinant of the success of the organization . competencies 
required by graduates in the health sector include competencies related to intellectual ability , 
psychomotor and affective , iime there are 7 sets minimum standards of competence that must be 
mastered by a health worker ; ( 1 ) professional values , attitudes , behavior and ethics , ( 2 ) scientific 
foundation of medicine , ( 3 ) clinical skills , ( 4 ) communication skills , ( 5 ) population health and 
health systems , ( 6 ) management of information , ( 7 ) critical thinking and research . Competency 
standards of medical personnel in Indonesia are : effective communication , clinical skills , science 
Scientific Basis of Medicine , Health Issues Management , Information Management , introspective 
and self-development and moral ethics , medicolegal and professionalism and patient safety. 
 
Keyword : Globalization, Competency and Competency Development 
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PENDAHULUAN  
 Seperti kita diketahui bersama 
bahwa di era Globalisasi dan isu AFTA 
(tahun 2008), sekarang ini telah terjadi 
kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu 

pengetahuan dan tehnologi demikian juga  
persaingan yang sangat ketat dibidang 
industri kesehatan.  Apakah Indonesia telah 
siap dalam menghadapi persaingan di era 
Globalisasi terutama bila ditinjau dari mutu 
pelayanan tenaga kesehatan yang ada 
sekarang ini. Hal ini di sebabkan masalah 
isu mengenai mutu tenaga kesehatan di 
Indonesia masih tertinggal dibanding 
dengan tenaga kesehatan di Negara  
tetangga di Asia  dan isu tentang masih 
banyaknya malpraktik yang terjadi. Terkait 
dengan kurangnya kinerja dan mutu tenaga 

kesehatan di Indonesia maka dalam hal ini 
bisa saja terjadi akibat berbagai macam 
masalah yang ada seperti masalah 
kompetensi tenaga kesehatan, tingginya 
beban kerja yang dialami oleh tenaga 
kesehatan itu sendiri, ketidakpatuhan 
tenaga kesehatan pada standart prosedur 
operasional dan masalah job design yang 
tidak sesuai dengan  apa yang ada didalam 
gambaran karyawan itu sendiri. Di Era 
Globalisasi sekarang ini yang penuh dengan 
persaingan banyak perusahaan yang 
melakukan efisiensi, efektifitas dan 

peningkatan produktifitas, untuk 
menunjang hal tersebut diatas perlu adanya 
optimalisasi pemanfaatan tenaga sumber 
daya manusia yang sudah ada dan 
meningkatkan mutu sumber daya manusia 
di bidang kesehatan yang salah satu caranya 
adalah dengan perkembangan kompentensi 
tenaga medis di Indonesia. 
  

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1    Kompentensi 

Kompetensi pada umumnya diartikan 
sebagai kecakapan, keterampilan, 
kemampuan. Kata dasarnya sendiri adalah 
kompeten yaitu cakap, mampu, terampil. 

Pada konteks manajemen SDM, istilah 
kompetensi mengacu pada 

atribut/karakteristik seseorang yang 
membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. 
Kompetensi bukanlah hal yang baru, hal ini 
sudah d terapkan di Amerika Serikat pada 
awal tahun 70an. Pada masa itu, penelitian 
banyak dilakukan oleh para ahli untuk 
mengerti mengapa sebagian orang lebih 
berhasil dalam pekerjaannya dibandingkan 
dengan kebanyakan orang. 

2.1.1 Pengertian Kompentensi  
Definisi kompetensi antara lain :  
1. Is a wide concept which embodies the ability 

to transfer skills and knowledge to view 
situassions within the occupational area. It 
encompasses organization and planning of 
work, innovation and coping with non-

routine activities. It includes those qualities 
of personal effectiveness that are required in 
the workplace to deal with co-workers, 
manager and customers (Training Agency, 
1998) 

2. The ability and willingness to perform a task 
(Burgoyne, 1988) 

3. The behavioural dimension that affect job 
performance (wood-ruffe,1990) 

4. Any individual characteristic that can be 
measured or counted reliably and that can be 
shown to differentiate significantly between 
effective and ineffectife performance 

(Spencer et al., 1990) 
5. The fundamental abilities and capabilities 

needed to do the job well (Furnham,1990) 
6. Any personal trait characteristic or skil wich 

can be shown to be directly linked to effective 
or outstanding job performance 
(Murphy,1993),( Amstrong, 1996:189) 

7. Competencies are the areas of knowledge, 
ability and skill that increase and 
individual’s efffectiveness in dealing with the 
world (Cohen, 1980:173) 

Definisi kompetensi yang sering 
dipakai adalah sejumlah karakteristik yang 
mendasari individu untuk mencapai kinerja 

superior. Kompentensi dapat dianalogikan 
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seperti gunung es di mana keterampilan dan 
pengetahuan membentuk puncaknya yang 

berada diatas air. Bagian d bawah 
permukaan air tidak terlihat mata, namun 
menjadi fondasi dan memiliki pengaruh 
terhadap bentuk bagian yang berada di atas 
air. Peran sosial dan citra diri berada pada 
bagian “sadar” seseorang, sedangkan motif 
seseorang berada pada alam “bawah 
sadar”nya. Bagian – bagian yang 
membentuk kompentensi antara lain : 

 
1. Keterampilan : keahlian melakukan 

sesuatu dengan baik, Contoh : 
kemampuan mengemudi 

2. Pengetahuan : informasi yang dimiliki 
seseorang dalam bidang tertentu, 
Contoh : mengerti ilmu manajemen 
keuangan 

3. Peran sosial : citra yang diproyeksikan 
seseorang kepada orang lain, Contoh : 
menjadi seorang pengikut  

4. Citra diri : persepsi individu tentang 
dirinya, Contoh : mempromosikan 
dirinya sebagai pemimpin 

5. Sifat/ciri : karakteristik yang relative 
konstan pada tingkah laku seseorang, 

Contoh : seorang pendengar yang baik 
6. Motif : pemikiran atau niat dasar 

konstan yang mendorong individu 
bertindak atau berprilaku., Contoh : 
ingin dihargai 

 
Keterampilan dan pengetahuan lebih 

mudah dikenali, dua kompetensi ini juga 
relative lebih mudah dibentuk dan 
dikembangkan, melalui proses belajar dan 
pelatihan yang relative singkat. Seedangkan 
peran sosial, citra diri dan motif tidak 
mudah diidentifikasi dan lebih sulit serta 

memeprlukan waktu lebih lama untuk 
mengembangkannya. Keterampilan dan 
pengetahian memiliki peran penting dalam 
keberhassilan seseorang, tetapi empat 
kompentensi yang lainnya memainkan 
peran yang jauh lebih besar. 
2.1.2 Model Kompentensi 

Berdasarkan penelitian dari sample 
yang teridiri dari 20 negara ditentukan 18 
kompentensi yang besifat umum yang dapat 
ditemui di berbagai bidang pekerjaan, 
diantaranya yaitu :  
 

18 kompentensi yang besifat umum 

1.  
2. Achievement Orientation (orientasi pada 

pencapaian) 
3. Analytical thinking (berfikir analitis) 
4. Conceptual Thinking (berfikir 

konseptual) 
5. Customer Service Orientation (orientasi 

layanan pelanggan) 
6. Developing Others (mengembangkan 

lainnya) 
7. Directiveness (penginstruksian) 
8. Flexibility (fleksibiltas) 
9. Impact dan influence (dampak dan 

pengaruh) 
10. Information Seeking (pencarian 

informasi) 
11. Initiative (inisiatif) 

12.  
13. Integrity (integritas) 
14. Interpersonal Understanding (pemahaman 

antar pribadi) 
15. Organitational Awareness (kesadaran 

organisasional) 
16. Organizational Commitment (komitmen 

organisasional) 
17. Relationship Building (menjalin hubungan) 
18. Self Confidence (rasa percaya diri) 
19. Team Leadership (kepemimpinan dalam 

kelompok) 
20. Teamwork and Cooperation (kerjasama dan 

kelompok kerja) 
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Kompentensi merupakan factor kunci 
penentu bagi seseorang dalam menghasilkan 

kinerja yang sangat baik. Dalam situasi 
kolektif, kompentensi merupakan penentu 
keberhassilan organisasi. Identifikasi 
kompentensi yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan kinerja perusahaan yang 
prima dilakukan dengan cara pertama : 
mengerti tujuan dan visi organisasi, kedua : 
identifikasi pekerjaan kunci dalam 
organisasi. Identifikassi kompentensi dapat 
dilakukan dengan menggunakan penelitian 
yang juga dilakukan oleh Mc.Clelland atau 
dengan cara yang lebih sederhana yang akan 
d jelaskan dibawah ini. 

1. Studi kompentensi Mc.Clelland : 
2. mendefinisikan criteria kinerja efektif 

pada masing-masing pekerjaan 

- memilih sample dari kedua kelompok 
pekerjaan : prestasi yang sangat baik 
dan prestasi rata-rata 

- melakukan perbandingan dan analisis 
kompentensi apa saja yang dimiliki 

- deskripsikan tingkatan masing-masing 

kompentensi 

- melakukan validasi atas kompetensi 
yang berhassil diidentifikasi 

- menerapkan aplikasi dan model 
kompentensi 

3. Studi kompentensi oleh panel ahli :   

- sekelompok panel ahli dalam 

organisasi diantaranya terdiri dari 
direktur, manajer, HRD, dan 
pemegang jabatan kunci 
mengidentifikasikan akuntabilitass 
kunci organisasi, pekerjaan, tanggung 
jawab, produk dan jasa terpenting 
organisasi. 

- menentukan ukuran keberhasilan 
masing-masing akuntabilitas kunci 

tersebut yang dpat digunakan untuk 
mengidentifikasi orang yang 
berprestasi sangat baik pada 
pekerjaannya masing-masing. 
Kompetensi di masa depan sangat 
dibutuhkan untuk survive menghadapi 

tantangan dan perubahan terutama 
untuk para karyawan perlu model-

model kompetensi sebagai berikut : 
 

2.1.3 Aplikasi dan Manfaat Kompentensi  
Keberhasilan system berbasis 
kompentensi sangat tergantung 
kepada keakuratan pengukuran 
kompentensi karyawan, keakuratan 
pendefinisian model kompentensi, 
validasi model yang digunakan dalam 
mengukur kesesuaian antara pekerja 
dan calon pemangku jabatan. 
 

Macam aplikasi kompentensi yang 

dapat digunakan dalam organisasi : 
1. Seleksi /Rekrutment 

Kompetensi berbasis seleksi berpegang 
pada hipotesis bahwa semakin cocok 
kompetensi yang dimiliki seseorang 
dengan kompetensi yang disyaratkan 
suatu jabatan, maka semakin baik 
kinerja dan kepuasan kerja yang 
dialami orang tersebut. Keuntungan 
mengunakan system ini adalah : 

- Menghindari kesalahan perekrutan 

dan biaya terkait yang sia-sia 

- Proses belajar yang lebih cepat 
dari karyawan baru 

- Dassar untuk merekrut terkait 
jelas dengan persyaratan jabatan 

2. Manajemen Kinerja 
Manajemen kineja adalah proses yang 
menciptakan pemahaman atara atasan 
dan bawahan mengenai apa yang harus 

dicapai dan bagaimana mencapainya 
sehingga akan meningkatkan 
kemampuan kinerja. Dengan melihat 
factor kompetensi penilaian akan lebih 
bersifat kualitatif, berorientasi ke masa 
depan dan focus pada pengembangan. 
Keuntungannya adalah kita dapat 
mengidentifikasi karyawan yang 
potensial untuk dikembang kan dan 
dapat lebih meningkatkan motivasi 
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karyawan karena ada arah yang jelas 
dalam karier maupun pekerjaannya. 

3. Perencanaan Karier dan Suksesi 
Adalah proses yang berkesinambungan 
untuk memilih karyawan yang 
kompeten dan siap naik ke jabatan yang 
lebih tinggi apabila pada suatu saat 
jabatan tersebut lowong. Proses 
penyesuaian karyawan dengan jabatan 
dilakukan antara kompetensi pada saat 
ini dengan kompetensi yang 
diisyaratkan jabatan tersebut.  

4. Pelatihan dan Pengembangan 
Pada system ini kebutuhan pelatihan 
adalah kesenjangan antara kompetensi 

yang dimiliki dengan kompetensi yang 
diisyaratkan jabatan. Keuntungannya 
adalah (1). Menghemat biaya dengan 
melakukan pelatihan yang sudah 

terfokus pada kompetensi,(2). Focus 
pada pengembangan kompetensi yang 

jelas berpengaruh pada peningkatan 
kinerja 

5. Penggajian 
Sistem penggajian mengunakan 
kompetensi mempertimbangkan bobot 
pekerjaan/ jabatan, performance 
ditambah kompetensi karyawan, Pay = 
Job + Performance + Competency 
 

 
 
 
 
 
 

Model Kompetensi 

1. Flexibility, melihat perubahan lebih sebagai 
tantangan Daripada merupakan ancaman 

2. Information seeking, motivation, and ability 
to learn Antusiasme yang tulus terhadap 
kesempatan untuk mempelajari keterampilan 
baru, baik teknis maupu interpersonal  

3. Achievement motivation, Keinginan untuk 
berprestasi dan menghasilkan unjuk kerja 
yang lebih baik 

4. Work motivation underpressure 
Kombinasi dari fleksibilitas, motivasi 
berprestasi, daya tahan terhadap stress, dan 
komitment terhadap perusahaan yang 
membuat seseorang dapat bekerja pada 
situasi dimana tuntutan akan perbaikan selalu 
meningkat  

5. Collaborativeness 
Bekerjasama dengan kelompok 
multidisipliner rekan kerja dengan beragam 
latar belakang  

6. Costumer service orientation  
Dorongan tulus untuk membantu orang lain, 
mengerti kebutuhan pelangan, berinisiatif 
untuk memecahkan masalah 

2.1.4 Mengukur Kompentensi 
Beberapa teknik yang dapat dipergunakan 
untuk mengukur kompetensi  
1. Behavior Event Interview (BEI) 

  Teknik ini telah terbukti sebagai 

teknik yang memiliki akurasi tinggi 
dalam negidentifikasi kompetensi 
yang dimiliki seseorang. Prinsi BEI 
adalah mencari data rinci dari 
pengalaman masa lalu kandidat 
tentang : 

- Apa yang dilakukan kandidat pada 
situasi tertentu, bukan yang mungkin 
dilakukan 

- Apa yang dipikirkan dan dirasakan 
pada situasi tertentu 

 Melalui teknik ini kita tidak sekedar 
dapat mengidentifikasi bahwa 
seseorang memiliki kompetensi 
tertentu saja, yang menjadi dasar 
aplikasi kompetensi pada berbagai 
aspek pengelolaan sumber daya 
manusia dalam suatu organisasi. BEI 
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membutuhkan keterampilan dan 
pengalaman cukup, agar seeseorang 

dapat melakukan wawancara dengan 
baik dan melakukan proses 
pengkodean dengan tepat dan akurat. 

2. Tes  
 Beberapa contoh tes dan kompetensi 

yang diukur adalah : 
a. Picture Story Exercise (PSE) mengukur 

achievement dan impact dan influence. 
b. Weschler Adult Intelligence Survey 

mengukur conceptual thinking dan 
analytical thinking 

c. The Watson-Glaser Critical 
ThinkingAppraisal mengukur conceptual 

dan analytical thinking  
3. Assessment Center 
 Pada teknik ini beberapa kandidat 

dikumpulkan beberapa hari untuk 
melakukan kegiatan dan diberi penilaian 
oleh assessor. Kegiatan yang biasanya 
dinilai adalah in basket exercise, stress 
exercise dan wawancara, presentasi 
mengenai visi, misi dan strategi, atau 
leaderless group exercise. 

4. Biodata 
 Memprediksi kompetensi berdasarkan 

pengalaman kerja seseorang, misalnya 

achievement motive dengan melihat 
prestasi akaddemik, team leadership dari 
kegiatan organisasi yang dipimpinnya,. 

5. Rating  
 Dapat dilakukan pimpinan, rakan kerja, 

bawahan, pelangan, atau spesialis. 
Beberapa metode rating antara lain : 
competency assessment questionnaires, 
customer survey, managerial style serta 
organization climate.  

IDENTIFIKASI MASALAH  
3.1.1 Resume Makalah “Kesiapan 
Rumah Sakit dalam Menghadapi Era 
Globalisasi”  

Resume makalah Ketidak Percayaan 
Masyarakat terhadap Mutu Pelayanan 
Kesehatan dan Masalah Kompetensi Tenaga 

Medis yang kurang dibanding dengan 
Kompetensi tenaga medis asing.  

Bahwa di Era Globalisasi dan AFTA 
2008, akan terjadi Persaingan usaha, 
dimana perusahaan atas organisasi bisnis 
yang mampu memberikan pelayanan atau 
menghasilkan produk unggulan yang 
memiliki daya saing tinggi dalam 
memanfaatkan peluang pasar akan lebih 
unggul atau dominan. Pengaruh Era 
Globalisasi terjadi pada bidang  : Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam,  Hal itu 
juga berdampak pada tenaga kesehatan yang 
ada di Indonesia, berikut data tenaga 
kesehatan yang ada di Indonesia pada tahun 

2002 , Data Tenaga Kesehatan Profesional 
Indonesia (TKPI) yang telah bekerja di luar 
negeri mulai tahun 1989 sampai dengan 
2003 sebanyak 2494 orang terdiri dari: 
dokter spesialis 2 orang (0,08 %); dokter 
umum 26 orang (1,04 %); dokter gigi 35 
orang (1,4 %); perawat 2431 orang (97,48 
%).  

Terdapat phenomena tenaga 
kesehatan dari luar negri akan bekerja  di  
negara Indonesia, pada awal September 
1999 ini diberitakan ada sebanyak 2500 
perawat Filipina yang mendaftarkan diri 

untuk dapat bekerja di rumah sakit-rumah 
sakit di Indonesia,mereka berpendidikan 
setingkat S1, dengan status Registered 
Nurse (RNS) dan mampu berbahasa 
Indonesia.  

Tenaga dokter spesialis dari luar 
negri juga sudah banyak yang melamar 
untuk bekerja di Indonesia, mereka berasal 
dari Filipina dan Bangladesh yang jumlahnya 
mencapai “ribuan”, mereka mengetahui 
benar bahwa menjelang tahun 2003 . Masih 
banyak rumah sakit di Indonesia yang 
membutuhkan tenaga dokter karena jumlah 
dokter di Indonesia relatif sedikit sekali dan 

banyak yang telah berusia pensiun atau 
kurang produktif pada tahun 2003 jumlah 
lulusan dokter spesialis baru sangat rendah. 
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Meningkatkan SDM terutama 
dokter dengan tujuan mengubahnya 
menjadi faktor kekuatan (strength) 
kompetitif., Menyempurnakan sistem-
sistem di rumah sakit., 
Menyempurnakan sarana untuk 
mendukung manusia dan 
sistem.Melakukan perubahan dalam 
manajemen rumah sakit., Manajemen 
rumah sakit, dapat disempurnakan jika 
dalam rumah sakit diterapkan TQM 
“Total Quality Management” , 
Tantangan Rumah Sakit dalam 
Menghadapi Era Globalisasi adalah 
dengan  Segitiga persaingan  
  1. Customer (Pelanggan) 
  2. Competitor (pesaing) 
  3. Corporate (rumah sakit itu 

sendiri)  
Sumber Daya Manusia di Rumah 

Sakit khususnya tenaga kesehatan dalam 
menghadapi era Globalisasi adalah 
“unsur utama” kelemahan intern kita. 

Sumber daya tenaga kesehatan di 
Indonesia sampai sekarang masih belum 
bisa ikut berperan dalam globalisasi 
kesehatan Hal ini harus menjadi 
pertanyaan bagi pemerintah dan praktisi 
tenaga medis. Apa yang menjadi 
hambatan tenaga medis Indonesia untuk 
dapat bersaing. 
 Rumah Sakit di Indonesia masih 
belum dapat bersaing dengan Rumah 
Sakit di luar negri  di Era Globalisasi 
karena kurangnya kesiapan Indonesia 
menghadapi era globalisasi terutama 
dalam bidang kesehatan, tingginya 
opportunity costs yang hilang, krisis 
ketidakpercayaan dari masyarakat 
terhadap mutu pelayanan kesehatan 
dimana semakin seringnya muncul 
dugaan malpraktik dan salah diagnosis 
oleh petugas kesehatan.dan tenaga medis 
yang pada saat ini terlihat kurang 
kompeten dibandingkan tenaga medis 
asing 

 
3.1.2 Flowchart Masalah 
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3.1.3 Pemilihan masalah yang akan dibahas lebih lanjut 

 
Masalah yang dimaksud adalah 

kurangnya kompetensi tenaga medis 
dalam menghadapi era globalisasi.  Pada 
bab berikutnya akan dibahas mengenai 
kompemtensi tenaga kerja, kompentensi 
tenaga medis Indonesia, kompetensi 
tenaga global maupun pengembangan 
kompetensi tenaga medis dalam 
menghadapi era globalisasi.  
 
4. PEMBAHASAN  
4.1 Kompentensi Tenaga 

Medis di Indonesia  
Dari contoh makalah pada Bab III 

disebutkan bahwa salah satu masalah 
yang dihadapi tenaga medis dalam 
menghadapi era globalisasi adalah 
rendahnya mutu pelayanan yang salah 
satu penyebabnya adalah kurang baiknya 
kompetensi tenaga medis di Indonesia, 
maka dari itu penulis mencoba 
memecahkan salah satu masalah ini 
dengan cara meningkatkan kompetensi 
tenaga medis berdasarkan teori yang 
ada. Dampak adanya globalisasi, 
keterbukaan, kebebasan demokrasi, 
rasionalisasi berpikir dan budaya 

kompetisi/persaingan dalam beberapa 
tahun terakhir ini telah mempengaruhi 
dunia pendidikan. Penyelenggaraan 
pendidikan tinggi bidang kesehatan, 
dituntut untuk menghasilkan lulusan 
tenaga kesehatan yang kompeten 
berstandar nasional maupun 
international di bidangnya. Dalam 
rangka mengantisipasi ini, maka harus 
ada perubahan-perubahan yang bersifat 
inovasi, reorientasi, reorganisasi, 
reformasi dan pengembangan 
pendidikan kesehatan. Semua perubahan 
tersebut harus menuju terciptanya dan 
tercapainya kepuasan 
stakeholders.Kepuasan ini tercapai apabila 
penyelenggara Pendidikan Kesehatan di 
Indonesia mampu menghasilkan lulusan 
yang kompeten dengan standar nasional 
bahkan international. 
 
 
 
 
 
 

 
Masalah Sumber Daya Tenaga Kesehatn RS dalam menghadapi era globalisasi 

 

 
1. Kurang Kompetennya SDM Tenaga 

Kesehatan 
2. Kurangnya Kepatuhan Tenaga 

Kesehatan 
3. Kurangnya Pelatihan untuk SDM 

Tenaga Kesehatan 
4. Sulit beradaptasi dengan Perubahan 
5. Tidak adanya SOP yang general 
6. Kurangnya Evaluasi Terhadap Mutu 

Pelayanan 

 
7.  Tidak adanya rotasi pegawai 

kesehatan 
8.  Tidak adanya job design dan job 

deskriptif 
9. Penyebaran SDM tidak merata 
10. Tingginya beban kerja 
11. Resiko kerja Tenaga Kesehatan 

Tinggi 
12. Pendapatan Tenaga Kesehatan 

Rendah 
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4.1.1 Landasan Penyusunan Kurikulum  

 
Landasan  Penyusunan  Kurikulum 

 
1. SKB antara Menteri Pendidikan 

Nasional dengan Menteri Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial, No. 
3/U/SKB/2001, No. 232/Menkes-
kesos/SKB/III/2001, tentang 
Pendidikan Tinggi Kedokteran. 

2. Renstra Program Studi - Perguruan 
Tinggi. 

3. Visi dan Misi Program Studi - 
Perguruan Tinggi. 

4. Higher Education Long Term Strategy 
2003 – 2010. 

5. Kepmendiknas No.232/U/2000 
tentang Kurikulum Berbasis 
Kompetensi dan Kepmendiknas 
No.045/U/2002 tentang Kurikulum 
Inti Pendidikan Tinggi. 

 
6. SK Ditjen DIKTI, 

No.1386/D/T/2004 tentang 
Pengelolaan Pendidikan Tinggi 
Kedokteran. 

7. SK Menteri Kesehatan RI No. 
131/Menkes/SK/II/2004 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional.  

8. Undang-Undang RI No.29 tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran. 

9. Standar Global Pendidikan Dokter. 
 

 
4.1.2   Kompetensi Utama Tenaga 
Medis Indonesia 

Kompetensi-kompetensi yang 
perlu dimiliki oleh lulusan bidang 
kesehatan,yaitu: 
a. Mampu berkomunikasi secara efektif. 
b. Mampu melakukan praktek klinik 

dasar. 
c. Mampu melakukan praktek 

kesehatan/individu atau komunitas 
(keluarga) dengan menerapkan dasar-
dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, 
ilmu perilaku dan epidemiologi. 

d. Mampu melakukan pengelolaan 
masalah kesehatan pada individu, 
keluarga ataupun masyarakat dengan 
cara yang komprehensif, holistik, 
bersinambung, terkoordinir dan 
mampu bekerja sama dalam konteks 
Pelayanan Kesehatan Primer. 

e. Mampu memanfaatkan, menilai 
secara kritis dan mengelola informasi. 

f. Mampu menerapkan etika, moral, 
dan profesionalisme dalam praktik 
kesehatan (kedokteran). 

g. Memiliki etika, moral, medikolegal 
dan profesionalisme serta 
keselamatan Pasien dalam praktik. 

 
Penjabaran dari berbagai kompetensi 
utama diatas yaitu : 
1. Kemampuan berkomunikasi secara 

efektif, meliputi kompetensi : 
1.1 Umum :  

Mampu berkomunikasi secara 
verbal dan non-verbal serta 
menjadi pendengar yang efektif 
dengan konsentrasi, jelas, 
sensitif dan efektif berdasar 
paradigma komunikasi ilmiah 
untuk membantu pengelolaan 
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penderita serta mampu bekerja 
sama secara produktif dengan 
penderita, keluarganya, 
masyarakat, sejawat dan profesi 
terkait. 

1.2 Khusus : 
1.2.1 Mampu menerapkan 

prinsip-prinsip 
komunikasi 
(berdasarkan paradigma 
yang berlaku) untuk 
menetapkan dan 
mempertahankan 
pengobatan lengkap dan 
hubungan tenaga 
kesehatan dan pasien 
yang etikal. 

1.2.2 Mampu menerapkan 
prinsip-prinsip 
komunikasi 
(berdasarkan paradigma 
yang berlaku) untuk 
mendapatkan, 
memberikan, maupun 
bertukar informasi  

2. Kemampuan melakukan Praktek 
Klinis Dasar, meliputi kompetensi  
2.1 Mampu memperoleh dan 

mencatat riwayat penyakit 
secara lengkap dan 
konsektekstual. 

2.2 Mampu melakukan 
pemeriksaan fisik dan mental 
secara komprehensif dan 
lengkap. 

2.3 Mampu memilih metode dan 
melakukan pemeriksaan 
penunjang secara tepat dalam 
konteks pelayanan kesehatan 
primer. 

2.4 Mampu menganalisa hasil 
pemeriksaan fisik, mental dan 

pemeriksaan penunjang secara 
tepat. 

3. Kemampuan melakukan praktek 
kesehatan keluarga dengan 
menerapkan dasar-dasar ilmu 
biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku 
dan epidemiologi, meliputi 
kompetensi : 
3.1 Mampu mengidentifikasi, 

menjelaskan dan merancang 
penyelesaian masalah kesehatan 
secara ilmiah berdasarkan 
pengertian ilmu biomedik, 
klinik perilaku, komunitas 
terkini. 

3.2 Mampu  menyusun  rencana 
intervensi berdasarkan 
pemahaman ilmiah dan 
menerapkan prinsip-prinsip 
kedokteran berbasis bukti 
dalam praktik 
kedokteran/kesehatan. 

3.3 Mampu mengindentifikasi 
masalah kesehatan yang 
mendesak dan potensi ancaman 
yang ditimbulkan. 

3.4 Mampu mengkonseptualisasi 
proses patofisiologis dari 
masalah kesehatan tersebut. 

3.5 Mampu melakukan diagnosis 
masalah kesehatan. 

3.6 Mampu merancang dan 
mempresentasikan rencana 
pengobatan. 

3.7 Mampu menentukan dan 
meyakinkan efektifitas dari 
intervensi yang akan 
diterapkan. 

3.8 Mampu menerangkan landasan 
patofisiologi dari terapi yang 
dipilih serta hasil yang 
diharapkan kepada teman 
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sejawat, pasien dan 
keluarganya. 

4. Kemampuan mengelola masalah 
kesehatan individu, keluarga dan 
masyarakat dalam konteks pelayanan 
kesehatan primer, meliputi    
kompetensi : 
4.1 Mampu mendiagnosis, 

menatalaksana, dan melakukan 
pencegahan masalah-masalah 
kesehatan yang sering dijumpai 
pada individu, keluarga dan 
masyarakat secara 
komprehensif, holistik, 
berkesinambungan dengan 
melalui kerjasama dengan 
mereka. 

4.2 Mampu menyusun daftar 
masalah, melaksanakan 
pemeriksaan, memilih dan 
melaksanakan pemeriksaan, 
memilih dan melaksanakan 
intervensi dengan konsultasi 
dan rujukan yang dibutuhkan, 
memonitor kemajuan, 
membagi informasi, mendidik, 
serta menyesuaikan terapi dan 
diagnosis sesuai hasil referal. 

4.3 Mendiagnosis masalah 
kesehatan yang sering terjadi 
pada individu dan keluarganya, 
serta menangani masalah 
kesehatan yang sering terjadi 
pada individu dan keluarganya. 

4.4 Mengintegrasikan tindakan 
pencegahan untuk 
menghasilkan penanganan 
kesehatan induvidu dan 
keluarganya yang 
komprehensif. 

4.5 Memonitor kemajuan penderita 
dan memodifikasi pengelolaan 

sesuai dengan situasi dan 
kondisi. 

 
5. Memiliki kemampuan mengakses, 

menilai secara kritis keahlian dan 
mengelola informasi, meliputi 
kompetensi : 

 5.1 Umum : 
          Mampu mengakses, menilai secara 

kritis kesahihan, mengelola informasi 
untuk menjelaskan dan memecahkan 
masalah, atau mengambil keputusan 
dalam kaitan dengan pelayanan 
kesehatan/kedokteran. 

5.2 Khusus : 
5.2.1  Mencari, mengumpulkan, 

menyusun dan menafsirkan 
informasi kesehatan dan biomedik. 

5.2.2  Mendapatkan informasi yang 
spesifik untuk penderita dari sistem 
data klinik atau biomedik dari 
berbagai  sumber. 

5.2.3Menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk membantu 
penegakan diagnosis, pemberian 

          terapi, tindakan pencegahan dan 
promosi kesehatan, serta surveillans 
dan pemantauan status kesehatan 

          penderita. 
5.2.4Menjelaskan manfaat dan 

keterbatasan teknologi informasi. 
5.2.5   Menyimpan rekam medik hasil 

praktiknya untuk analisis dan 
perbaikan di kemudian hari. 

 
6. Kemampuan mawas diri dan 

mengembangkan diri/belajar 
sepanjang hayat, meliputi kompetensi : 

6.1 Mampu melaksanakan praktek 
kesehatan/kedokteran secara 
mawas diri dengan penuh 
kesadaran atas keterbatasan, 
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kekuatan, kelemahan dan 
kerentanan pribadi. 

6.2 Mampu menghadapi (bila perlu 
mengatasi) masalah emosional, 
personal dan masalah yang 
berkaitan dengan kesehatan 
yang dapat mempengaruhi 
kesehatan atau kemampuan 
profesinya. 

6.3 Melakukan belajar sepanjang 
hayat, merencanakan, 
menerapkan dan memantau 
perkembangan profesi secara 
berkesinambungan. 

6.4 Mampu mempertimbangkan 
nilai-nilai pribadi dan prioritas 
untuk mencapai keseimbangan 
antara komitmen pribadi dan 
profesinya. 

6.5 Mampu mencari bantuan dan 
nasihat dan bila diperlukan 
untuk mengatasi masalah 
pribadinya serta 
mengembangkan 
kepribadiannya secara tepat. 

6.6 Mengenali pengaruh diri 
terhadap orang lain, dalam 
hubungan profesi, dan 
merespon terhadap kritik yang 
konstruktif secarta positif. 

6.7 Menyadari akan keterbatasan 
pengetahuan, pengalaman dan 
jasmani-rohaninya. 

6.8 Mampu mengatasi masalah 
emosional, personal dan 
masalah yang berkaitan dengan 
kesehatan yang dapat 
mempengaruhi kesehatan, 
kesejahteraan atau kemampuan 
profesinya. 

6.9 Sadar dan secara aktif 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 

bidang kedokteran/kesehatan 
dari berbagai sumber belajar 
dan menerapkan dalam praktek 
profesinya.   

7. Memiliki etika, moral dan 
profesionalisme dalam praktik, 
meliputi kompetensi : 
7.1 Umum : 

Mampu mengenal etika, moral 
dan profesionalisme dalam 
praktik kedokteran dan 
kebijakan kesehatan serta 
kesediaan untuk menghargai 
nilai yang diyakini penderita 
yang berkait dengan masalah 
kesehatannya. 

7.2 Khusus : 
7.2.1 Menjelaskan konsep dasar 

etik dan menerapkannya pada 
pertimbangan moral dan 
terkait dalam pelayanan 
kedokteran dan pelayanan 
kesehatan. 

7.2.2 Mengenali beberapa 
pertimbangan etik pada 
pilihan tertentu/sulit. 

7.2.3 Menganalisa secara sistematik 
hal-hal/pertimbangan etik 
yang saling berlawanan yang 
mendukung berbagai 
alternatif yang berbeda. 

7.2.4 Memformulasikan, 
mempertahankan dan 
melaksanakan secara efektif 
suatu tindakan-tindakan 
dengan memperhitungkan 
kompleksitas masalah etik 
serta tata nilai yang diyakini 
penderita. 

7.2.5 Menentukan, 
menunjukkan dan menganalisis isu-
isu etik pada kebijakan kesehatan . 
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Sebagaimana dipaparkan di atas 
bahwa kompetensi yang dituntut harus 
dikuasai oleh lulusan dibidang kesehatan 
adalah kompetensi yang sangat 
komprehensif, meliputi kompetensi 
yang berkaitan dengan kemampuan 
intelektual, psikomotor dan afektif, 
maka evaluasi terhadap hasil belajarnya 
pun perlu dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur yang dapat 
mengukur kompetensi secara 
komprehensif pula. Dengan pendekatan 
ini kelulusan seseorang dalam ujian 
kompetensi didasarkan pada standar 
tertentu, bukan didasarkan pada 
sebaran nilai ujian yang terdapat di 
kelompoknya. Dikarenakan penanganan 
masalah kesehatan berkaitan dengan 
jiwa manusia, maka untuk kompetensi-
kompetensi tertentu capaian 
kompetensinya harus 100%, dengan 
kata lain penilaian untuk kompetensi 
tersebut harus mutlak lulus. Nilai salah 
satu domain tidak boleh digantikan oleh 
domain yang lain. 

Cara penilaian atau assesment : 
1. Ujian tertulis yaitu MCQ, 

MEQ, Essay, Makalah, referat 
dan Karya Tulis Ilmiah. 

2. Ujian Keterampilan dan 
Observasi. 

3. Ujian Afektif/attitude, dengan 
observasi, log book, dan 
portofolio. 

4.1.3Implementasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi  

Dalam Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK)  FKUI 2005, 
ditetapkan kompetensi para lulusan 
FKUI  sebagai berikut 
A. Kompetensi Utama 

1. Komunikasi Efektif 
2. Ketereampilan Klinik Dasar 
3. Keterampilan menerapkan dasar-

dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, 
ilmu perilaku dan epidemiologi 
dalam praktek kedokteran keluarga 

4. Pengelolaan masalah kesehatan 
pada individu, keluarga, dan 
masyarakat 

5. Memanfaatkan dan menilai secara 
kritis kesahihan teknologi 
informasi 

6. Mawas diri dan pengembangan diri 
dengan belajar sepanjang hayat 

7. Etika, moral dan profesionalisme 
dalam praktek 

B. Kompetensi Pendukung 
1. Riset 
2. Pengelolaan kegawat-daruratan 

kedokteran dan kesehatan 
3. Manajemen pelayanan kesehatan 

         Sedangkan Kurikulum untuk 
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 
adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi, 
yang meliputi 7 area kompetensi, yaitu: 

 
Kurikulum untuk Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

 
1. Komunikasi efektif 
2. Ketrampilan klinis 
3. Landasan Ilmiah ilmu 

Kedokteran 
4. Pengelolaan Masalah Kesehatan 

 
5. Pengelolaan Informasi 
6. Mawas diri dan Pengembangan diri 
7. Etika Moral, medikolegal dan 
profesionalisme serta keselamatan pasien 
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Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 
mempunyai dua kompetensi  
tambahan yaitu : 

1.  Dokter Muslim  
2. Kemampuan pemecahan masalah 

 
4.2 Kompetensi Tenaga Medis 
Global  
4.2.1 Standar Kompetensi Tenaga 
Medis Global 

Banyak sekolah-sekolah 
kedokteran di negara-negara maju yang 
telah mereformasi kurikulum 
pendidikan mereka dengan melakukan 
project (EFPO) Education of Future 
Physicians of Ontario dimana dari ke 
enam urutan pertama berasal dari 
masukan pasien. 

 
Berdasarkan Developed for the Education of Future Physicians of 

Ontario project 
kompetensi yang diharuskan dikuasai oleh dokter yang Baru lulus 

 
a. medical expert–clinical decision maker 
a. Communicator–educator–humanist–

healer 
b. Collaborator 
c. Gatekeeper–resource manager 

 

 
d. Learner 
e. Health advocate 
f. Scientist–scholar 
g. The physician as a person 

 

 
 Sedangkan menurut Gerald CH 
Koh, dalam suatu surat kepada editor 
Annals Academy of Medicine Singapore, 
dia mengemukakan bahwa para lulusan 
dokter dari The Yong Loo Lin School of 
Medicine nantinya harus menguasai 
enam kompetensi yaitu : (1) knowledge, 
(2) practical skills,(3) professionalism, 
(4) effective communication , (5) self-
directedlearning  and (6) teamwork. 
 Hal tersebut dikemukakan karena 
di Negara-negara Eropa maupun di 
Amerika telah menerapkan Problem 
Base Learning dan kajian kompetensi 
seperti The US Accreditation Council 
for Graduate Medical Education 
(ACGME) menetapkan  6 general 
kompetensi, the UK General Medical 
Council menetapkan  7 principles of 
professional practice, the Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada 

menetapkan  7 kompetensi. 
 Kemudian pada suatu proyek 
penelitian kualitatif di Universitas 
Pretoria Negara  Afrika Selatan terdapat 
perbedaan yang signifikan dimana 
terdapat kelompok mahasiswa 
kedokteran yang hanya diberikan 
pendidikan ilmu kedokteran saja tanpa 
diberikan pengetahuan tentang soft skill 
dan kelompok lain yang selain diberikan 
pendidikan ilmu kedokteran juga 
diberikan pengetahuan dan aplikasi 
mengenai soft skill. Dan ternyata 
memang banyak terdapat perbedaan 
diantara kedua kelompok tersebut 
dimana pada kelompok siswa yang 
mendapat pelajaran mengenai soft skill 
banyak menunjukan kelebihan dalam hal 
berkomunikasi dengan pasien, lbh 
mudah bekerja dalam team work 
maupun mempunyai self motivasi yang 
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tinggi. 
 
4.2.2 Implementasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi Global  

 Berikut adalah contoh peta 
kurikulum pendidikan kedokteran di 
School of Medicine Faculty of  Health 
Sciences Queen‟s University 

 
 

Gambar 1.1 Gambar peta kurikulum pendidikan kedokteran di School of Medicine 
Faculty of  Health Sciences Queen‟s University 

 
Mata Kuliah Fakultas  Kedokteran 
Universitas Airlangga 
Lama pendidikan di Fakultas Kedokteran 
UNAIR adalah 6 Tahun Yang terdiri dari : 

4 tahun pendidikan pra-klinik dan 2 
tahun pendidikan Profesi, Berikut ini 
adalah mata kuliah yang diajarkan di 
Fakultas Kedokteran UNAIR.  

 

Sub 
Program I  

Sub 
Program II  

Sub  
Program 

III  

Sub 
Program III  

Sub 
Program IV  

-Biologi 
-Fisika 
-Kimia  
-Bhs. Inggris 
-Agama 
-Anatomi 
-Genetika 
-Kewiraan 
-Pancasila 
-Fisiologi 

-Mikrobiologi 
-Bio 
Molekuler 
-I Kes Masy 
-I Ked Masy 
-Pato 
Anatomi 
- Pato Klinik 
- Farmakologi 
- Patofisiologi 

- I Peny Dalam 
- I Kes Anak 
- I Peny Saraf 
- I Peny Jiwa 
- I Peny Kulit & 
Kelamin 
- I Farmasi Ked 
- Radiologi 
- I Ked Masy 
- I Bedah 

- I Peny Dalam 
- I Kes Anak 
- I Farmasi 
Kedokteran  
- I Peny Saraf. 
- I Peny Jiwa 
- I Kes 
Masyarakat 
- Radiologi 

- I Bedah 
- Anastesiologi 
- IKK 
- I Peny Kulit 
&Kelamin 
- I Obgyn 
- I Peny THT 
- I Peny Mata 
- I Ked Masy 

77 

http://www.reocities.com/HotSprings/8059/bgkard.html
http://www.reocities.com/Yosemite/7930


Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

 

 

 

-Histologi 
-Biokimia 
-Kes Masys 
-sos Dasar 
-Perilaku. 
-Metode Riset  

- I Obgyn 
- I Peny THT 
- I Peny Mata 
- IKK 
- Anastesiiologi 
- I Kes Masy  

 
Tabel 1.  Kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia 

Dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa pendidikan kedokteran di Indonesia 
terpaut 2 tahun lebih lama di bandingkan dengan pendidikan kedokteran di luar negri 

 
4.3  Pengembangan Kompentensi  
Tenaga Medis menuju Era 
Globalisasi 

Salah satu masalah penting yang 
menjadi fokus dunia kedokteran 
Indonesia sekarang adalah bagaimana 
bisa menciptakan sumber daya tenaga 
kesehatan yang diakui oleh dunia global 
dan mampu bersaing dengan tenaga 
kesehatan dari luar negeri. Tentu saja 
tenaga-tenaga kesehatan kita haruslah 
punya standar kompetensi yang 
digunakan oleh masyarakat dunia. 
Standar kompetensi minimum 
internasional yang harus dimilki oleh 
semua lulusan dokter ditetapkan oleh 
sebuah lembaga yang disebut The Institute 
for International Medical Education (IIME).  
IIME menetapkan terdapat 7 standar 
kompetensi minimum yang harus 
dikuasai oleh seorang tenaga kesehatan; 
(1) professional values, attitudes, behavior 
and ethics, (2) scientific foundation of 
medicine, (3) clinical skills, (4) 
communication skills,(5) population health 
and health systems, (6) management of 
information, (7) critical thinking and 
research. Ketujuh aspek ini disebut 
dengan Global Minimum Essential 
Requirements (GMER).  Oleh karena itu, 
yang menjadi pekerjaan berat 
pemerintah saat ini adalah bagaimana 

menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan 
yang mempunyai kompetensi tinggi dan 
dapat bersaing di level internasional. 
Tentunya pemerintah maupun lembaga 
pendidikan kedokteran harus 
menyiapkan berbagai strategi dan inovasi 
terutama di level system pendidikan 
kedokteran itu sendiri. Ada tiga fase 
pelatihan dan persiapan IIME bagi 
lulusan tenaga kesehatan.  
1. Fase pertama, adalah pendefinisian 

kompetensi minimum: Global 
Minimum Essential Requirements 
(GMER)  memasukkan pengetahuan, 
skills, etika dan perilaku yang wajib 
dimiliki oleh setiap dokter. Selain itu, 
mengidentifikasi dan 
mengembangkan metode yang 
diperlukan untuk penilaian 
kompetensi lulusan dan mengevaluasi 
apakah sekolah yang menyediakan 
sarana pendidikan tersebut  telah 
memenuhi kompetensi yang 
diharapkan.  

2. Fase kedua, adalah Implementasi 
eksperimental: yaitu dengan 
menggunakan metode penilaian 
kompetensi untuk mengevaluasi 
outcome yang ada. Selain itu, dengan 
memulai program untuk menganalisis 
kekurangan-kekurangan dalam proses 
pembelajaran dan mencari terobosan 
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baru untuk menutupi kekurangan 
tersebut.  

3. Fase yang ketiga adalah 
Membandingkan ‟produk-produk‟ 
sistem pembelajaran tersebut dengan 
memasuki persaingan global di level 
internasional. 

Terdapat tiga aspek yang  
berkaitan dengan usaha peningkatan 
mutu sumber daya dan profesionalitas 
tenaga kesehatan di era global. Pertama, 
adalah aspek Analisis tantangan tenaga 
kesehatan di era global. Seperti 
diketahui bahwa salah satu imbas adanya 
AFTA 2010 (Asean Free Trade Area) 
adalah semakin luasnya aspek 
perdagangan dunia. Aliran perdagangan 
yang terjadi tidak hanya aliran barang 
publik, tetapi juga perdagangan jasa 
termasuk jasa tenaga kesehatan yang 
dapat mengakses dengan bebas ke 
berbagai Negara. Sebagai langkah 
antisipasi, pemerintah perlu 
mengembangkan standar kompetensi 
untuk penyiapan skills dan endurance 
tenaga kesehatan yang lebih baik lagi. 
Kedua adalah , aspek proses 
pengembangan SDM kesehatan.  Hal 
yang perlu diperhatikan untuk 
penyesuaiakan perkembangan dunia 
adalah dengan meningkatkan akses 
informasi dunia luar sehingga akan 
menghasilkan lulusan-lulusan yang 
mempunyai cakrawala berpikir yang luas 
dan terbuka dengan perkembangan 
dunia luar. Perlu juga menjalin kerja 
sama dengan lembaga pendidikan di luar 
negeri untuk memaksimalkan usaha 
tersebut. Ketiga adalah , melakukan 
berbagai inovasi sistem pembelajaran 
yang memudahkan mahasiswa 
memahami ilmu kedokteran dengan 
lebih tersistematis dan komprehensif. 

Selain itu, kontrol kualitas perlu 
dilakukan dengan proses assesment yang 
bagus dan objektif.  
  
5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
1. Bahwa di Era Globalisasi akan 

terjadi Persaingan usaha, dimana hal 
itu juga berdampak pada tenaga 
kesehatan yang ada di Indonesia. 

2. Salah satu masalah yang dihadapi 
Indonesia dalam mengahadapi era 
globalisasi adalah petugas 
kesehatan.dan tenaga medis yang 
pada saat ini terlihat kurang 
kompeten dibandingkan tenaga 
medis asing. 

3. Definisi kompetensi yang sering 
dipakai adalah sejumlah karakteristik 
yang mendasari individu untuk 
mencapai kinerja superior.  

4. Beberapa model kompentensi: 
Achievement Orientation, 
Analytical thinking,Conceptual 
Thinking, Customer Service 
Orientation, Developing Others, 
Directiveness, Flexibility, Impact 
dan influence, Information Seeking, 
Initiative, Integrity, Interpersonal 
Understanding, Organitational 
Awareness, Organizational 
Commitment, Relationship 
Building, Self Confidence, Team 
Leadership, Teamwork and 
Cooperation  

5.  Standar kompentensi tenaga medis 
di Indonesia adalah :  Komunikasi 
efektif, Ketrampilan klinis, Landasan 
Ilmiah ilmu Kedokteran, 
Pengelolaan Masalah Kesehatan, 
Pengelolaan Informasi,  Mawas diri 
dan Pengembangan diri dan  Etika 
Moral, medikolegal dan 
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profesionalisme serta keselamatan 
pasien 

6. Standar kompetensi tenaga medis 
global adalah : (1) professional 
values, attitudes, behavior and 
ethics, (2) scientific foundation of 
medicine, (3) clinical skills, (4) 
communication skills,(5) population 
health and health systems, (6) 
management of information, (7) 
critical thinking and research.    

7. Di Indonesia kurikulum fakultas 
kedokteran masih menekankan pada 
sisi hard skill, hingga saat ini masih 
belum ada pelajaran tentang soft 
skill yang sudah di masukan ke 
dalam kurikulum pendidikan 
kedokteran di Indonesia.  

8. Aspek yang berkaitan dengan usaha 
peningkatan mutu sumber daya dan 
profesionalitas tenaga kesehatan di 
era global adalah sebagai berikut : 
aspek analisis tenaga kerja, aspek 
proses pengembangan SDM 
kesehatan,  aspek  inovasi sistem 
pembelajaran yang memudahkan 
mahasiswa memahami ilmu 
kedokteran dengan lebih 
tersistematis dan komprehensif.  

5.2 Saran  
Menghadapi era globalisasi 

sebaiknya segera membekali tenaga 
kesehatan dengan soft skill yang dapat di 
ajarkan kepada mahasiswa kedokteran 
maupun perawat sehinggga mereka 
dapat bersaing dan dapat memberikan 
pelayanan kepada pasien tidak hanya 
berbekal dengan hard skill namun juga 
dapat mengimlementasikan soft skill 
yang dimiliki. Sehingga tenaga kesehatan 
kita tidak kalah dan dapat bersaing 
dengan tenaga kesehatan dari laur 
negeri.   
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PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF DIIRINGI MUSIK GAMELAN 
JAWA TERHADAP KUALITAS TIDUR LANSIA INSOMNIA DI UPT PSLU 

MAGETAN DI MAGETAN 
(The Effect Of Progressive Muscle Relaxation Exposed To Javanese Gamelan 

Music Instrument On The Elderly Insomnia’s Sleep Quality At Upt Pslu Magetan 
In Magetan) 
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Introduction: Elderly as the final stage of the human life cycle, often tinged with the living 
conditions that do not conform to the expectations of both mental and physical. Elderly vulnerable 
to sleep disorders because of pressure in sleep patterns.Relaxation in progressive muscle and 
Javanese gamelan music can bring calm and relaxed state where brain waves begin to slow down 
and making a person can rest and fall asleep. Methods: The design of this study was quasi 
experimental non equivalent pre-test and post-test control group design. The number of samples 
was 24 respondents. The respondents were the elderly insomnia at UPT PSLU Magetan in May 
2014. Independent variable in this study is relaxation in progressive muscle exposed to javanese 
gamelan music instrument and the dependent variable in this study is the sleep quality of elderly. 
Results: The results showed that the treatment group showed improved sleep quality. Result of t-
test showed p=0.011, which means there is the effect of relaxation in progressive muscle exposed 
to javanese gamelan music instrument on sleep quality in elderly insomnia at UPT PSLU 
Magetan, while the results of one-way ANOVA showed p=0.041, which means there is a 
significant difference between the sleep quality of elderly in the treatment group and the control. 
Discussion: This study showed that relaxation in progressive muscle exposed to javanese gamelan 
music instrument affect sleep quality improvement in elderly insomnia in UPT PSLU Magetan. 
Future studies are expected to develop previous research on relaxation in progressive muscle 
exposed to javanese gamelan music instrument and its influence on the improvement of the 
immune system, cortisol levels, and quality of life of elderly. 
 
Keywords: elderly, progressive muscle relaxation, Javanese gamelan music, quality of sleep 
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PENDAHULUAN 
Lanjut usia sebagai tahap akhir 

dari siklus kehidupan manusia, sering 
diwarnai dengan kondisi hidup yang 
tidak sesuai dengan harapan baik mental 
maupun fisik. Lansia rentan terhadap 
gangguan tidur karena adanya tekanan 
pola tidur (Ekayulia, 2009). Proses 
degenerasi pada lansia mengakibatkan 
kuantitas tidur lansia akan semakin  
berkurang sehingga tidak tercapai 
kualitas tidur yang adekuat (Nugroho, 
2008).  Penelitian Haltice Tel (2012) 
menunjukkan bahwa kualitas tidur lansia 
sangat buruk.  

Insomnia merupakan salah satu 
kemunduran dan kelemahan yang biasa 
terjadi pada lansia (Solomon et al., 1988 
dalam Darmojo 2004). Insomnia 
sekunder merupakan jenis insomnia 
yang sering diderita oleh para lanjut usia 
(Turana, 2007).  Observasi yang telah 
dilakukan di UPT PSLU Magetan di 
Magetan pada bulan pebruari 2014  
menunjukkan bahwa terdapat lansia yang 
mengalami gangguan pemenuhan 
kebutuhan tidur antara lain susah untuk 
memulai tidur, bangun lebih awal, 
bangun dan tidak bisa tidur kembali 
sehingga jumlah waktu tidur atau 
kuantitas tidur kurang.  Hasil observasi 
yang dilakukan menunjukkan bahwa 
selama ini tidak ada intervensi khusus 
yang diterapkan oleh pihak UPT PSLU 
Magetan dalam membuat lansia merasa 
nyaman dan dapat terpenuhi kebutuhan 
tidurnya. 

Badan kesehatan dunia WHO 
menyatakan bahwa penduduk lansia di 
Indonesia pada tahun 2020 mendatang 
sudah mencapai angka 11,34% atau 
tercatat 28,8 juta orang, balitanya 
tinggal 6,9% yang menyebabkan jumlah 

lansia terbesar di dunia (BPS, 2009).  
Jumlah lansia Jawa Timur mencapai 
10,40% dan merupakan jumlah tertinggi 
kedua setelah provinsi DI Yogyakarta 
(13,04%) (Susenas, 2012). 

Menurut National Sleep 
Foundation sekitar  67% dari 1.508 lansia 
di Amerika usia 65 tahun keatas 
melaporkan mengalami gangguan tidur 
dan sebanyak 7,3 % lansia mengeluhkan 
gangguan memulai dan 
mempertahankan tidur atau insomnia. 
Hasil survey epidemiologi (2008), 
didapatkan bahwa prevalensi kejadian 
insomnia pada lansia di Indonesia sekitar 
49% atau 9,3 juta lansia. Sekitar 45% 
dari jumlah lansia di Jawa Timur 
dilaporkan mengalami gangguan tidur di 
malam hari  (Dinkes, 2008). Terdapat 
30 % kelompok usia 70 tahun yang 
banyak terbangun di waktu malam hari. 
Angka ini ternyata tujuh kali lebih besar 
dibandingkan dengan kelompok usia 20 
tahun (Bandiyah, 2009).  Data awal 
menunjukkan sebanyak 47% lansia di 
UPT PSLU Magetan mengalami 
gangguan tidur (insomnia).  

Banyak ahli menyatakan gangguan 
tidur tidak langsung berhubungan  
dengan menurunnya hormon. Kondisi 
psikologis dan meningkatnya kecemasan, 
gelisah, dan emosi yang sering tak 
terkontrol akibat penurunan  hormon 
estrogen, bisa menjadi salah satu sebab 
meningkatnya risiko gangguan tidur. 
Morin menyebutkan penyebab insomnia 
yang utama adalah permasalahan 
emosional, kognitif, dan fisiologis 
(Espie, 2002). Ketiga penyebab tersebut 
berperan  terhadap proses disfungsi 
kognitif, dan kebiasaan yang tidak sehat. 

Meiner  & Lueckenotte (2006) 
juga menyebutkan bahwa gangguan tidur 
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pada  lansia dapat disebabkan oleh faktor 
psikis berupa kecemasan, stres 
psikologis,  ketakutan, dan ketegangan 
emosional seperti ketidakmampuan 
beradaptasi dengan teman yang 
membuat lansia tidak rileks sehingga 
tidak dapat memunculkan rasa kantuk. 
Kurang tidur dapat membahayakan bagi 
diri kita dan orang lain.  Seseorang yang 
kurang tidur lalu mengemudi mobil 
sendiri sering mengalami  kecelakaan  
fatal.  Kurang tidur,  dapat pula 
mengakibatkan masalah dalam keluarga 
dan perkawinan, karena kurang tidur 
dapat membuat orang cepat marah dan 
lebih sulit diajak bergaul  (Parmet, 
2003). Gangguan tidur juga dikenal 
sebagai penyebab morbiditas yang 
signifikan. Ada beberapa dampak serius 
gangguan tidur pada lansia misalnya 
mengantuk berlebihan di siang hari, 
gangguan atensi dan memori, mood, 
depresi, sering terjatuh, penggunaan 
hipnotik yang tidak semestinya, dan 
penurunan kualitas hidup.  

Kolcaba menyatakan bahwa 
perawatan untuk kenyamanan 
memerlukan sekurangnya tiga tipe 
intervensi comfort diantaranya tecnical 
comfort measures, coaching (mengajarkan), 
dan comfort food. Tipe comfort food untuk 
jiwa  meliputi intervensi yang 
menjadikan penguatan dalam sesuatu hal 
yang tidak dapat dirasakan. Terapi untuk 
kenyamanan psikologis meliputi 
pemijatan, adaptasi lingkungan yang 
meningkatkan kedamaian dan 
ketenangan, guided imagery, terapi musik, 
dan mengenang. Terapi musik 
menggunakan musik yang sederhana, 
menenangkan dan mempunyai tempo 
teratur yang dapat digunakan sebagai 
salah satu cara untuk mengatasi stres dan 

menimbulkan kondisi rileks pada 
seseorang (Mucci, 2004). Memutar 
musik sampai saat ini menjadi metode 
relaksasi yang sering dilakukan untuk 
mengatasi susah tidur (Adesla, 2009). 
Penelitian Moon, Engle, & Esther, 2010 
menyatakan bahwa mendengarkan musik 
dapat menurunkan tingkat depresi dan 
meningkatkan kualitas tidur pada lansia. 
Musik yang lembut dan menenangkan 
akan mempercepat pencapaian 
gelombang alpha untuk memulai tidur. 
Musik gamelan jawa misalnya, musik 
gamelan jawa memiliki nada yang 
lembut dan pelan. Gamelan merupakan 
musik yang tercipta dari paduan bunyi 
gong, kenong, dan alat musik jawa 
lainnya. Irama musiknya yang lembut 
akan menyapa dan menenangkan jiwa 
begitu didengar (Kamus-sunda.com). 
Relaksasi otot progresif juga merupakan 
salah satu teknik untuk mengurangi  
ketegangan otot dengan proses yang 
simpel dan sistematis dalam 
menegangkan sekelompok otot 
kemudian merilekskannya kembali yang 
dapat digunakan untuk memfasilitasi 
tidur (Marks,  2011). Manfaat relaksasi 
otot progresif selain memfasilitasi tidur 
juga bermanfaat untuk  ansietas, 
mengurangi kelelahan, kram otot serta 
nyeri leher dan punggung (Berstein, 
Borkovec, & Steven, 2000). Pelatihan 
relaksasi dapat memunculkan keadaan 
tenang dan rileks dimana gelombang 
otak mulai melambat semakin lambat 
akhirnya membuat seseorang dapat 
beristirahat dan tertidur. 
Penelitian dari Rahmadona dan Ismayadi 
(2012) menyatakan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pemenuhan 
kebutuhan tidur sebelum dan sesudah 
latihan terapi relaksasi otot progresif. 
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Latihan ini dapat membantu mengurangi 
ketegangan otot, stres, menurunkan 
tekanan darah, meningkatkan toleransi 
terhadap aktivitas sehari-hari, 
meningkatkan imunitas, sehingga status 
fungsional dan kualitas hidup meningkat 
(Smeltzer & Bare, 2002). Penggunaan 
relaksasi otot progresif dengan diiringi 
musik akan memperoleh hasil yang lebih 
maksimal. Berdasarkan latar belakang 
tersebut peneliti tertarik untuk 
membuktikan pengaruh relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
terhadap kualitas tidur lansia yang 
mengalami insomnia. 
 
BAHAN DAN METODE 

Desain atau rancangan penelitian ini 
menggunakan desain quasy experimental 
dengan pendekatan non equivalent pre test 
dan post test control group design. Sampel 
diambil dari populasi lansia insomnia di 
UPT PSLU Magetan di Magetan pada 
bulan Mei 2014 yang memenuhi kriteria 
inklusi, kemudian dibagi dalam 
kelompok kontrol dan perlakuan dengan 
purposive sampling. Perlakuan dengan 
memberikan relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa. Peneliti 
mengukur kualitas tidur lansia sebelum 
dan sesudah relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa. 

Kriteria Inklusi, kriteria inklusi 
dalam penelitian ini adalah lansia berusia 
60-74 tahun, lansia bersuku jawa, dan 
lansia yang mampu berkomunikasi. 

Kriteria eksklusi, kriteria eksklusi 
dalam penelitian ini adalah lansia yang 
mengalami gangguan tidur (insomnia) 
dengan gangguan mental, lansia yang 
mengalami gangguan tidur (insomnia) 
dengan gangguan pendengaran, lansia 
yang mengalami keterbatasan gerak 

(stroke, kontraktur, cacat fisik dan 
parkinson), lansia yang menjalani 
perawatan tirah baring (bed rest), lansia 
yang mengalami gangguan intelektual 
berat, dan lansia yang tidak bersedia di 
teliti atau tidak mau menandatangani 
informed consent 

Instrumen yang digunakan dalam 
memberikan intervensi relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
sesuai SPO, sedangkan untuk menilai 
kualitas tidur lansia digunakan PSQI 
(Pittsburgh Sleep Quality Index).  

 
HASIL 

 Didapatkan 8 responden untuk 
kelompok perlakuan, 8 responden pada 
kelompok kontrol musik dan 8 
responden pada kelompok kontrol 
relaksasi otot progresif dengan jumlah 
total responden sebanyak 24 lansia. 

Skor kualitas tidur 

Dari penilaian (post-post) kelompok 
perlakuan dan kontrol. Didapatkan data 
sebagai berikut: 
 
Tabel  1 Hasil Uji Analisis ANOVA satu arah  
kualitas tidur lansia (post-post) Kelompok yang  
kontrol dan perlakuan. 

 n Rerata Simpang 
baku 

ANOVA 

Kelompok 
perlakuan 

8 7,25 3,655 p = 
0,041 

Kelompok 
kontrol 
(musik) 

8 5,50 2,828  

Kelompok 
kontrol  
(relaksasi 
otot 
progresif) 

8 9,25 1,165  

 
 
 
 



Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

 

 

85 
 

Tabel 2 Hasil Uji Analisis paired t test kualitas tidur 
(pre-post) sebelum dan sesudah pemberian relaksasi 
otot progresif diiringi musik gamelan jawa 

 n rerata Simpang 
baku 

t-test 

Kualitas 
tidur 
sebelum 
intervensi 

8 11,88 2,9 t = 3,429 
p = 
0,011 

Kualitas 
tidur setelah 
intervensi 

8 7,25 3,655  

 

PEMBAHASAN 
Kualitas Tidur Lansia Sebelum 

Dilakukan Relaksasi Otot Progresif 
Diiringi Musik Gamelan Jawa pada 
Kelompok Kontrol dan Perlakuan: 

Hasil analisis uji statistik ANOVA 
satu arah (pre-pre) kualitas tidur lansia 
yang mengalami insomnia antara 
kelompok perlakuan yang diberikan 
intervensi kombinasi (relaksasi otot 
progresif dengan diiringi musik) dengan 
2 kelompok kontrol menunjukkan p = 
0,064 yang berarti tidak ada perbedaan 
kualitas tidur lansia insomnia di UPT 
PSLU Magetan sebelum dilakukan 
intervensi relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa. 

 Tidur merupakan kondisi tidak 
sadar dimana individu dapat 
dibangunkan oleh stimulus atau sensoris 
yang sesuai, atau juga dapat dikatakan 
sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang 
relatif, bukan hanya keadaan penuh 
ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih 
merupakan suatu urutan siklus yang 
berulang, dengan ciri adanya aktivitas 
yang sedikit, memiliki kesadaran yang 
bervariasi, terdapat perubahan proses 
fisiologis, dan terjadi penurunan respons 
terhadap rangsangan dari luar (Hidayat, 
2006). 

Kualitas tidur lansia pada 
pengukuran pertama baik pada 

kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol cenderung sama dan tidak 
terlalu buruk, rata-rata mempunyai 
kualitas tidur yang agak buruk. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Haltice Tel 
(2012) yang menunjukkan bahwa lansia 
mempunyai kualitas tidur yang sangat 
buruk. 

Sebagian besar responden sebanyak 
33,5% sering terbangun pada malam 
hari atau dini hari, hal ini sesuai dengan 
pendapat Kozier, 2010 yang mengatakan 
bahwa banyak lansia lebih sering 
terbangun di malam hari dan sering kali 
mereka memerlukan waktu yang lama 
untuk dapat kembali tidur. Perubahan 
dalam tidur tahap IV pada lansia 
menyebabkan lansia mengalami tidur 
pemulihan yang lebih.   

Kurang tidur berkepanjangan dan 
sering terjadi dapat mengganggu 
kesehatan fisik maupun psikis. 
Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-
beda, usia lanjut membutuhkan waktu 
tidur 6-7 jam perhari (Hidayat, 2008). 
Hal ini didapatkan pada lanjut usia di 
UPT PSLU Magetan sebanyak 62,5% 
lansia membutuhkan waktu tidur sekitar 
5-6 jam perhari dan sebagian besar lansia 
sering mengeluh pada kesehatan fisiknya 
antara lain nyeri persendian, pusing, dan 
diare. Lanjut usia menunjukkan 
berkurangnya jumlah tidur gelombang 
lambat, sejak dimulai tidur secara 
progresif menurun dan menaik melalui 
stadium 1 ke stadium IV, selama 70-100 
menit yang diikuti oleh letupan REM. 
Periode REM berlangsung kira-kira 15 
menit dan merupakan 20% dari waktu 
tidur total. Umumnya tidur REM 
merupakan 20-25% dari jumlah tidur, 
stadium II sekitar 50% dan stadium III 
dan IV bervariasi. Jumlah jam tidur total 
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yang normal berkisar 5-9 jam pada 90% 
orang dewasa. Efisiensi tidur pada usia 
lanjut berkurang, dengan waktu yang 
lebih lama di tempat tidur namun lebih 
singkat dalam keadaan tidur.  

Kualitas tidur responden yang 
buruk sangat dipengaruhi oleh stress 
yang dihadapi oleh lansia, sering sekali 
lansia menceritakan segala 
permasalahannya setiap akan dilakukan 
intervensi. Sebanyak 50% responden 
menghadapi permasalahan setiap minggu 
dan sebagian besar menghadapi satu 
masalah setiap minggunya, hal ini sesuai 
dengan pendapat Kozier, 2010 yang 
mengatakan bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi kebutuhan tidur lanssia 
adalah stress emosional dimana ansietas 
dan depresi yang sering kali mengganggu 
tidur. Seseorang yang pikirannya 
dipenuhi masalah pribadi mungkin tidak 
mampu relaks dengan cukup untuk 
dapat tidur. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kualitas tidur lansia 
yang mengalami insomnia di UPT PSLU 
Magetan sebelum dilakukan intervensi 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa rata-rata agak buruk. 

Kualitas Tidur Lansia yang 
Mengalami Insomnia Sesudah Dilakukan 
Relaksasi Otot Progresif Diiringi Musik 
Gamelan Jawa pada Kelompok Kontrol 
dan Perlakuan: 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan rerata kualitas tidur 
antara ketiga kelompok, yaitu kelompok 
perlakuan sebesar 7,25, kelompok 
kontrol pertama dengan intervensi 
musik sebesar 5,50, sedangkan 
kelompok kontrol kedua dengan 
intervensi relaksasi otot progresif 
menunjukkan hasil 9,25.  

Kualitas tidur lansia insomnia 
setelah dilakukan intervensi pada 
kelompok perlakuan sebagian besar 
mengalami peningkatan kualitas tidur 
sebanyak 88% responden. Terdapat 1 
responden yang mengalami penurunan 
kualitas tidur setelah dilakukan 
intervensi relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa, hal 
tersebut dikarenakan responden tersebut 
mengalami banyak masalah yaitu selalu 
memikirkan keluarganya, selain itu 
responden tersebut sering mengeluh 
sakit linu yang mengganggu tidur 
responden tersebut.  

Hasil pengukuran kualitas tidur 
pada kelompok kontrol pertama sesudah 
intervensi musik menunjukkan hasil 
yang sama dengan kelompok perlakuan 
yaitu sebanyak 88% kualitas tidur 
responden mengalami peningkatan dan 
hanya 1 responden yang mengalami 
penurunan kualitas tidur.  Data 
menunjukkan bahwa 1 responden 
tersebut mengalami kesulitan untuk 
memulai tidur karena situasi kamar yang 
terang dan terdapat masalah dengan 
teman sekamarnya. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan 
pendapat dari Kozier, 2010 yang 
mengatakan bahwa faktor penyebab 
gangguan masalah tidur adalah yang 
pertama adalah sakit yang menyebabkan 
nyeri atau gangguan fisik dapat 
menyebabkan masalah tidur. Sebagian 
besar responden baik itu pada kelompok 
perlakuan maupun kontrol mengalami 
keluhan sakit linu; kedua adalah 
lingkungan, lingkungan  dapat  
mempercepat  atau   memperlambat 
tidur, seperti pada beberapa responden 
yang mengalami kesulitan memulai tidur 
karena kamar yang terlalu terang dan 
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bising karena beberapa wisma dipakai 
untuk tidur mahasiswa praktik; ketiga 
adalah stres emosional, pada beberapa 
responden tersebut mempunyai 
beberapa masalah dan pikiran yang 
sedang dihadapi baik itu dari keluarga, 
petugas, maupun teman dalam satu 
kamar maupun satu wisma. 

Hasil rerata kualitas tidur pada 
kelompok kontrol kedua adalah 9,25. 
Hasil ini lebih jelek daripada kelompok 
sebelumnya. Kualitas tidur kelompok 
kontrol kedua setelah dilakukan 
intervensi relaksasi otot progresif 
menunjukkan sebanyak 37% kualitas 
tidur responden tidak mengalami 
perubahan, sedangkan sebanyak 63% 
responden pada kelompok ini 
mengalami peningkatan kualitas tidur 
hanya 1 sampai dengan 2 poin saja. Hal 
ini disebabkan karena beberapa 
responden kurang bisa berkonsentrasi 
dan kurang bisa mengikuti gerakan yang 
dicontohkan oleh fasilitator sehingga 
relaksasi yang dihasilkan juga tidak 
maksimal.  

 Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kualitas tidur lansia 
yang mengalami insomnia di UPT PSLU 
Magetan setelah dilakukan intervensi 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa mengalami perbedaan 
kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol yang pertama dengan intervensi 
musik mempunyai kualitas tidur rata-
rata agak baik. Sedangkan pada 
kelompok kontrol kedua dengan 
intervensi relaksasi otot progresif 
mempunyai kualitas tidur agak buruk. 

 
Pengaruh Relaksasi Otot Progresif 

Diiringi Musik Gamelan Jawa Terhadap 

Kualitas Tidur Lansia yang Mengalami 
Insomnia di UPT PSLU Magetan: 

Hasil analisis uji statistik paired t 
test kualitas tidur lansia yang mengalami 
insomnia pada kelompok perlakuan yang 
diberikan intervensi relaksasi otot 
progresif dengan diiringi musik 
menunjukkan p = 0,011, yang berarti 
ada pengaruh relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa terhadap 
kualitas tidur lansia yang mengalami 
insomnia di UPT PSLU Magetan.  

Kualitas tidur lansia setelah 
dilakukan intervensi relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
mengalami peningkatan. Hal ini 
dikarenakan relaksasi otot progresif dan 
musik merupakan tindakan yang 
ditujukan untuk kenyamanan. Kolcaba 
menyatakan bahwa perawatan untuk 
kenyamanan memerlukan sekurangnya 
tiga tipe intervensi comfort diantaranya 
tecnical comfort measures, coaching 
(mengajarkan), dan comfort food. Tipe 
comfort food untuk jiwa  meliputi 
intervensi yang menjadikan penguatan 
dalam sesuatu  hal yang tidak dapat 
dirasakan. Terapi untuk kenyamanan 
psikologis meliputi pemijatan, adaptasi 
lingkungan yang meningkatkan 
kedamaian dan ketenangan, guided 
imagery, terapi musik, dan mengenang. 

Relaksasi otot progresif 
merupakan salah satu teknik untuk 
mengurangi  ketegangan otot dengan 
proses yang simpel dan sistematis dalam 
menegangkan  sekelompok otot 
kemudian merilekskannya kembali 
(Marks,  2011). 

Latihan  relaksasi  dapat  digunakan  
untuk memasuki  kondisi  tidur   karena  
dengan mengendorkan  otot  secara  
sengaja  akan membentuk  suasana  
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tenang  dan  santai. Suasana  ini  
diperlukan  untuk  mencapai kondisi 
gelombang alpha yaitu suatu keadaan 
yang  diperlukan  seseorang  untuk  
memasuki fase tidur awal. (Purwanto, 
2008). Hal ini ditunjukkan dari 
penelitian yang menunjukkan sebelum 
dilakukan intervensi rata-rata lansia baru 
tidur setelah  30 – 60 menit  yaitu 
sebanyak 46,2% dan setelah dilakukan 
intervensi sebanyak 45,8% lansia tidur 
setelah  kurang dari 15 menit, hal ini 
menunjukkan ada peningkatan lansia 
masuk fase tidur awal. Hal ini juga 
sangat terlihat pada kelompok kontrol 
yang diberikan intervensi musik dimana 
setelah dilakukan intervensi musik lansia 
terlihat tenang dan memulai tidur 
dengan cepat. 

Latihan relaksasi otot progresif 
yang dikombinasikan dengan teknik 
pernapasan yang dilakukan secara sadar 
dan menggunakan diafragma, 
memungkinkan abdomen terangkat 
perlahan dan dada mengembang penuh. 
Teknik pernapasan tersebut, mampu 
memberikan pijatan pada jantung yang 
menguntungkan akibat naik turunnya 
diafragma, membuka sumbatan-
sumbatan dan memperlancar aliran 
darah ke jantung serta meningkatkan 
aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran 
darah yang meningkat juga dapat 
meningkatkan nutrien dan O2. 
Peningkatan O2 didalam otak akan 
merangsang peningkatan sekresi 
serotonin sehingga membuat tubuh 
menjadi tenang dan lebih mudah untuk 
tidur (Purwanto, 2007).  

Pelatihan relaksasi dapat 
memunculkan keadaan tenang dan 
rileks, sehingga gelombang otak mulai 
melambat semakin lambat akhirnya 

membuat seseorang dapat beristirahat 
dan tertidur. 

Pemberian intervensi musik yang 
menggunakan musik yang sederhana, 
menenangkan dan mempunyai tempo 
teratur yang dapat digunakan sebagai 
salah satu cara untuk mengatasi stres dan 
menimbulkan kondisi rileks pada 
seseorang (Mucci, 2004).  Salah satu 
musik yang lembut dan menenangkan 
adalah musik gamelan jawa. Musik 
sebagai gelombang suara diterima dan 
dikumpulkan oleh daun telinga masuk ke 
dalam meatus akustikus eksternus 
sampai dengan membrana timpani. 
Telinga mengubah gelombang suara di 
udara menjadi  gerakan-gerakan 
berosilasi membrana basilaris yang 
membengkokkan  pergerakan  maju 
mundur rambut-rambut di sel reseptor.  
Perubahan bentuk mekanis  rambut-
rambut tersebut menyebabkan 
pembukaan dan penutupan (secara 
bergantian) saluran di sel reseptor, yang 
menimbulkan perubahan potensial 
berjenjang di reseptor, sehingga 
mengakibatkan perubahan kecepatan 
pembentukan potensial aksi yang 
merambat ke otak. Gelombang suara 
diterjemahkan menjadi sinyal saraf yang 
dapat dipersepsikan oleh otak sebagai 
sensasi suara (Sherwood, 2004). Impuls-
impuls saraf dihantarkan melalui nervus 
VIII (vestibulocochlearis) menuju otak. 
Melalui korteks auditorius impuls 
dilanjutkan ke system limbik yang 
merupakan pusat emosi, sehingga 
menghasilkan keadaan yang tenang dan 
nyaman. Impuls musik yang tenang 
menyebabkan menurunnya aktivitas 
reticular activating system (RAS) yang 
berada diatas batang otak dan 
meningkatkan bulbar synchronizing 
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region (BSR) untuk mensekresi hormon 
serotonin 

Sebanyak 1 responden dalam 
kelompok perlakuan justru mengalami 
penurunan kualitas tidur dan ada 
beberapa responden yang kualitas 
tidurnya tidak banyak peningkatan hanya 
meningkat sekitar 4 poin. Data 
menunjukkan bahwa pada saat dilakukan 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa oleh fasilitator, beberapa 
lansia kurang berkonsentrasi untuk 
melakukan relaksasi, beberapa lansia 
bahkan sering bercerita tentang dirinya 
terlebih dahulu sebelum intervensi 
sehingga relaksasi kurang maksimal. 
Lingkungan juga berpengaruh terhadap 
intervensi yang dilakukan karena 
terdapat 1 sampai 2 kali intervensi 
wisma tempat tinggal lansia terdapat 
mahasiswa praktek yang membuat 
suasana kurang tenang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemberian relaksasi 
otot progresif diiringi musik gamelan 
jawa berpengaruh dalam meningkatkan 
kualitas tidur lansia insomnia di UPT 
PSLU Magetan di Magetan. 

 
Perbedaan Kualitas Tidur Lansia 

yang Mengalami Insomnia antara 
Kelompok Kontrol dengan Kelompok 
Perlakuan: 

Hasil analisis uji statistik ANOVA 
satu arah (post-post) kualitas tidur lansia 
yang mengalami insomnia antara 
kelompok perlakuan yang diberikan 
intervensi kombinasi (relaksasi otot 
progresif dengan diiringi musik) dengan 
2 kelompok kontrol menunjukkan p = 
0,041 yang berarti terdapat perbedaan 
kualitas tidur lansia insomnia di UPT 
PSLU Magetan sesudah dilakukan 

intervensi relaksasi otot progresif 
diiringi musik gamelan jawa. 

Perbedaan kualitas tidur yang jelas 
terlihat adalah antara kelompok kontrol 
pertama dan kedua yaitu antara 
kelompok dengan pemberian intervensi 
musik dan relaksasi otot progresif, yang 
ditunjukkan dari hasil perbedaan rerata 
dengan uji bonferroni. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada lansia di UPT 
PSLU Magetan pemberian intervensi 
musik lebih efektif daripada pemberian 
intervensi relaksasi otot progresif.  

Musik yang memiliki irama dan 
tekanan nada secara beraturan 
cenderung  mempengaruhi 
keseimbangan psikofisik, sebaliknya 
musik yang memiliki irama  dan tekanan 
nada kurang beraturan cenderung 
mengganggu sistem psikofisik 
(Satiadarma, 2005). Pemberian musik 
gamelan jawa pada lansia sangat tepat 
diberikan karena gamelan jawa memiliki 
irama dan tekanan nada yang beraturan 
dan lembut dan lebih mudah dilakukan 
karena cukup dengan berbaring dan 
mendebgarkan musik gamelan jawa. 
Penelitian menunjukkan semua lansia di 
UPT PSLU Magetan menyukai musik 
gamelan jawa. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Muttaqin, 2008 yang 
mengatakan bahwa ketika seseorang 
mendengarkan musik, gelombang listrik 
yang ada di otaknya dapat diperlambat 
atau dipercepat dan pada saat yang sama 
kinerja sistem tubuh pun mengalami 
perubahan. Musik dan kesehatan 
memiliki kaitan erat, dan tidak 
diragukan bahwa dengan mendengarkan 
musik kesukaannya seseorang akan 
mampu terbawa ke dalam suasana hati 
yang baik dalam waktu singkat. 
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Relaksasi dapat merangsang pusat 
emosi sehingga timbul ketenangan. 
Sebagai ejector dari rasa rileks dan 
ketenangan yang timbul, mildbrain akan 
mengeluarkan gamma amino butyric 
acid (GABA), enkhephalin, dan beta 
endorphin. Zat tersebut dapat 
menimbulkan efek analgesia yang akan 
mengeliminasi neurotransmitter rasa 
nyeri pada pusat persepsi dan 
interpretasi sensorik somatik otak 
(Ganong, 2002). 

Pemberian intervensi relaksasi otot 
progresif pada lansia kurang 
menunjukkan hasil yang baik jika dilihat 
antara intervensi yang lain karena pada 
saat penelitian pemberian relaksasi otot 
progresif untuk lansia mempunyai 
beberapa kesulitan antara lain karena 
tingkat pendidikan lansia dipanti 
sebagian besar rendah sehingga tingkat 
pemahaman dan konsentrasi untuk 
melakukan relaksasi sangat kurang. Hal 
ini sesuai dengan Suhardjo, 2007 yang 
mengatakan bahwa tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi akan memudahkan 
sesorang atau masyarakat untuk 
menyerap informasi dan 
mengimplementasikannya dalam 
perilaku dan gaya hidup sehari-hari, 
khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat 
pendidikan formal membentuk nilai bagi 
seseorang terutama dalam menerima hal 
baru. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
kualitas tidur antara kelompok 
perlakuan dengan kelompok kontrol, 
terutama dengan kelompok kontrol 
kedua yang diberikan intervensi relaksasi 
otot progresif. 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Kualitas tidur lansia di UPT PSLU 
Magetan sebelum dilakukan intervensi 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa rata-rata agak buruk. 
Keadaan fisik, lingkungan, aktivitas fisik, 
gaya hidup, stres emosional, motivasi, 
dan obat-obatan sangat mempengaruhi 
kualitas tidur lansia.  

Kualitas tidur lansia yang 
mengalami insomnia di UPT PSLU 
Magetan setelah dilakukan intervensi 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa mengalami perbedaan 
yang signifikan, kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol pertama yang 
diberikan intervensi musik mempunyai 
kualitas tidur rata-rata agak baik. 
Sedangkan pada kelompok kontrol 
kedua yang diberikan intervensi relaksasi 
otot progresif mempunyai kualitas tidur 
agak buruk. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
terhadap kualitas tidur lansia insomnia. 

Pemberian relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
berpengaruh dalam meningkatkan 
kualitas tidur lansia. Hal ini berkaitan 
dengan keadaan rileks sebagai efek 
dilakukannya intervensi relaksasi otot 
progresif yang diiringi musik gamelan 
jawa, dimana terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol pertama. 
Kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol pertama yang diberikan 
intervensi musik menunjukkan hasil 
yang lebih baik daripada kelompok 
kontrol kedua yang diberikan relaksasi 
otot progresif. 



Jurnal Kesehatan, Vol. 6, No. 1,  September 2014 

 

 

91 
 

Saran 
 Lansia dapat melakukan relaksasi 

otot progresif secara mandiri sehingga 
dapat meningkatkan kualitas tidur. 

Mempertimbangkan hasil 
penelitian ini sebagai dasar pelaksanaan 
relaksasi otot progresif diiringi musik 
gamelan jawa untuk lansia yang 
mengalami gangguan tidur. 

Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat mengembangkan penelitian 
sebelumnya yaitu tentang relaksasi otot 
progresif diiringi musik gamelan jawa 
dan pengaruhnya terhadap peningkatan 
sistem imun, kadar kortisol, dan kualitas 
hidup lansia. 
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ABSTRACT 
 

Enuresis is a disorder in which involuntary urine spending at a time of day or night in children 
older than four years, the incidence of enuresis may be intervened by SEFT Teraphy. The purpose of 
this study examine the effectiveness SEFT transform teraphy to decrease enuresis in preschool children 
in KB Al Islah Surabaya.  

Research design using pre-experimental research design with the design of one group pre-post 
test. The population is all preschoolers in KB Al Islah Surabaya who still experience enuresis. Samples 
were taken by purposive sampling with inclusion and exclusion criteria in 32 respondents get. Output 
were collected using questionnaires and observation sheets sheet. These results were analyzed with less 
statistical test Paired sample t test.  

Paired T test results of 32 preschool children (3-5 years old) at a variable reduction in the 
frequency of enuresis p = 0.000 (p <0.05), then there is a decrease in the effectiveness of SEFT 
Teraphy against enuresis in preschool children. Seeing these results, it can be concluded that there 
Teraphy SEFT effectiveness to reduce the frequency of enuresis in preschool children. By doing 
research this expected of teachers and parents can teach how to toilet training that be true, and can 
aplly SEFT Therapy at school and at home. 

  

Keyword : SEFT Teraphy, frequency of enuresis, preschool (3-5 years old) 
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Pendahuluan 

Dalam proses tumbuh kembang 
anak terdapat peristiwa percepatan dan 
perlambatan. Peristiwa tersebut 
merupakan kejadian yang ada dalam 
setiap organ tubuh. Namun pada masa 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
usia pra sekolah terkadang  anak 
mengalami Enuresis (ngompol). Secara 
sederhana, enuresis adalah urinasi yang 
tidak seharusnya terjadi (mengompol) 
oleh anak yang telah mencapai usia yang 
semestinya telah menguasai 
pengendalian kandung kemih. Enuresis 
dapat bersifat nocturnal (menompol saat 
tidur malam) atau diurnal (siang hari) 
atau  bisa keduanya (Rudolph, 2006 : 
119). Anak yang mengalami enuresis 
biasanya ditandai dengan   tidur yang 
terlalu dalam di malam  hari, sulit 
memulai tidur pada fase REM di siang 
hari, banyak minum air, stress, imaturasi 
sistem saraf pusat.  Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilakukan di KB Al-
Islah Surabaya masih banyak anak yang 
mengalami enuresis antara usia ( 3-5) 
tahun 

Menurut Tanagho (2008), anak 
perempuan dengan kandung kemih   
normal  lebih cepat dapat mengontrol 
buang air kencingnya daripada anak laki-
laki. Pada usia  6   tahun,   10%   masih   
mengalami nokturnal   enuresis,   bahkan   
pada   usia   14   tahun  sebanyak 5% 
juga masih ada yang mengalami 
nocturnal enuresis. Didapati 50%  kasus    
mengalami      keterlambatan  
pematangan  sistem   saraf   dan   
myoneurogenik intrinsik   kandung   
kemih,   30%   kasus   dipengaruhi   

keadaan   psikologis,   dan   20%  lainnya    
disebabkan      oleh   penyakit-penyakit      
organik.     
Dan    biasanya   nocturnal  enuresis 
fungsional berhenti pada usia kurang 
lebih 10 tahun. Menurut Nelson (2010: 
36),  didapatkan 5-7  juta anak di 
Amerika serikat mengalami enuresis 
nokturnal, laki-laki tiga kali lebih sering 
dibandingkan dengan perempuan. 
Sekitar 15%-25% enuresis nokturnal 
terjadi pada umur 5 tahun. Makin 
bertambah umur, prevalensi enuresis 
makin menurun. Di Indonesia 4 Dari 
seluruh kejadian enuresis didapatkan 80% 
adalah enuresis nokturnal. 20% enuresis 
diurnal. Selain itu jika anak usia 8 tahun 
yang masih sering mengalami enuresis 
tidak dilakukan penaangan, maka hanya 
memiliki peluang 50% untuk sembuh 
pada usia 12 tahun (supati. 2000). 
Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan oleh peneliti pada bulan april 
2014 di KB (A) Al-Islah Gunung Anyar 
Tengah Surabaya dengan wawancara 
kepada 10 orangtua anak, yang 
didapatkan  7 anak  masih mengompol. 
Berarti dapat disumpulkan bahwa 70% 
anak di KB Al-Islah Gunung Anyar 
Tengah Surabaya masih mengalami 
enuresis. 

Dalam  masyarakat enuresis 
(mengompol) sering di anggap sebagai 
hal yang sepele, namun jika anak 
mengompol, banyak orangtua yang 
menghukumnya. Enuresis merupakan 
gangguan dalam pengeluaran urine yang 
involunter pada waktu siang atau malam 
hari pada anak yang berumur lebih dari 
empat tahun. Pada umur tersebut 
seharusnya kondisi sfingter eksterna 
vesika urinaria sudah mampu dikontrol, 
hal tersebut dapat disebabkan oleh 
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beberapa faktor, seperti : keterlambatan 
matangnya fungsi susunan saraf pusat 
(SSP), faktor genetik, gangguan tidur 
(Deep Sleep), kadar ADH (Antidiuretik 
Diuretic Hormone) dalam  tubuh yang 
kurang, kelainan anatomi (ukuran 
kandung kemih yang kecil), stress 
kejiwaan, kondisi fisik yang terganggu, 
dan alergi. Menurut  Zainudin (2012 : 
6) SEFT adalah suatu bentuk dimensi 
theological and social acceptance and 
releasing (TSAR) yang merupakan 
gabungan antara kepasrahan tehadap 
ilahi, kedekatan sosial, dan pelepasan 
beban, SEFT adalah sebuah terapi yang 
menggabungkan antara spiritual, energy 
psikologi, dan akupuntur. Enuresis 
merupakan masalah yang dapat 
membuat frustasi orangtua. Jika tidak 
ditangani dengan tepat enuresis dapat 
mempengaruhi kehidupan anak, anak 
menjadi pendiam, pemalu, bahkan 
rendah diri. 

 Beberapa upaya yang dapat 
dilakukan diantaranya, olahraga menahan 
urgensi, Contigent alarm, Farmakologi, 
Toilet Training, Hipnoterapi (SEFT) ( 
Rudolph, 2006 : 119). Penanganan 
dengan memberikan terapi SEFT pada 
anak, selain kita memberikan langsung 
kepada anaknya, kita juga dapat 
mengajarkan terapi SEFT kepada 
orangtuanya. Selain itu kita juga 
menganjurkan untuk tidak minum 
terlalu berlebihan, dan berkafeiin. 
Berdasarkan hal diatas peneliti ingin 
melakukan penelitian terhadap 
Efektivitas SEFT therapy terhadap 
penurunan Enuresis pada anak usia 
prasekolah di KB  Al-Islah Surabaya. 
Tujuan penelitian 
Tujuan Umum 

Menganalisis Efektivitas SEFT 
Therapy  terhadap penurunan Enuresi 
pada anak usia pra sekolah usia (3-5 
tahun) di KB Al Islah Surabaya. 
Tujuan Khusus 
1. Mengidentifikasi frekuensi enuresis 

sebelum dilakukan SEFT 
2. Mengidentifikasi frekuensi enuresis 

setelah dilakukan SEFT 
3. Menganalisis keefektifan SEFT Therapy 

terhadap penurunan enuresis pada anak 
usia pra sekolah di KB Al Islah 
Surabaya. 

 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Pra-
eksperimental design yang bertujuan 
mengungkapkan hubungan efektivitas 
SEFT therapy terhadap penurunan 
enuresis, dengan pendekatan pra-
pascates dalam satu kelompok (One-
group pra-post test design) yang  
mengungkapkan hubungan sebab akibat 
dengan cara melibatkan satu kelompok 
subjek. Kelompok subjek diobservasi 
sebelum dilakukan intervensi, kemudian 
di observasi lagi setelah intervensi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
Mei 2014 di KB Al-Islah Gunung Anyar 
Tengah Surabaya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua anak usia 
prasekolah di KB di Al-Islah yang 
mengalami enuresis  sebanyak 35 anak. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebagian dari anak Enuresis di KB Al-
Islah Surabaya, dengan anak yang telah 
memiliki syarat minimal. 

Penelitian ini menggunakan teknik 
non probability sampling dengan jenis 
purposive sampling atau judgement sampling 
yaitu suatu teknik penetapan sampel 
dengan cara memilih sampel diantara 
populasi sesuai dengan yang dikehendaki 
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peneliti (tujuan atau masalah dalam 
penelitian), sehingga sampel tersebut 
dapat mewakili karakteristik populasi 
yang telah dikenal sebelumnya 

Variabel dalam penelitian ini ada 
dua yaitu Variabel independen,yaitu 
SEFT(Spiritual Emotional Freedom 
Technique) suatu bentuk dimensi 
theological and social acceptance and 
releasing (TSAR) yang merupakan 
gabungan antara kepasrahan tehadap 
ilahi, kedekatan sosial, dan pelepasan 
beban. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Enuresis di KB Al-
Islah Gunung Anyar Tengah Surabaya.  

Data dikumpulkan dengan 
menggunakan lembar kuesioner yang 
berisikan data demografi, data tentang 
enuresis dan dengan lembar observasi 
menilai frekuensi enuresis, lembar 
observasi pre-post SEFT teraphy. 
Hasil Penelitian 
 
Hasil Penelitian 
1. Enuresis (mengompol) sebelum 
diberikan intervensi SEFT Therapy  
Frekuensi 
Mengompol Anak/ 
minggu 

Sebelum Perlakuan 
(Pre) 

F % 

1 3 9 
2 1 3 
3 
4 
5 
 

6 
13 
9 
 

19 
41 
28 
 

Total 32 100 

 
2.  Enuresis (mengompol) Sesudah 
SEFT Therapy 
Frekuensi 
Mengompol 
Anak/minggu 

sesudah Perlakuan 
(Post) 

F % 

1 4 13 
2 8 25 

3 12 38 
4 

5 

6 

2 

19 

6 

Total 32 100 

3. Efektivitas  SEFT Therapy 
Terhadap Penurunan Enuresis 

Variabel 
Enuresis 

(megompo)  

Mean Std. 
Deviasi 

ρ 
value 

N 

Sebelum 
terapi 

3,75 1,191 0,000 32 

Sesudah 
terapi 

2,81 1,091 

 
Pembahasan 
1. Enuresis (mengompol) sebelum 

diberikan SEFT Therapy Pada 
Anak Prasekoah usia (3-5 
tahun) 

Dari hasil pengukuran enuresis 
sebelum terapi didapatkan 13 anak 
(40,6%) mengalami enuresis dengan 
frekuensi 4x/minggu, 9 anak (28,1) 
mengalami enuresis dengan frekuensi 
5x/minggu, 6 anak (18,8) mengalami 
enuresis dengan frekuensi 3x/minggu, 3 
anak (9,4%) mengalami enuresis dengan 
frekuensi 1x/minggu, dan 1 anak (3,1) 
mengalami enuresis dengan frekuensi 
1x/minggu. 
Menurut teori functional bladder capacity 
dinyatakan bahwa anak dengan enuresis 
mempunyai kapasitas functional kandung 
kemih yang lebih kecil dibandingkan 
anak yang tidak mengalami enuresis 
(Wong,2009 : 12). Peneliti 
menyimpulkan bahwa anak yang belum 
pernah dilakukan latihan Bladder Training 
atau SEFT Therapy masih mengalami 
enuresis pada usia (3-5) tahun. 

Menurut Rudolph (2006 : 119) 
pada enuresis, terdapat predisposisi 
genetik yang jelas. Jika salah satu orang 
tua menderita enuresis, 40 % anaknya 
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akan mengalami enuresis; jika kedua 
orangtua enuresis, 70% anak mereka 
akan memperlihatkan gejala tersebut. 
Dari hasil penelitian didapatkan 
hubungan antara frekuensi orang tua 
yang mengalami enuresis dengan 
kejadian enuresis pada anak dengan 
jumlah orang tua yang mengalami 
enuresi 22 orang tua (68,8%) dan yang 
tidak mengalami enuresis 10 orang tua 
(31,2%). Menurut penelitian Eiberg dkk 
(1995, dalam Daulay, 2008) pada 
penderita enuresis terdapat gen yang 
dominan pada kromosom 13. Adanya 
penemuaan baru dan identifikasi dari 
produksi gen tersebut cukup dapat 
memberikan pemahaman baru dalam 
masalah enuresis ini. Apabila ditemukan 
riwayat enuresis pada salah satu 
orangtuanya, maka kemungkinan 
timbulnya enuresis pada anaknya lebih 
besar, sedangkan bila kedua orang tua 
memiliki riwayat enuresis maka insidens 
enuresis pada anaknya meningkat, bila 
tidak ditemukan riwayat enuresis pada 
kedua orang tua hanya sedikit anaknya 
yang menderita enuresis. Penderita 
enuresis biasanya juga mempunyai saudara 
sekandung yang juga mengalami enuresis. 
Peneliti berasumsi bahwa orang tua yang 
dulunya menderita enuresis maka anaknya 
kemungkinan besar akan juga mengalami 
enuresis. Hal tersebut berkaitan dengan 
kromosom yang diturunkan. 

Selain itu kontrol urine secara 
utuh biasanya terjadi pada usia 4 atau 5 
tahun, kontrol di siang hari biasanya 
dicapai pada usia 3 tahun (Kozier, et al, 
2010 : 856). Dari hasil yang dilakukan 
peneliti bahwa dari 8 anak (25,0%) 
berusia 4 tahun biasanya mengalami 
enuresis dengan frekuensi 4x/minggu, 5 
anak (15,6%) berusia 3 tahun 

mengalami enuresis 4x/minggu, dan 2 
anak (6,2%) berusia 5 tahun mengalami 
enuresis 3x/minggu. Peneliti berasumsi 
bahwa seharusnya anak yang berumur 
lebih dari 3 tahun sudah dapat 
mengontrol waktu berkemihnya. Anak 
yang mengalami enuresis dapat dikatakan 
rata--rata mereka memiliki kandung 
kemih kecil yang dapat membuat anak-
anak mengompol. 

Selain itu peneliti ingin mencari 
adakah hubungan jenis kelamin anak 
dengan kejadian enuresis. Hasil 
penelitian didapatkan dari 8 anak laki-
laki (25,0%) mengalami enuresis dengan 
frekuensi 4x/minggu, sedangkan pada 
anak perempuan didapatkan 5 anak 
(15,6%) mengalami enuresis dengan 
frekuensi 4x/minggu. Hal tersebut 
sejalan dengan hasil penelitian Gray dan 
More (2009. dalam Dauly, 2008) yaitu 
adapun usia puncak anak-anak 
mengalami enuresis adalah  usia 3-5 tahun 
dengan komposisi 18% laki-laki dan 
15% perempuan, pada usia 12 tahun 
menurun menjadi 6% laki-laki dan 4% 
perempuan. Peneliti berasumsi bahwa 
anak perempuan dengan kandung kemih 
normal lebih cepat dapat mengontrol 
buang air kecilnya daripada anak laki-
laki, serta adanya proses pematangan  
pembentukan hormon ADH yang lebih 
cepat pada perempuan, sehingga laki-laki 
lebih sering mengalami enuresis 
dibandingkan perempuan. 
2. Enuresis (mengompol) Sesudah 

Diberikan SEFT Therapy Pada 
anak prasekolah usia (3-5 
tahun) 

 Setelah dilakukan SEFT Therapy 
didapatkan hasil pengukuran mengalami 
penurunan dari 9 anak (28,1%) menjadi 
2 anak (6,2%) dengan frekuensi 
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5x/minggu. Dari 13 anak (40,6%) 
menjadi 6 anak (18,8%) dengan 
frekuensi 4x/minggu. Peneliti berasumsi 
bahwa SEFT Therapy efektif terhadap 
penurunan enuresis. Pengukuran ini 
dilakukan setelah intevensi SEFT Therapy 
selama 1 minggu minggu dengan 
frekuensi 1x/hari selama satu minggu. 
Pada hasil kuisioner yang dilakukan 
peneliti menunjukkan perbedaan yang 
signifikan sebelum diberikan SEFT 
Therapy dengan sesudah diberikan SEFT 
Therapy pada anak prasekolah. SEFT 
adalah suatu bentuk dimensi theological 
and social acceptance and releasing 
(TSAR) yang merupakan gabungan 
antara kepasrahan tehadap ilahi, 
kedekatan sosial, dan pelepasan beban. 
SEFT adalah sebuah terapi yang 
menggabungkan antara spiritual, energy 
psikologi, dan akupuntur (Zainudin, 
2011 : 36). Dengan melakukan SEFT 
setiap hari, kita telah melakukan 
emotional detoxification (pembersihan 
sampah-sampah emosi) pada anak 
melalui penyelesaian sistem energy 
meridianya secara teratur. Pada SEFT 
Therapy melibatkan titik-titik akupuntur 
yang berespons melalui jaringan saraf 
sensorik sampai melibatkan saraf sentral. 
Seperti diketahui bahwa jaringan saraf 
berkomunikasi satu dengan yang lain 
melalui neurotransmiter di sinapsis. 
Stimulasi terhadap jaringan saraf di 
perifer akan berlanjut ke sentral melalui 
medula spinalis batang otak menuju 
hipotalamus, dan hipofisis. Stimulasi dari 
perifer akan disampaikan ke otak 
hipotalamus berefek terhadap sekresi 

neurotransmiter seperti β-endorfin, 
norepinefrin dan enkefalin, 5-HT yang 
berperan sebagai inhibisi sensasi saraf 
tepi. Tindakan akupunktur juga 

melibatkan sebagian dari susunan saraf 
pusat termasuk sensasi dan fungsi 
otonom yang berhubungan dengan 
tekanan serta sirkulasi darah dan regulasi 
suhu tubuh. Selain itu SEFT Therapy juga 
bermanfaat untuk mendekatkan 
hubungan anak dengan orang tua, jika 
SEFT dilakukan oleh orang tua, dapat 
mengontrol atau membuang emosi anak, 
mengusir rasa takut pada anak, efektif 
untuk menurunkan enuresis pada anak 
jika dilakukan sebelum tidur malam 
(Zainudin, 2011 : 36) 
 
3. Pengaruh SEFT Therapy 

Terhadap Penurunan Enuresis 
Pada Anak Prasekolah (3-5 
tahun) di KB Al Islah Surabaya 
pada Bulan Juni 2014. 

 Uji paired samples T test pada 
eksperimen dengan menghubungkan 
frekuensi enuresis sebelum intervensi pre 
test dengan frekuensi enuresi setelah 
intervensi post-test yang menghasilkan 
nilai mean perbedaan antara pengukuran 
pertama (3.75) dengan standart deviasi 
(1.191) pengukuran ke dua (2.75) 
dengan standart deviasi (1.091)  
perbedaaan ini di uji dengan uji paired 
samples T test yang menghasilkan p = 
0,000. Dapat disimpulkan bahwa SEFT 
Therapy selama 2 minggu dengan 
frekuensi 1 kali sehari efektif dalam 
menurunkan enuresis. Enuresis adalah 
urinasi yang tidak seharusnya terjadi 
(mengompol) oleh anak yang telah 
mencapai usia yang semestinya telah 
menguasai pengendalian kandung kemih. 
Enuresis sekunder biasanya akibat 
kejadian atau keadaan stres psikologis, 
tetapi juga lebih sering disebabkan oleh 
etiologi organik daripada enuresis primer. 
Infeksi saluran kencing adalah penyebab 
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organik tersering. Enuresis dapat bersifat 
nocturnal (mengompol saat tidur 
malam) atau diurnal (siang hari) atau  
bisa keduanya (Rudolph, 2006 : 119). 
Dengan penanganan hipnosis (SEFT) 
diharapkan anak  mengalami penurunan 
frekuensi enuresis. Meski dengan terapi 
ini anak tidak dapat sembuh secara total, 
namun dapat menurunkan kecemasan 
orangtua terhadap enuresis. Selain itu 
terapi ini menggabungkan antara 
spiritual, energy psikologi, dan 
akupuntur yang mempengerahu sistem 
saraf kerja seseorang. Proses 
penyembuhan ini diakibatkan oleh 
sekresi biokimiawi atau neurotransmiter 
akibat penusukan akupunktur melalui 
stimulasi sistem jaringan saraf (Zainudin, 
2012 : 36) 
 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti di KB Al 
Islah Surabaya pada tanggal 11-18 juni 
2013 dapat ditarik beberapa simpulan 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui frekuensi enuresis pada 

anak prasekolah di KB Al Islah 
Surabaya sebelum dilakukan SEFT 
Therapy 

2. Mengetahui frekuensi enuresis pada 
anak prasekolah di KB Surabaya 
setelah diberikan SEFT Therapy. 

3. Pemberian SEFT Therapy efektif 
terhadap penurunan enuresis pada anak 
prasekolah (3-5 tahun) di KB Al Islah 
Surabaya dengan hasil uji Paired Sample 

T-Test yaitu ρ<0,005 dengan hasil p = 
0,000 
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