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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu masyarakat yang 

harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Termasuk kewajiban negara untuk 

memproteksi masyarakatnya tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Negara 

sebagai organisasi terbesar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal terhadap penanggulangan penyakit tertentu, karena negara mempunyai 

kewenangan yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat.  

 Seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang 

RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu (1) setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya, (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan 

masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. 

 Pengetahuan tentang derajat kesehatan individu atau masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas 

sumber daya manusia individu atau masyarakat yang bersangkutan, oleh karena 

itu derajat kesehatan manusia menempati peranan penting dan strategis di dalam 

pembangunan nasional bangsa Indonesia. Dampak dari perilaku dan lingkungan 

yang tidak sehat dalam suatu masyarakat akan berakibat timbulnya berbagai 

macam penyakit menular dan bersifat endemis, sehingga dengan demikian 
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diperlukan berbagai upaya dari berbagai macam pihak untuk mengubah perilaku 

yang tidak sehat tersebut menjadi perilaku sehat.  

 Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa tujuan pembangunan 

kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk 

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut H.L Blum 

(1974), derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat macam faktor yaitu faktor 

keturunan, faktor pelayanan kesehatan, faktor perilaku dan faktor lingkungan. 

Berdasarkan keempat faktor tersebut, faktor perilaku merupakan faktor yang 

mempunyai pengaruh dan peranan paling besar terhadap tinggi rendahnya derajat 

kesehatan masyarakat, oleh karena itu perilaku sehat merupakan prasyarat utama 

untuk meningkatkan derajat kesehatan. 

 Salah satu cara untuk sehat adalah dengan menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih Sehat. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah diluncurkan 

sejak tahun 1996 oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang sekarang 

bernama Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pemerintah telah 

menetapkan beberapa indikator mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

yang mana ketetapan indikator PHBS ini merupakan kebijakan nasional promosi 

kesehatan (Promkes) untuk mendukung upaya meningkatkan perilaku sehat yang 

ditetapkan visi nasional Promkes sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.1193/MENKES/SK/X/2004. Tujuan promkes yaitu mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan ditandai oleh penduduk yang hidup 

dengan perilaku bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat serta produktif. 

Program promkes di daerah telah ditetapkan, program pelaksanaan promkes di 
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daerah berdasarkan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.1114/Menkes/SK/VIII/2005. Indikator PHBS itu antara lain sebagai berikut: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;  

2. Memberi bayi (ASI) eksklusif kepada bayi (0-6 bulan); 

3. Rutin melakukan penimbangan berat badan balita; 

4. Menggunakan air bersih; 

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 

6. Menggunakan jamban sehat; 

7. Memberantas jentik nyamuk; 

8. Makan dengan menu gizi seimbang (makan buah dan sayur setiap hari); 

9. Olahraga dan melakukan aktivitas fisik secara teratur; 

10. Tidak merokok di dalam rumah. 

 Sepuluh Indikator diatas merupakan indikator dari Rumah yang memiliki 

PHBS. Setiap rumah dapat dikatakan ber PHBS jika dapat menerapkan semua 

Indikator tersebut.  

 Di dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 157 disebutkan 

“Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat 

termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat”.  

 Menurut WHO pada data terakhir tahun 2011, setiap tahunnya sekitar 2,2 

juta orang di negara-negara berkembang terutama anak-anak meninggal dunia 

akibat berbagai penyakit yang disebabkan oleh kurangya air minum yang aman, 

sanitasi dan hygiene yang buruk. Terdapat bukti bahwa pelayanan sanitasi yang 

memadai, persediaan air yang aman, sistem pembuangan sampah serta pendidikan 
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hygiene dapat menekan angka kematian akibat diare sampai 65%, serta penyakit-

penyakit lainnya sebanyak 26%. Berdasarkan data diatas dapat dikatan bahwa 

peran PHBS dalam dasar ilmu kesehatan sangat berperan penting dalam 

menanggulangi penyakit-penyakit yang dapat timbul dikemudian hari oleh 

karnanya diperlukan peran pemerintah, petugas-petugas kesehatan dan masyarakat 

untuk lebih berperan dan proaktif dalam mengimplementasikan dan 

melaksanankan program PHBS di berbagai tatanan rumah tangga, sekolah, tempat 

kerja, sarana kesehatan dan tempat-tempat umum, untuk kesehatan masyarakat 

yang lebih sehat. 

 Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan 

secara sistematis dan terkoordinir. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) merupakan bentuk perwujudan untuk memberikan pengalaman belajar 

atau menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi perorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 

agar dapat menerapkan cara–cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, 

dan meningkatkan kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdiri 

dari lima tatanan yaitu institusi pendidikan, institusi kesehatan, tempat kerja, 

tempat–tempat umum, dan rumah tangga. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) tersebut harus dimulai dari tatanan rumah tangga karena rumah tangga 

yang sehat merupakan aset modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, 

ditingkatkan, dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga 

mempunyai masa rawan terkena penyakit inveksi dan non inveksi, oleh karena itu 
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untuk mencegahnya anggota rumah tangga perlu diberdayakan untuk 

melaksanakan PHBS. 

 Menyadari rumitnya hakikat dari perilaku, maka perlu di laksanakan 

strategi promosi kesehatan paripurna yang terdiri dari (1) Pemberdayaan, yang di 

dukung oleh (2) Bina Suasana dan (3) Advokasi, serta di landasi oleh semangat 

(4) Kemitraan. Promosi kesehatan dan PHBS di Kabupaten/Kota dikoordinasikan 

melalui tiga sentra, yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Puskesmas merupakan pusat kegiatan promosi dan PHBS di 

tingkat kecamatan dengan sasaran baik individu yang datang ke Puskesmas 

maupun/keluarga dan masyarakat di wilayah Puskesmas. Rumah sakit bertugas 

melaksanakan promosi kesehatan dan PHBS kepada individu dan keluarga yang 

datang ke Rumah Sakit. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan promosi 

kesehatan untuk mendukung promosi kesehatan dan PHBS yang dilaksanakan 

Puskesmas dan Rumah Sakit serta sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ada di 

Kabupaten/Kota. 

 Penanggung jawab dari semua kegiatan kegiatan promosi kesehatan dan 

PHBS di daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dapat 

mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan promosi kesehatan dan PHBS di 

wilayahnya dengan melibatkan sarana sarana kesehatan yang ada di 

Kabupaten/Kota. Program PHBS nasional dilaksanakan di Puskesmas oleh 

petugas promosi kesehatan Puskesmas melibatkan lintas program dan lintas sektor 

terkait dengan sasaran semua keluarga yang ada di wilayah Puskesmas. 
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 Pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat merupakan upaya 

meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui 

kesadaran yang lebih bersifat promotif dan preventif. Pembangunan dibidang 

kesehatan berjalan dengan cepat, untuk itu diperlukan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan dibidang kesehatan. Di dalam rencana strategis (Restra) 

Kementerian Kesehatan menetapkan target pada tahun 2014 rumah tangga yang 

mempraktikkan PHBS adalah 70%.(Pedoman Pembinaan PHBS Permenkes 

Nomor 2269 Tahun 2011) 

 Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2012-2017 mencanangkan 

menjadikan kota Pekanbaru menjadi kota Metropolitan yang Madani yang 

didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan sehat. Salah satu upaya 

untuk menciptakan SDM handal dan sehat dengan membangun Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) yang sudah dicanangkan di Kota Pekanbaru sejak 

Tahun 2006 lalu.  

 Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah diluncurkan sejak 

tahun 1996 oleh Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang sekarang 

bernama Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan kemudian program itu 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten. Lebih jauh 

program ini dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit dengan diawasi oleh 

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Puskesmas melakukan sosialisasi langsung 

kepada masyarakat melalui seksi upaya kesehatan,Promosi kesehatan Puskesmas 

dan juga kader Posyandu. Kegiatan Sosialisasinya dapat mendatangi masyarakat 

(Rumah tangga) langsung atau kepada masyarakat yang mendatangi Puskesmas. 



7 
 

Sementara sosialisasi yang di lakukan Rumah Sakit hanya kepada masyarakat 

yang mendatangi Rumah Sakit. Untuk lebih jelasnya berikut pihak yang terlibat 

dalam pengimplementasian PHBS. 

Gambar 1.1 Pihak yang Terlibat dalam Pengimplementasian PHBS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Di Pekanbaru terdapat 20 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah 

kota pekanbaru yang melaksanakan program PHBS ini. 5 diantaranya merupakan 

Puskesmas dengan tipe perawatan. Berikut daftar Puskesmas di Kota Pekanbaru: 

Tabel 1.1 

Data Daftar Puskesmas di Kota Pekanbaru 

 

No Nama Alamat Tipe 

1 PKM RI 

Sidomulyo 

Jl. Garuda Kel. Delima  Kec. 

Tampan 
Perawatan 

2 PKM Simpang 

Baru 

Jl. Flamboyan No.100 Kec. tampan Non Perawatan 

3 PKM sidomulyo Jl. Raya pekanbaru – bangkinan 

kec. Tampan 

Non perawatan 

4 PKM Payung 

sekaki 

Jl. Fajar no 21, Kec. Payung sekaki Non Perawatan 

5 PKM Harapan Jl. Imam Munandar no 40, Kec Non Perawatan 

Kementerian Kesehatan 

Seksi Upaya 

Kesehatan 

Puskesmas 

Dinas Kesehatan KotaKota/Kabupaten 

Dinas Kesehatan  Provinsi 

Seksi Upaya Promosi 

Kesehatan 
Kader Posyandu 

Masyarakat 

Rumah Sakit 

Pengunjung RS 
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Raya Bukit raya. 

6 PKM Simpang 

Tiga 

Jl. Khaharudin Nasution Kec. 

Marpoyan Damai 
Perawatan 

7 PKM Garuda Jl. Garuda No. 12 a Kec. Marpoyan 

Damai 

Non Perawatan 

8 PKM Tenayan 

Raya 

Jl. Budi Luhur, Kec. Tenayan Raya Perawatan 

9 PKM Rejosari Jl. Taman Sari No.3 Kec. Tenayan 

Raya 

Non Perawatan 

10 PKM Lima puluh Jl. Sumber Sari No.116 Kec. 

Limapuluh 

Non Perawatan 

11 PKM Sail Jl. Hang Jebat No. 15 Kec. Sail Non Perawatan 

12 PKM Pekanbaru 

Kota 

Jl. Sago Kec. Pekanbaru Kota Non Perawatan 

13 PKM Langsat Jl. Langsat No. 1 Kec. Sukajadi Non Perawatan 

14 PKM Melur Jl. Melur No.103 Kec. Sukajadi Non Perawatan 

15 PKM Senapelan Jl. Jati No. 04 Kec. Senapelan Non Perawatan 

16 PKM Muara Fajar Jl. Raya Pekanbaru- Minas KM 18 

Kec Rumbai 
Perawatan 

17 PKM Umban Sari Jl. Tegal sari umban sari Kec 

Rumbai 

Non Perawatan 

18 PKM Rumbai 

Bukit 

Kec. Rumbai Non Perawatan 

19 PKM Karya 

Wanita 

Jl. Gabus Kec rumbai pesisir Perawatan 

20 PKM Rumbai Jl. Sekolahan No.52 Kec. Rumbai 

Pesisir 

Non Perawatan 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2017 

 Dari keseluruhan Puskesmas yang ada di Pekanbaru Puskesmas 

Sidomulyo Rawat Inap merupakan satu satunya Puskesmas yang  telah di upgrade 

menjadi Rumah Sakit tipe D Pratama. Rumah Sakit tipe D Pratama adalah rumah 

sakit yang melayani pelayanan umum dan gigi serta dapat menjadi tempat rujukan 

bagi setiap Puskesmas yang ada dipekanbaru. 

 Sebagai salah satu puskesmas tempat dilaksanakannya Program PHBS. 

Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap memiliki ruang lingkup wilayah kerja yang 

meliputi 2 kelurahan yaitu kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Delima. 
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Tabel 1.2 

Data Ruang Lingkup Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 

 

No Kelurahan Jumah Rumah Tangga 

1 Sidomulyo Barat 12.200 Rumah Tangga 

2 Delima 11.401 Rumah Tangga 

 Jumlah 23.601 Rumah Tangga 

Sumber : Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 2017  

Dalam melaksanakan program PHBS Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 

dibantu oleh kader Posyandu. Kader posyandu ini merupakan warga masyarakat 

setempat yang dipilih dan ditinjau dan bekerja secara sukarela untuk membantu 

berbagai program kesehatan di masyarakat sekitarnya. Berikut rincian jumlah 

kader posyandu yang ada di Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap. 

Tabel 1.3 

Data Jumlah Kader Posyandu Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 

berdasarkan kelurahan 

 

No Kelurahan Jumlah Kader 

1 Sidomulyo barat 95 Orang 

2 Delima 77 Orang 

 Jumlah 172 Orang 

Sumber : Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 2017 

Berdasarkan data di atas jumlah kader dan jumlah rumah tangga yang 

terdapat pada Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap tidak berimbang di bandingkan 

dengan jumlah rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo 

Rawat inap yaitu sebanyak 23601 Rumah tangga hanya terdapat 172 Orang Kader 

yang membantu dalam pelaksanaan Program. 

 Dalam pelaksanaan Program PHBS Puskesmas Sidomulyo memiliki SOP 

yang dijadikan Pedoman. Berikut standar operasional prosedur (SOP) puskesmas 

survey PHBS tatanan rumah tangga 
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Tabel 1.4 

Standar Operasional Prosedur (Sop) Puskesmas Survey PHBS Tatanan 

Rumah Tangga 

 SURVEY PHBS TATANAN RUMAH TANGGA 

Pengertian Upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, 

mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif 

dalam gerakan kesehatan di masyarakat 

Tujuan Untuk mencapai Rumah Tangga Sehat 

Alat dan Bahan Alat: 

1. Daftar Sasaran 

2. Daftar Pertanyaan 

3. Alat Tulis 

4. Media Penyuluhan 

Bahan: 

-ATK 

Instruksi Kerja 1. Petugas promkes berkoordinasi dengan kader Posyandu 

tentang rencana pendataan  

2. Kader Posyandu melaksanakan pengumpulan data 

dengan cara mengunjungi rumah tangga di tiap wilayah 

sesuai dengan sesuai dengan pembagian wilayah 

posyandu. 

3. Kader melakukan wawancara pada KK/Istri dan 

Observasi kondisi lingkungan/rumah. 

4. Kader melakukan pencatatan hasil 

wawancara/Observasi dalam kuesioner yang di bawa 

secara cermat. 

5. Data hasil pendataan dipegang kader pendata, hasil 

pendataan oleh kader posyandu kepada petugas 

promkes. 

6. Petugas promkes mengelola data untuk mengetahui 

urutan masalah 

Unit Terkait 1. Lintas Sektor 

Sumber : Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 2017 

Berikut data jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga yang dipantu oleh 

Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap Tahun 2014-2016: 
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Tabel 1.5 

Data Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga yang di pantau di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap Tahun 2014 2016 

Tahun Jumlah Rumah 

Tangga 

Dipantau Persentase 

(%) 

Tidak 

dipantau 

Persentase 

(%) 

2014 7469 380 5.08% 7089 94,92% 

2015 22825 5706 24,99% 17119 75,01% 

2016 23601 7080 29,99% 16,521 70,01% 

Sumber: Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2017 

  

 Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa Jumlah Rumah Tangga yang 

berada diruang lingkup Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap (Sidomulyo RI) dari 

tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 7469 rumah tangga di 

tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga yang cukup drastis dimana 

terdapat sebanyak 22.825 rumah tangga yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Sidomulyo RI dan ditahun 2016 kembali terjadi peningkatan jumlah rumah tangga 

yakni terdapat  23.601 rumah tangga yang berada di wilayah kerja puskesmas 

Sidomulyo RI. Namun demikian tidak semua rumah tangga yang yang di pantau 

oleh Puskesmas Sidomulyo RI. Pada tahun 2016 sebanyak 95% rumah tangga 

belum dipantau oleh Puskesmas Sidomulyo RI. Tahun 2015 ada sebanyak 75.0 % 

Rumah tangga dan pada tahun 2016 ada sebanyak 70.01% rumah tangga yang 

belum dipantau. Walaupun jumlah rumah tangga yang di pantau dari tahun ke 

tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan yang terjadi tidak 

terlalu signifikan karena terdapat banyak rumah tangga yang belum di pantau ber-

PHBS oleh Puskesmas Sidomulyo RI. 
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Tabel 1.6 

Data Jumlah Rumah Tangga Yang Di Periksa dan yang Ber-PHBS di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap tahun 2014-2016 

Tahun 
Rumah Tangga 

dipantau 

Ber-

PHBS 

Persentase 

(%) 

Tidak 

Ber-

PHBS 

Persentase 

(%) 

2014 380 247 65% 133 35%% 

2015 5706 2031 35.60% 3675 64,40% 

2016 7080 2374 34% 4706 66% 

Sumber: Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2017 

 

 Penerapan program PHBS oleh rumah tangga yang berada di wilayah kerja 

Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap Tahun 2014 sudah cukup baik penerapannya 

sudah mencapai 65%  dimana terdapat 247 rumah tangga dari 380 rumah tangga 

yang dipantau menerapkan PHBS dan hanya sebanyak 133 rumah tangga atau 

35% rumah tangga saja yang belum menerapkan PHBS. Namun demikian pada 

tahun 2015 terjadi penurunan penerapan PHBS, hanya terdapat 35.60% rumah 

tangga saja yang menerapkan PHBS dan di tahun 2016 terjadi penurunan 

penerapan PHBS kembali yaitu menjadi 34% rumah tangga yang menerapkan 

program PHBS ini. 

 Dari tabel di atas di ketahui bahwa penerapan program PHBS di 

Puskesmas Sidomulyo RI masih jauh dari rencana strategis (Restra) Kementerian 

Kesehatan menetapkan target pada tahun 2014 rumah tangga yang 

mempraktikkan PHBS adalah 70%.(Pedoman Pembinaan PHBS Permenkes 

Nomor 2269 Tahun 2011). Padahal sebagai satu satunya puskesmas di Pekanbaru 

yang menyandang status sebagai Rumah Sakit tipe D pratama, Puskesmas 

Sidomulyo dapat dijadikan pedoman bagi Puskesmas lainnya. Namun penerapan 
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PHBS di Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap masih jauh dari target yang 

diharapkan. 

Dan masalah lainnya yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui 

Program PHBS itu sendiri. Seperti  hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan seorang masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Puskesmas 

Sidomulyo RI yaitu Ibu Lili yang mengatakan bahwa: 

“Kalau ditanya tentang program PHBS saya kurang tahu ya dek bagaimana 

programnya, tidak begitu paham” (Hasil Wawancara dengan Ibu Lili pada 06 

Desember 2016) 

 

Dengan masih adanya masyarakat yang belum memahami Program PHBS ini 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan PHBS di Puskesmas Sidomulyo RI belum 

terlaksana dengan baik, karena adanya Indikasi bahwa: 

1. Prosedur Sosialisasi yang masih terlihat kurang jelas, tidak adanya jadwal 

Sosialisasi yang jelas. 

2. Masih kurangnya Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam 

pelaksanaan Program PHBS. 

3. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan para pelaksana terhadap 

kebijakan Program PHBS. 

 Program PHBS merupakan suatu kebijakan yang di buat untuk 

menanggulangi berbagai penyakit yang dapat muncul. Pada intinya yang perlu 

dicermati ialah dalam melihat sejauh mana implementasi kebijakan yang sudah 

diterapkan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi 

kebijakan merupakan faktor krusial dari tahapan proses kebijakan. Tanpa 

implementasi kebijakan, maka suatu kebijakan akan sia-sia 
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 Berdasarkan dari penjelasan diatas dan mengingat pentingnya suatu 

implementasi kebijakan publik serta pentingnya penerapan program Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul: “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM 

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA TATANAN 

RUMAH TANGGA OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU 

(STUDI KASUS PUSKESMAS SIDOMULYO RAWAT INAP)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Oleh 

dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo 

Rawat Inap)? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pengimplementasian Program 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap)? 

1.3 Tujuan 

 Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk: 

1.  Mengetahui implementasi Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Oleh 

dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo 

Rawat Inap) 
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2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam pengimplementasian 

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Oleh Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap)? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Diri Sendiri 

  Untuk lebih mengembangkan wawasan dan berfikir tulis dan menerapkan  

  hasil pendidikan yang diperoleh di kampus UIN SUSKA RIAU. 

1.4.2 Untuk Kampus. 

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi 

 perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi

 penelitian sejenis di Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 1.4.3 Untuk Objek Penelitian 

 Untuk lebih mengembangkan dan tambahan masukan kepada Dinas 

 Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program PHBS. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini memiliki sistematika yang berisikan bab demi bab dalam 

laporan penelitian yang terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisiskan Latar Belakang Masalah,Rumusan   

  Masalah,  Tujuan  Penelitian dan Manfaat Penelitian 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

   Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang  landasan   

   teoritis behubungan dengan judul skripsi dan lanjutan dengan  

  hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini berisikan waktu dan tempat penelitian, Jenis dan  

  Sumber data, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis Data  

  Populasi dan Sampel. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Yaitu menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu, 

  Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini membahas tentang tanggapan, harapan dan respon pegawai 

  serta masyarakat 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini membahas apa yang didapat dari hasil penelitian. 

 

 


