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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatandalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik, 

penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggara merupakan setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara republikIndonesia Tahun 1945, 

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik.  

Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan azas desentralisasi selanjutnya di 

sebut daerah otonomi. Dalam tatanan desentralisasi atau Otonomi daerah di 

bidang kesehatan kualitas dari sistem informasi kesehatan di tingkat kabupaten 

sangatlah ditentukan oleh sistem informasi kesehatan yang berkualitas ditingkat 

kecamatan. Lebih lanjut dapat di jelaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam 
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hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang pembangunan dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum yang merupakan kesejahteraan nasional yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan desentralisasi 

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu 

memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efisien, efektifi, dan bertanggung 

jawab. 

Puskesmas Kampar Utara adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

disuatu wilayah dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di 

Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang dan memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan 

seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota. 

Dalam Peraturan Menteri Kehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan tentang ketentuan 

umum pasal 1 ayat 9 yang berbunyi Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan yangmengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab 

pelayanan kesehatansecara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 

Pasal 25 ayat 3 puskesmas  rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf badalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya 
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untukmenyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangankebutuhan 

pelayanan kesehatan.  

Namun kenyataannya yang terdapat pada Puskesmas Kampar Utara tidak 

adanya sarana dan prasarana pasienrawat inap untuk pelayanan perawatan di 

Puskesmas. 

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa menjadi tanggung jawab 

pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang tercantum dalam uu kepegawaian 

No.43 tahun 1999 di kemukakan kedudukan pegawai negri sipil dalam 

melaksanakan tugasnya yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ 

pegawai negri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggara tugas negara, pemerintah dan pembangunan. 

Namun pada kenyataan yang kita lihat dan yang dirasakan masyarakat 

Kecamatan Kampar Utara dalam memberikan pemberian pelayanan oleh aparatur 

Puskesmas Kecamatan Kampar Utara yang terlihat masih belum sesuai dengan 

UU Kepegawaian No.43 tahun 1999, pelayanan di Puskesmas Kampar Utara 

masih menggunakan sistim kekerabatan dan melakukan pekerjaannya dengan 

pelayanan yang dibiarkan begitu saja, pengurusan yang dilakukan oleh 

masyarakat tanpa di pandu oleh pegawai Puskesmas. 

Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan 

Lembaga Pemerintah menyatakan tentang Romawi II huruf b angka 3b dan 3d (2): 
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1. Unit kerja pelayanan dimaksud huruf a, adalah unit kerja yang berfungsi 

memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak (urgent) dan atau yang 

mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit 

kerja yang memberikan pelayanan telepon, listrik, air minum, pemadam 

kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan dan unit kerja pelayanan lain 

yang sejenis. 

2. Unit kerja pelayanan melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus 

selama 24 jam termasuk pada hari libur yang diatur secara bergilir (shift); 

Bahkan upaya Bupati Kampar H Jefry Noer dan Dinas Kesehatan 

menyatakanseluruh puskesmas di Kabupaten Kampar harus buka 24 jam."Saya 

tak ingin masyarakat saya terabaikan, makanya saya tegaskan bahwa Puskesmas 

itu harus 24 jam, seperti halnya Polsek-polsek yang tidak ada hari liburnya. 

Fungsi Puskesmas dan Polsek itu kan hampir sama yakni melayani masyarakat, 

hanya bidangnya saja yang berbeda,Untuk itu sampai sekarang di setiap 

Puskesmas yang terdapat di Kecamatan buka 24 jam serta Sabtu dan Ahad tidak 

ada istilah tutup, sama seperti Polsek yang selalu melayani masyarakat 24 jam 

meski hari libur," ungkap Jefry Noer. 

(Sumber: kamparkab.go.id/berita/bangkinang-kota/puskesmas-harus-aktif-24-

jam.html, Senen 20 Juni 2016/13:23). 

Namun berbanding terbalik dengan upaya yang telah ditetapkan oleh 

Bupati Kampar tersebut, Puskesmas Kampar Utara tidak melaksanakan pelayanan 

24 jam, bahkan banyaknya laporan atas kurangnya pelayanan yang dirasakan 

masyarakat terutama terhadap pelayanan Puskesmas selama ini hanya buka 
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sampai sore, serta tutup pada Sabtu dan Ahad. Banyak juga  yang mengeluhkan 

kalau berobat ke Puskesmas hanya bisa dari Pukul 08.00WIB sampai 16.00WIB 

dan hari Senin sampai Jumat. 

Oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah dengan 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang langsung 

menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah dan sangat diperlukan 

oleh masyarakat adalah sangat penting, hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan 

yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan perlindungan kesehatan kepada 

warga masyarakatnya. 

Adapun proses pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan berkaitan 

dengan ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar 

(Puskesmas, Balai Pengobatan), pelayanan rujukan (Rumah Sakit), Ketersediaan 

tenaga kesehatan, Peralatan dan Obat-Obatan. Pemerintah juga harus melihat 

tempat letaknya lokasi instansi kesehatan terhadap lingkungan masyarakat, 

mengingat dan menimbang agar mudah di akses dan mudah dijangkau dengan 

diletakkannya kualitas yang sangat strategis untuk melakukan pelayanan yang 

memungkinkan. 

DiketahuiSelain itu, bahwa kondisi fasilitas kesehatan yang berada 

diwilayah Kecamatan Kampar Utara dinilai sangat memprihatinkan. Diketahui 

wilayah Kecamatan Kampar Utara memiliki 1 Puskesmas, 5 Pustu. Sementara itu, 

diketahui Puskesmas ini termasuk wilayah administratif Kecamatan Kampar 

Utara. Ini dapat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
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Lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 : Sarana& Prasarana Puskesmas diKecamatan Kampar Utara 

Tahun 2016 

 

NO SARANA & PRASARANA JUMLAH KEADAAN 

1 Puskesmas Induk 1 Baik 

2 Puskesmas Pembantu 5 Baik 

3 Ambulance 1 Kurang baik 

4 Sepeda Motor 2 Kurang baik 

5 Poli Umum 1 Baik 

6 Poli KIA-KB 1 Baik 

7 Poli Lansia 1 Baik 

8 Ruang Promkes, Gizi, Kesling 1 Kurang Baik 

9 Ruang Gudang Farmasi 1 Baik 

10 Ruang Apotik 1 Baik 

11 Ruang Loket 1 Baik 

12 Ruang Tata Usaha 1 Baik 

13 Ruang Aula 1 Baik 

14 Ruang P2P 1 Baik 

15 Ruang Dapur 1 Baik 

16 Komputer 1 Baik 

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 2016  

Tabel: 1.2 Sarana & Prasarana Pustu di Kecamatan Kampar Utara Tahun 

2016 

No Jenis Ruangan Nama Ruangan Ada Tidak Keadaan 

1 Ruang Pelayanan Ruangan pemeriksaan 

umum 

Y  Baik 

2 Ruang Pelayanan Ruangan KIA dan 

KB 

Y  Baik 

3 Ruang Pelayanan KM/WC petugas dan 

pasien 

Y  Baik 

4 Ruang Pelayanan Rumah dinas tenaga 

kesehatan 

Y  Baik 

5 Ruang Pelayanan Parkir   T  

6 Pendukung Garasi untuk 

ambulance dan 

puskesmas keliling 

 T  

7 Pendukung Garasi untuk 

ambulance dan 

puskesmas keliling 

 T  

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 2016 
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Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diketahui bahwa sarana & prasarana 

kesehatan di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak sebanding 

dengan perkembangan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, perlu adanya 

peningkatan keberadaan fasilitas tersebut. Adapun jumlah penduduk yang berada 

di Kecamatan Kampar Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.3 :  Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Kampar Utara 

Tahun 2016 

 

No Nama Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Kp.Panjang 1.497 

2 Sendayan 1.912 

3 Naga Beralih 2.278 

4 Sawah 3.004 

5 Kayu Aro 1.031 

6 Sungai Jalau 3.598 

7 Muara Jalai 3.067 

8 Sungai Tonang 2.639 

Jumlah 19.026 

Sumber: Kantor Camat Kec. Kampar Utara, 2016. 
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 19.026 jiwa yang hidup di Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar yang tersebar di 8 (delapan) desa . Dengan 

jumlah penduduk yang sekian banyak tentunya membutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai dan yang sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. 

Selain itu, tenaga medis juga memegang peranan penting dalam memberikan 

pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Adapun jumlah tenaga medis di 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar dapat dilihat pada table sebagai 

berikut:  
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Tabel 1.4 : Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Kampar Utara Kabupaten 

Kampar Tahun 2016 

 

No Tenagaan Kesehatan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
PNS PTT THL TBK 

1 Master Kesehatan - - - - - 

2 Dokter Umum 2 - - 2 4 

3 Dokter Gigi 1 - - - 1 

4 Kesling - - 1 - 1 

5 Gizi 1 - - 1 2 

6 Perawat 14 - - 7 21 

7 Bidan 11 7 - 3 21 

8 Perawat Gigi 1 - - - 1 

9 Asisten Apoteker 1 - - - 1 

10 Analis/Laboratorium 1 - - - 1 

11 Tata Usaha 1 - - - 1 

12 Penjaga Malam - - 1 - 1 

13 Tenaga Kebersihan - - 1 - 1 

          Jumlah 56 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 2016. 

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas 

Kampar Utara Kabupaten Kampar masih kurang. Dapat diketahui bahwa jumlah 

tenaga kesehatan di Kecamatan Kampar Utara Puskesmas Kampar Utara 

Kabupaten Kampar sebanyak 56 orang. Yang mana jumlah master kesehatan tidak 

ada, dokter umum 4 orang, dokter gigi 1, kesling 1, gizi 2, perawat 21, bidan 21, 

perawat gigi 1, asisten apoteker 1, analisis/laboratorium 1, tata usaha 1, penjaga 

malam 1, tenaga kebersihan 1. Ini menunjukkan berarti di Kecamatan Kampar 

Utara Masih kekurangan tenaga kesehatan. Dengan kuarangnya jumlah tenaga 

kesehatan puskesmas Kecamatan Kampar Utara ini akan mempengaruhi atau 

berdampak buruk yang akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat 

terutama dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 

Jumlah tenaga medis pada puskesmas Kampar Utara Kabupaten Kampar 

ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan masyarakat di Puskesmas 
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Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar yang tergambar pada Tabel sebagai 

berikut ini: 

Tabel 1.5: Jumlah Kunjungan Pasien di Puskesmas Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015-2016 

 

No Jenis Kunjungan 
Jumlah Kunjungan 

2014 2015 2016 

1 Pasien Umum 1779 533 571 

2 Pasien Askes 330 82 137 

3 Pasien Jamkesda 739 155 186 

4 Pasien Jamkesmas 1344 568 - 

5 Pasien BPJS - 501 378 

Jumlah 4192 1839 1272 

Sumber: Puskesmas Kecamatan Kampar Utara Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan 

masyarakat ke Puskesmas pada tahun 2014 sebanyak 4192 jiwa. Padatahun 2015 

terjadi penurunan sebanyak 1839 dan di tahun 2016 berjumlah 1272. Dapat 

disimpulkan ter jadi penurunan pada 2 tahun 2015 dan 2016 yang berobat ke 

Puskesmas Kampar Utara, hal ini bisa dihubungkan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Puskesmas Kampar Utara. Ini bisa di artikan bahwa apabila 

terjadi penurunan berarti pelayanan yang diberikan belum berkualitas atau belum 

maksimal. Sehingga masyarakat Kecamatan Kampar Utara banyak berobat ke 

klinik mandiri. 

Adapun hasil wawancara peneliti kepada salah seorang masyarakat 

Kecamatan Kampar Utara pada tanggal 27 Januari 2017 yang pernah berobat ke 

Puskesmas mengatakan: 

“Saya datang ke Puskesmas mengeluhkan sakit gigi, sampai di loket dan 

mendaftar lalu diperiksa oleh salah seorang petugas, saya diberi obat 

untuk meredakan ngilu gigi saya, dan meminta untuk datang kembali esok 

harinya agar gigi yang bermasalah bisa dicabut sesuai keinginan. 

Keesokan harinya sayadatang ke puskemas  sekitar  jam 2 sore            
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lewat beberapa menit, karna saya harus bekerja pada pagi harinya. 

Pegawai loker mengatakan kalau dokternya sedang tidak ada. Dia 

menyuruh saya datang pada esok harinya lagi. Tiga kali saya bolak balik 

kesana, namun tak kunjung jua, karna pegawai pekerja yang seharusnya 

memberikan pengobatan kepada masyarakat sering tidak ada, makanya 

sayah lebih memilih berobat ke pengobatan klinik mandiri.” 

 

Selain fenomena diatas, juga menunjukkan bahwa di pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, karena adanya 

indikasi bahwa kebanyakan masyarakat yang semestinya dirawat inap terpaksa 

dirawat jalan karena tidak lengkap atau minimnya sarana dan prasarana di 

puskesmas tersebut, dan pada Puskesmas Kampar Utara pelayanan kesehatan 

tidak dibuka 24 jam, seharusnya pelayanan kesehatan harus dibuka pelayanan 

kesehatan selama 24 jam yang sesuai denganKeputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Dan terdapat 

sebagian masyarakat tidak mengetahui prosedur administrasi dipuskesmas. 

Oleh karna itu untuk memastikan setiap keputusan, langkah/ tindakan 

berjalan secara evektif dan efisien perlu adanya SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang di jadikan pedoman oleh pelaksana pekerjaan padaPuskesmas 

Kampar Utara. Adapun SOP nya adalah: 
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Tabel 1.6 Standar Operasional Prosedur Puskesmas Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar 

 

NO URAIAN PROSEDUR (SOP) 

1 Pasien dijemput dari teras depan Puskesmas oleh putugas / perawat 

2 Pasien ditempatkan diruang pelayanan sesuai dengan kasus penyakit dan 

tingkat kegawatan 

3 Bila ada keluarga pasien, maka keluarga dianjurkan untuk mendaftar 

dibagian pendaftaran / registrasi 

4 Dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan dan penanganan 

terhadap pasien sesuai dengan penyakit pasien 

5 Dokter melakukan tindakan medis dan memberikan instruksi pengobatan 

yang ditulis dalam instruksi pengobatan 

6 Perawat/tenaga medis mencatat semua tindakan dan pengobatan serta 

perubahan kondisi pasien 

7 Setelah dilakukan tindakan pengobatan dan perawatan di Puskesmas 

Kecamatan Kampar Utara untuk selanjutnya: 

a) Pasien dipulangkan  

b) Pasien dirujuk 

c) Pasien meniggal 

8 Setelah selesai, semua hasil kegiatan dicatat dalam buku registrasi pasien 

Puskesmas Kecamatan Kampar Utara. 

Sumber: SOP Puskesmas Kecamatan Kampar Utara 

Dari tabel diatas, jika kita lihat kemudahan dalam pelayanan kesehatan 

terhadap Kemudahan dalam pelayanan dalam pengobatan masyarakat tidaklah 

begitu buruk. 

Namun berbanding terbalik dengan adanya pengeluhan masyarakat yang 

datang berobat ke Puskesmas, adanya indikasi pelayanan tanpa dipandu oleh 

pihak karyawan Puskesmas, ketika pasien melakukan registrasi pegawai 

melakukan obrolan yang tidak penting terhadap rekannya, dan sering terjadinya 

jam kerja pegawai pulang lebih awal dari pada jam kerja semestinya. 

Kesehatan tidak hanya sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi kesehatan 

adalah hak azazi manusia. Jadi setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan 



 12 

yang optimal serta bisa mengakses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal ada berbagai upaya yang 

bisa dilakukan, seperti pemeliharaan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang harus 

dilaksanakn secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah 

selaku pihak yang bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan 

upaya-upaya tersebut seharusnya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas 

dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, kerena sekarang tuntutan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan sangat tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini penulis bermaksud untuk 

menelitinya lebih lanjut dan kemudian menyajikannya dalam bentuk penulisan 

dengan mengangkat judul: “Upaya Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus di Puskesmas Kampar Utara 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapet dikemukakan perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah Upaya Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kampar Utara Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kampar 

Utara Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang 

ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berguna bagi dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Konsep-konsep tentang pelayanan kesehatan, dengan kenyataan 

empiris yang ada dilapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang 

upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi 

peneliti. Selain itu, penenelitian ini bisa sebagai sumbangan pemikiran 

dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat khususnya bidang 

kajian administrasi kebijakan kesehatan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun Sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penilitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini merupakan uraian tentang teori yang berkaitan dengan 

objek pembahasan yang diperoleh dari telaah pustaka, hipotesa 

serta variabel penelitian yang akan diuraikan pada akhir bab ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, 

populasi sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan 

data, jenis dan sumber data dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas sejarah singkat dan karakteristik Kecamatan 

Kampar Utara, kemudian program-program Dinas Kesehatan di 

bidang kesehatan masyarakat. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang identitas responden, tingkat 

pendidikan, usia responden dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB VI :  PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 


