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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi setiap manusia 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan kondisi kesehatan yang baik 

maka akan memudahkan manusia untuk mencapai hasil yang baik pula dalam 

setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan dorongan yang ada dalam diri manusia, 

maka manusia senantiasa akan berusaha menjaga kesehatanya. Dalam upaya 

memelihara kesehatan diperlukan sebuah institusi untuk menjaga kesehatan yaitu 

pelayanan kesehatan dengan pelayanan prima dan profesional. Sarana dan 

prasarana dalam suatu institusi kesehatan juga turut mendukung terciptanya 

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu 

dengan dilakukannya pembangunan. Pembangunan dilaksanakan pemerintah di 

berbagai bidang, salah satunya adalah dengan pembangunan di bidang kesehatan. 

Terkait dengan kesehatan, maka pada dasarnya pembangunan akan berhasil jika 

ditunjang dengan sumber daya manusia yang sehat, baik secara fisik maupun non-

fisik. Kemudian pembangunan di bidang kesehatan mempunyai tujuan untuk 

mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat 

masyarakat yang optimal. 

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah 
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Otonom menyebutkan bahwa peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih 

banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, melakukan standarisasi, supervisi, 

monitoring, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga 

otonomi dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perkara daerah dianggap 

sangat penting dalam penyelenggaraan otonominya untuk menghindari terjadinya 

kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Pemerintah daerah telah menetapkan bidang kesehatan sebagai salah satu 

urusan prioritas yang harus di laksanakan oleh kabupaten/kota. Penyelenggaraan 

urusan prioritas oleh Daerah merupakan pengakuan/pemberian hak dan 

kewenangan daerah wujud  tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah. 

Walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah dan 

masyarakat yang bersangkutan, pemerintah pusat tetap betanggung jawab secara 

nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi. 

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan, diperlukan sebuah standarisasi 

yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan setiap kegiatan pelayanan 

kesehatan pada setiap instansi yang bergerak dalam pelayanan di bidang 

kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam bentuk kebijakan. Pada 

Tahun 2008 di Bentuklah Permenkes No.741/Menkes/Per/VII/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota. 

Kabupaten Kampar menjadikan Permenkes sebagai acuan untuk 

melaksanakan tugas di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat Kabupaten Kampar. Bupati Kampar menetapkan SPM dengan 

indikator kinerja dan target dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sesuai dengan 
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Peraturan Menteri Kesehatan, Bupati Kampar mengeluarkan Surat Keputusan 

No.440/Diskes/202/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kesehatan di Kabupaten Kampar. 

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan bagian dari Kabupaten Kampar 

dan tentunya juga melaksanakan urusan prioritas di bidang kesehatan sebagai 

upaya dalam menjalankan kewenanganya sebagai daerah otonom. Dengan adanya 

kewenangan tersebut maka masalah kesehatan di Kecamatan XIII Koto Kampar 

sudah menjadi tanggung jawab daerah Kabupaten Kampar. Puskesmas Kecamatan 

XIII Koto Kampar I menjadikan keputusan Bupati Kampar sebagai tolak ukur 

guna bisa menjadikan kinerja yang baik dalam memberikan pelayananyang prima 

dan profesional kepada masyarakat XIII Koto Kampar. 

Standar pelayanan minimal teridri dari beberapa indikator yaitu: pelayanan 

kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan 

penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa)Serta promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Setiap daerah menentukan persentase target yang 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Standar pelayanan minimal. 

Namun kebijakan standar pelayanan minimal daerah boleh ada yang berbeda jika 

disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah. 

Tetapi dalam penilaian kinerja Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

masih terdapat beberapa program yang belum mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) itu bisa di lihat dari tabel bawah ini sebagai berikut : 
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Tabel I.1 : Penilaian Kinerja Puskesmas  

Kecamatan XIII Koto Kampar I Kabupaten Kampar 

 

No. Jenis kegiatan 
Sasaran 

SPM 2015 

Cakupan 

SubAbsolut 

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 99% 89 

2 Cakupan pembinaan posyandu 100% 83 

3 Cakupan pembinaan poskesdes 90% 73 

4 Cakupan pembinaan obat desa (POD) 80% 73 

5 Cakupan pembinaan UKGMD 80% 77 

6 Cakupan bayi yang mendapatkan asi ekslusif 90% 87 

7 Cakupan dukun yang bermitra dengan bidan 50% 50 

8 Cakupan desa siaga aktif 80% 33 

9 
Cakupan inspeksi sanitasi tempat pengelolaan 

makanan 
80% 67 

10 Cakupan TPMyang memenuhi syarat kesehatan  75% 41 

11 Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan  85% 72 

12 Cakupan rumah /bangunan bebas nyamuk aedes 95% 65 

13 Cakupan rumah tangga yang berizin 80% 40 

14 Cakupan deteksi ibu berisiko tinggi/komplikasi 100% 90 

15 Desa/lokasi potensial yang mendapat intervensi 

pemberantasan sektor penyakit menular 
95% 67 

Sumber: Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun 2016 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil kinerja Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I masih banyak terdapat beberapa program yang 

belum tercapai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan 

dalam Keputusan Bupati Kampar No.440/Diskes/202/2010. Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) diserahkan kepada masing-masing daerah, karena  

melihat kemampuan pada setiap daerah yang berbeda namun pelaksanaannya 

mengacu kepada Permenkes No.741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota.  

Selain permasalahan di atas, sosisalisasi kebijakan tentang Standar 

Pelayanan Mminimal (SPM) bidang kesehatan yang dijalankan di Kecamatan XIII 

Koto Kampar masih kurang maksimal, hal ini sangat disayangkan sebagaimana 

yang diketahui bahwa pentingnya sosialisasi kesehatan berbasis SPM tersebut 
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guna tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertera dalam UUD 

1945 alinea ke-4. 

Peranan dan tanggung jawab para tenaga kesehatan selalu di pertanyakan 

oleh warga Kecamatan XIII Koto Kampar. Selain itu, fasilitas pelayanan 

kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas masih kurang memadai 

jumlah yang seharusnya. Dengan adanya kekurangan jumlah tenaga medis 

tersebut maka akan sangat berdampak pada pelayanan yang diberikan, sehingga 

pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Adapun data tenaga kerja pada 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel I.2 : Jumlah Tenaga Kerja Puskesmas Kecamatan 

 XIII Koto Kampar I 

 

No Jenis Tenaga 
Jumlah 

Total 
PNS PTT TKB TKS RTK 

1 S2 Kesehatan Masyarakat 2 - - - - 2 

2 Dokter Umum 1 - - - - 1 

3 Dokter Gigi - 1 - - - 1 

4 Ns. Perawat - 2 2 3 - 7 

5 S1 Kesehatan Masyarakat 1 - 2 1 - 4 

6 S1Non-Kesehatan  1 - - - - 1 

7 D4 Bidan - - 1 1 - 2 

8 D3 Bidan 2 12 5 2 4 25 

9 D3 Perawat 2 - 9 1 1 13 

10 D3 Perawat Gigi 1 - - - - 1 

11 D3 Gizi 1 - - - - 1 

12 SPK 4 - - - - 4 

13 
Analisis Farmasi Dan 

Makanan 
- - 1 - - 1 

14 Analisis - - 1 - - 1 

15 Jaga Malam - - 1 - - 1 

16 Satpam (Security) - - 1 - - 1 

17 Supir - - 1 - - 1 

18 Costumer Service - - 2 - - 2 

JUMLAH 15 15 26 8 5 69 

Sumber: Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun 2016 
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Dari tabel diatas menunjukkan dimana sumber daya manusia atau tenaga 

kerja yang ada masih kurang, di lihat dari jumlah Dokter Umum yang berada di 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I hanya berjumlah 1 orang, seharusnya 

jumlah Dokter Umum tersebut harus berjumlah 3 orang atau lebih, dengan adanya 

kekurangan Dokter Umum tersebut akan sangat berdampak pada pelayanan yang 

di berikan kepada masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar, sehingga pelayanan 

yang diberikan tentunya kurang maksimal. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak 

Akhyar, S.kep selaku Kepala Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I. 

Kemudian jenis-jenis pelayanan di Puskesmas XIII Koto Kampar belum 

terlengkapi sebagaimana acuan Standar Pelayanan Minimal yang diatur. Berikut 

jenis-jenis pelayanan dan jumlah tenaga kesehatan yang menanganinya : 

Tabel I.3 : JenisPelayanan Pada Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I 

 

No JenisPelayanan JumlahTenaga 

1 Pelayanan Poly Klinik 4 orang 

2 Poly Kia 4 orang 

3 Poly Lansia 4 orang 

4 Poly Gigi 4 orang 

5 Laboratorium 2 orang 

6 Tata Usaha 4 orang 

Total 22 orang 

Sumber:Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya ada beberapa jenis 

pelayanan di Puskesmas XIII Koto Kampar, dari jenis pelayanan tersebut yaitu 

pelayanan poly klinik, poly kia, poly lansia, poly gigi, dan Tata Usaha berjumlah  

masing-masing bidang 4 orang, kemudian laboratorium terdiri dari 2 orang. Jadi 
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secara keseluruhan jenis pelayanan pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar I ditangani oleh tenaga  kerja sebanyak 22 tenaga pelayanan. 

Kemudian permasalahan lainnya juga masih terdapat pada Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I, hal ini seperti masih adanya kesalahan dalam 

pencatatan dan pelaporan dari petugas sehingga ada kesenjangan data, masih 

adanya program yang berjalan tidak bisa di lakukan sesuai dengan program yang 

ada di SPM, kemudian kekurangan peralatan penunjang berupa peralatan medis 

maupun non-medis. Hal ini sangat disayangkan, padahal target yang telah 

ditentukan merupakan ukuran minimal pelayanan yang harus dicapai oleh 

Puskesmas. Adanya sejumlah permasalahan tersebut menunjukan bahwa masih 

adanya kekurangan dalam pelaksanaan SPM pada Puskesmas XIII Koto Kampar I 

tersebut, perlunya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia, 

dan serta peralatan-peralatan pendukung penunjang berupa peralatan medis dan 

non-medis diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan SPM pada Puskesmas XIII 

Koto Kampar I  

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan, maka peneliti menilai 

bahwa pentingnya hal ini untuk diteliti kemudian peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I 

Kabupaten Kampar”. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar I? 
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b. Kendala-kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar 

I? 

1.3. Tujuan Penulisan 

a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada 

Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I. 

b. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto 

Kampar I. 

1.4. Manfaat Penulisan 

a. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang di 

peroleh selama di bangku perkuliahan untuk di terapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama di lain kesempatan. 

c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini di bagi atas enam 

pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dalam sub bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang antara 

lain berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi 

penelitian, penelitian pendahuluan, pandangan islam tentang konsep 

penelitian, kerangka berfikir, konsep operasional, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penilitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel serta teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum obyek 

penelitian yaitu pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai 

hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang di peroleh dari bab-bab sebelumnya. 

 

 


