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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hingga saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka 

kesakitan diare dari tahun ke tahun. Hasil SKRT tahun 2001, angka kesakitan 

diare semua umur tahun 2000 adalah 301/1000 penduduk, tahun 2003 adalah 

374/1000 penduduk, tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk. Secara 

proporsional diare pada golongan balita adalah 55 %. Kematian diare balita 

75,3 per 100.000 balita dan semua umur 23,2 per 100.000 penduduk (Din Kes, 

2008). 

Masih tingginya angka kesakitan diare, maka Pemerintah RI melalui 

menteri kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : 1316/Menkes/SK/XI/2001 yang isinya tentang 

pedoman pemberantasan penyakit diare atau P2 Diare. Untuk mencapai tujuan 

program P2 Diare, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian diare, 

maka ditetapkan jumlah penemuan penderita diare atau target yang ditetapkan 

sebelumnya dalam bentuk kuantitatif (Din Kes, 2008). Keberhasilan 

pelaksanaan program P2 Diare tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran 

petugas-petugas pelaksana di lapangan untuk memberikan laporan data jumlah 

penemuan penderita diare secara akurat.  
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Agar peran dari petugas pelaksana di lapangan dapat berjalan dengan 

baik, maka dibutuhkan petugas-petugas yang berkualitas sehingga mampu 

menampilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan terwujud apabila 

dalam proses manajemen dipimpin oleh seorang yang kompeten. Sebab 

bagaimanapun juga kepemimpinan atau leaderships merupakan inti dari 

manajemen yang berfungsi sebagai motor bagi sumber-sumber dan alat-alat 

organisasi seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, 

metode, teknologi, dan sumber daya finansial yang cukup, termasuk 

pemasaran yang menjanjikan, kesemuanya tergantung pada kepemimpinan 

yang mentransformasikannya (Sitohang, 2007).  

Selain faktor kepemimpinan, faktor lain yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan penegakan disiplin kerja. 

Menegakkan disiplin merupakan salah satu tugas yang tidak mudah bagi para 

pimpinan suatu organisasi menggerakkannya. Namun demikian, organisasi 

perlu tetap berusaha meningkatkan disiplin kerja pegawainya. Disiplin 

menurut Anoraga dan Sri (2001) sebagai sikap kejiwaan seseorang atau 

kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi 

segala peraturan yang telah ditentukan.  

Berbagai peraturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga 

memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kedisiplinan agar para 

pegawai dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Aturan atau 

norma itu biasanya diikuti sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. 

Sanksi tersebut bisa berupa teguran baik lisan/tertulis, skorsing, penurunan 
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pangkat bahkan sampai pemecatan kerja tergantung dari besarnya pelanggaran 

yang dilakukan oleh pegawai/ karyawan. Hal itu dimaksudkan agar para 

pegawai bekerja dengan disiplin dan bertanggungjawab pada pekerjaannya 

(Hasibuan, 2003). 

Dinas Kesehatan Kota Salatiga sebagai bagian dari instansi pemerintah 

di Kota Salatiga bertugas menyelenggarakan upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyakit, serta upaya kesehatan lingkungan pada masyarakat 

dalam rangka mewujudkan Salatiga Sehat.  

Salah satu indikator pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga 

dapat dikatakan baik ditunjukkan oleh kualitas hasil kerja pegawai pada 

bagian surveilans yang memuaskan. Namun kenyataannya dari hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti, data diare yang dikumpulkan 

menunjukkan tingkat akurasi yang rendah, hal ini dapat dilihat dari adanya 

perbedaan yang cukup signifikan antara data laporan mingguan dengan data 

laporan bulanan, misal : tahun 2010, pada laporan data rekap bulanan (P2) 

disebutkan terjadi 5856 kasus, sedang pada laporan data rekap mingguan (W2) 

disebutkan  terjadi 3547 kasus, tahun 2011, pada laporan data rekap bulanan 

(P2) disebutkan terjadi 7539 kasus, sedang pada laporan data rekap mingguan 

disebutkan terjadi 3195 kasus (Dinas Kesehatan Salatiga, 2012). Dengan 

demikian data rekap bulanan dan mingguan yang dilaporkan oleh pegawai 

pada bagian surveilans berbeda rata-rata 100%. Kondisi tersebut tentu 

menunjukkan jika kinerja pegawai pada bagian surveilans adalah rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara 10 orang pegawai di lingkungan UPTD 
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(Puskesmas), kondisi tersebut disebabkan oleh kualitas kepemimpinan dan 

disiplin pegawai pada bagian surveilans di lingkungan puskesmas Kota 

Salatiga cukup rendah, ditunjukkan 50 % responden menyatakan kepala  

puskesmas tidak pernah melakukan pengarahan kepada anak buah saat akan 

dimulainya pekerjaan, 40 % pimpinan puskesmas hampir tidak pernah 

melakukan pengecekan kevalidan data temuan surveilans, 30 % pimpinan 

hampir tidak pernah memberikan teguran pada petugas surveilans terkait 

dengan disiplin pelaporan data. Selain itu, 60 % responden juga menyatakan 

bahwa petugas surveilans jarang yang langsung melakukan pendokumentasian 

terhadap data laporan diare, dan biasanya data tersebut baru didokumentasi 

seminggu atau sebulan saat data tersebut harus diserahkan pada Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga untuk diverifikasi. Kemungkinan lainnya, beban 

kerja petugas surveilans juga tinggi, terkadang 1 (satu) orang petugas dapat 

merangkap 2 (dua) atau 3 (tiga) program, misal : Program Diare dan ISPA 

atau Program Diare, ISPA, dan TB. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan mengambil judul ”Hubungan antara Kepemimpinan dan Disiplin Kerja 

dengan Kinerja Petugas Surveilans Diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah ada hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja petugas 

surveilans diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga? 
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2. Apakah ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja petugas 

surveilans diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan disiplin kerja dengan 

kinerja petugas surveilans diare di Dinas Kesehatan  Kota Salatiga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran kepemimpinan di puskesmas Kota Salatiga. 

b. Mengetahui gambaran disiplin kerja petugas surveilans diare di 

Puskesmas Kota Salatiga. 

c. Mengetahui gambaran kinerja petugas surveilans diare di Puskesmas 

Kota Salatiga 

d. Mengetahui hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja petugas 

surveilans diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga.  

e. Mengetahui hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja petugas 

surveilans diare di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga 

Memberikan informasi kualitas kepemimpinan yang dijalankan di 

puskesmas dan disiplin kerja terkait dengan kinerja petugas surveilans 
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dalam memberikan laporan data diare secara akurat pada Dinas Kesehatan  

Kota Salatiga. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan informasi bagi siapa 

saja yang memerlukan, serta diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan 

penilaian untuk penelitian berikutnya.  


