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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

 

Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 menekankan pentingnya 

upaya peningkatan dan pembangunan kesehatan serta pemberdayaan 

masyarakat. Di dalam rencana strategi Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 

sampai dengan 2019 yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi 

masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

yang  didukung  dengan  perlindungan  finansial  dan pemeratan pelayanan 

kesehatan. Sasaran pokok Renstra 2015-2019 yakni meningkatnya status 

kesehatan gizi ibu dan anak, meningkatnya pengendalian penyakit, 

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama 

di daerah terpencil, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal 

melalui Kartu Indonesia Sehat, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat 

dan vaksin, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan (Kemenkes RI, 2015). 

Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas 

serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Kehidupan anak usia 

dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. Usia tersebut 

merupakan landasan yang membentuk masa depan, kesehatan, kebahagiaan, 

pertumbuhan, perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, 
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serta masyarakat. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin 

dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun (Kemenkes RI, 2014). 

Upaya kesehatan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian 

anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak diantaranya 

Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka 

Kematian Balita (AKABA). Berdasarkan hasil Survei Riskesdas terhadap 

pelayanan kesehatan anak balita menunjukkan bahwa capaian indikator pelayanan 

kesehatan anak balita pada tahun 2013 sebesar 70,12% dan belum memenuhi 

target Renstra pada tahun 2013 yang sebesar 83%, hanya 4 provinsi di Indonesia 

yang memiliki capaian melebihi target yakni DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. Capaian indikator ini juga mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2012 sebesar 73,52% (Kemenkes RI, 2014,a). 

Laporan dari UNICEF (2013) mengatakan di Indonesia jumlah kematian 

balita setiap tahun turun dari estimasi 12,6 juta pada tahun 1990 menjadi sekitar 

6,6 juta pada tahun 2012, namun angka ini masih cukup tinggi. Angka kematian 

bayi sebanyak 24 per 1000 kelahiran hidup, sementara angka kematian balita 

sebanyak 44 per 1000 kelahiran hidup. Diharapkan pada tahun 2015 angka 

kematian bayi turun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian 

balita turun menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2014,b). 

Angka kematian bayi dan balita di Indonesia banyak disebabkan oleh 

penyakit pneumonia. Populasi yang rentan terserang pneumonia yakni anak-anak 

usia kurang dari 2 tahun. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, Jawa Tengah 

menduduki posisi ke 3 dalam tingginya angka kematian balita akibat pneumonia. 
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Jumlah penderita pneumonia pada balita <1 tahun dan 1-4 tahun di Jawa Tengah 

sebesar 17,32%. Angka kematian pada balita akibat pneumonia sebesar 67 balita 

terdiri dari 36 balita pada usia <1 tahun dan 31 balita pada usia 1-4 tahun 

(Kemenkes RI, 2014,a). 

Berdasarkan Buku Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2014, kasus 

kematian pada balita di Kabupaten Karanganyar sebanyak 185 balita. Pola 

penyakit terbanyak pada balita di Kabupaten Karanganyar yakni penyakit 

Pneumonia. Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani pada 

tahun 2014 sebanyak 726 kasus, naik dibandingkan tahun 2013 sebanyak 647 

kasus. Penemuan kasus pneumonia tertinggi di wilayah Puskesmas Mojogedang II 

dengan 172 kasus, sedangkan terendah di wilayah Puskesmas Jatiyoso dan 

Karanganyar (DKK Karanganyar, 2014). 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan 

akses pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita dilakukan melalui penerapan 

program MTBS. Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeriksaan balita sakit 

dengan mengikuti standar yang ada menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan 

MTBS. Salah satu kunci keberhasilan program MTBS yaitu ditandai dengan 

kepatuhan dan kekonsistenan petugas dalam melengkapi pengisian lembar MTBS. 

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Puskesmas sebagai unsur pelaksana 

dibidang kesehatan bayi dan balita telah mewajibkan pelaksanaan MTBS terutama 

pada kinerja proses yakni kelengkapan pengisian lembar MTBS. Namun untuk 

pelaksanaanya menghadapi masalah yakni pada ketidaklengkapan penggunaan 

lembar MTBS berupa pelayanan pada balita sakit yang terkadang tidak 
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menggunakan  lembar tersebut, petugas hanya melakukan pengisian pada buku 

RM pasien. Terkadang item-item yang berada di lembar MTBS tidak diisi dengan 

lengkap dan hanya beberapa item yang dilengkapi. Pada pelaksanaan proses 

manajemen kasus, penggunaan lembar MTBS dan pengisian secara lengkap 

sangat menentukan keberhasilan dalam rangka menangani balita sakit secara 

komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, 

puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, klinik, balai pengobatan maupun 

kunjungan rumah. 

Menurut penelitian Mardijanto, dkk (2005) menyimpulkan bahwa kinerja 

pengisian formulir tidak membaik setelah 3 tahun pelaksanaan kegiatan MTBS di 

Puskesmas Kabupaten Pekalongan. Belum semua formulir diisi dengan lengkap. 

Petugas kesehatan sering tidak mencantumkan suhu tubuh balita sakit, hal ini 

dikarenakan petugas menganggap suhu tubuh dapat diukur dengan cara lain 

misalnya anamnesa dan diraba. Kadangkala petugas kesehatan juga tidak 

mencatumkan berat badan anak, padahal berat badan tersebut sangat penting 

terutama pada saat menentukan dosis obat yang harus diberikan. Kepatuhan 

terhadap pengisian formulir ini penting oleh karena formulir/lembar merupakan 

instrumen standar untuk pengumpulan data pelaksanaan MTBS dan untuk 

pengambilan keputusan. 

Penelitian Anasari (2012) menyebutkan bahwa bidan yang memiliki 

pengetahuan baik, akan mengisi formulir dengan lengkap 10,9 kali lebih besar 

dibanding bidan yang memiliki pengetahuan kurang. Bidan yang memiliki 

motivasi tinggi, akan mengisi formulir dengan lengkap 7,7 kali lipat lebih besar 
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dibanding bidan yang memiliki motivasi rendah. Sedangkan bidan yang memiliki 

beban kerja berat akan mengurangi kelengkapan pengisian formulir 4 kali lebih 

besar dibanding bidan yang memiliki beban kerja ringan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2012) bahwa semakin baik 

motivasi petugas MTBS maka semakin baik pula kinerjanya, adanya hubungan 

antara motivasi dengan kinerja petugas MTBS ditunjukkan dengan uji chi square 

(p=0,035; OR=2,631; 95% CI=1,15-6,01). Petugas MTBS dengan motivasi 

kurang berisiko 2,6 kali mempunyai kinerja kurang dibandingkan petugas dengan 

motivasi baik. 

Namun penelitian tersebut tidak serupa dengan hasil penelitian Sulistiani 

(2013) yang menunjukkan tidak ada hubungan motivasi terhadap pelaksanaan 

MTBS (p-value=0,737>0,05). Tidak adanya hubungan antara motivasi tenaga 

kesehatan dengan pelaksanaan MTBS diduga petugas kesehatan yaitu dokter, 

bidan, dan perawat mempunyai tugas rangkap yaitu selain sebagai petugas MTBS. 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara pada 

bidan yang bertugas di Puskesmas Jatipuro dan Puskesmas Jatiyoso diperoleh data 

bahwa alur pelaksanaan MTBS belum berjalan dengan baik, belum semua petugas 

mendapatkan pelatihan MTBS, dari dua puskesmas tersebut belum memiliki 

ruang MTBS khusus sehingga alur pelayanan masih digabung dengan ruang 

KIA/KB. Tiga petugas mengungkapkan seharusnya setiap puskesmas memiliki 

ruang MTBS tersendiri sehingga diharapkan pemeriksaan terhadap balita sakit 

lebih rinci dan kondusif. Untuk kelengkapan pengisian lembar MTBS, semua 

petugas yang diwawancara belum mengisi lembar dengan lengkap. Dua petugas 
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mengungkapkan pengisian lembar MTBS dilakukan dengan lengkap saat ada 

kasus kegawatdaruratan. Semua petugas mengungkapkan bahwa pengisian lembar 

MTBS membutuhkan waktu yang lama dan tingkat ketelitian yang tinggi.  

Setelah dilakukan penggalian informasi terkait alasan tidak mengisi 

lembar MTBS dengan lengkap yaitu dikarenakan kurangnya pelatihan dan 

penyegaran tentang perkembangan MTBS, tidak adanya reward terhadap 

keberhasilan atau punishment terhadap pelanggaran jika mereka tidak melengkapi 

lembar tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dan sikap petugas 

kesehatan terhadap kepatuhan pelaksanaan MTBS. 

Penelitian Hastuti (2014) menyebutkan adanya hubungan yang signifikan 

antara sikap bidan dengan kelengkapan pengisian partograf di Boyolali dengan 

hasil uji statistik diperoleh nilai p value (0,045) < (0,05). Perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pengetahuan, sikap, keinginan, 

kehendak, motivasi dan juga niat.  

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suprihatin (2014) 

bahwa berdasarkan hasil uji statistik dengan fisher`s exact test diperoleh nilai p 

value (0,499) > (0,05), hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara sikap 

dengan kelengkapan pengisian lembar pengkajian keperawatan umum. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Motivasi dan Sikap Bidan dengan Kelengkapan 

pengisian lembar MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) di Puskesmas 

Kabupaten Karanganyar “. 
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B.  Masalah Penelitian 

Masalah dari penelitian ini adalah “adakah hubungan antara motivasi dan 

sikap bidan dengan kelengkapan pengisian lembar MTBS (Manajemen Terpadu 

Balita Sakit) di Puskesmas Kabupaten Karanganyar ?”. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk menganalisis hubungan motivasi dan 

sikap bidan dengan kelengkapan pengisian lembar MTBS (Manajemen 

Terpadu Balita Sakit) di Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan motivasi bidan dalam pengisian lembar MTBS 

(Manajemen Terpadu Balita Sakit) di Kabupaten Karanganyar. 

b. Mendeskripsikan sikap bidan terhadap penerapan MTBS dalam pelayanan 

balita sakit di Kabupaten Karanganyar. 

c. Mendeskripsikan kelengkapan pengisian lembar MTBS oleh bidan di 

Puskesmas Kabupaten Karanganyar 

d. Menganalisis hubungan motivasi bidan dengan kelengkapan pengisian 

lembar MTBS di Kabupaten Karanganyar. 

e. Menganalisis hubungan sikap bidan dengan kelengkapan pengisian lembar 

MTBS di Kabupaten Karanganyar 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Puskesmas 

  Memperoleh informasi tentang kelengkapan pengisian lembar MTBS 

oleh bidan di Kabupaten Karanganyar sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. 

b. Bagi bidan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

sikap bidan untuk melengkapi lembar MTBS dalam memberikan pelayanan 

pada balita sakit khususnya oleh bidan. 

c. Bagi Peneliti 

  Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

menambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan MTBS 

(Manajemen Terpadu Balita Sakit). 


