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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Pengantar 

1.1.1   Latar Belakang 

Wilayah kota selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

berjalan seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam kota tersebut. Salah satu 

perubahan yang terjadi di sutau wilayah kota adalah perubahan jumlah penduduk 

yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Bintarto (1997) mengemukakan 

bahwa kota dari segi geografis diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan 

yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk akan 

semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah 

penduduk tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas dan utilitas 

kota oleh penduduknya. Dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di 

suatu kota maka pengadaan fasilitas dan utilitas tersebut harus disesuaikan dengan 

jumlah penduduk yang dilayaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

perencanaan yang cermat sehingga sut au wilayah kota dapat menampung 

penduduk dengan fasilitas dan utilitas yang menunjang segala aktivitasnya. Salah 

satu fasilitas umum yang juga menunjang pertumbuhan wilayah kota tersebut 

adalah sarana kesehatan sebagai pelayanan kebutuhan penduduk akan kesehatan. 

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. 

Di Indonesia sendiri kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Kesehatan diwujudkan dengan 

berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu 

upaya kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

secara tersendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk 

meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, 

serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan atau masyarakat (Undang-

Undang RI No. 23, 1992). Salah satu pelayanan kesehatan dilakukan melalui 

pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di setiap wilayah. 

Kajian akademis Universitas Kristen Satya Wacana (dalam Profil Kesehatan 
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Kota Salatiga, 2013) menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas pelayanan publik di 

Kota Salatiga lebih banyak diakses warga dari luar kota. Contohnya lebih dari 60% 

pasien RSUD Salatiga berasal dari wilayah Kabupaten Semarang yang dekat 

dengan Kota Salatiga, seperti Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan, 

Kecamatan Bringin, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Pabelan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketersediaan sarana kesehatan di Kota Salatiga sangatlah 

dibutuhkan, bahkan tidak hanya oleh penduduk setempat namun juga penduduk dari 

luar wilayah. Berdasarkan Data Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2015, diketahui 

bahwa jumlah eksisting sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga yaitu 3 

Rumah Sakit Umum (RSU), 0 Rumah Sakit Bersalin (RSB), 6  Puskesmas, dan 20 

Puskesmas Pembantu (Pustu) tersebar di 4 (empat) kecamatan yang dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2014 dan Jumlah Sarana 

Kesehatan Milik Pemerintah per Kecamatan 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Sarana Kesehatan (unit) 

RSU RSB Puskesmas Pustu 

1 Sidorejo 55.276 0 0 1 7 

2 Tingkir 47.257 1 0 1 3 

3 Argomulyo 48.648 0 0 2 6 

4 Sidomukti 44.317 2 0 2 4 

JUMLAH 195.498 3 0 6 20 

(Sumber : Data Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2015) 

Wilayah Kota Salatiga pernah mengalami pemekaran pada tahun 1992 dan 

telah diresmikan pada tahun 1993. Pemekaran tersebut yaitu dari 1 kecamatan 

menjadi 4 kecamatan dan 9 kelurahan menjadi 22 kelurahan. Berdasarkan Data 

Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2015, jumlah penduduk di Kota Salatiga pada 

tahun 2010 sebesar 174.621 jiwa dan terus mengalami pertambahan setiap tahunnya 

hingga tahun 2014 mencapai 195.498 jiwa. Hal yang perlu diperhatikan di Kota 

Salatiga adalah jumlah sarana kesehatan milik pemerintah yang tersedia apabila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk di setiap kecamatannya. Contoh kasus di 

setiap kecamatan adalah tidak adanya ketersediaan sarana kesehatan milik 

pemerintah berupa Rumah Sakit Bersalin (RSB). Berdasarkan ketetapan SNI 03-

1733-2004 untuk daya layan sarana kesehatan, 1 (satu) RSB dapat melayani 
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maksimal 30.000 penduduk. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

per kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2014 masing-masing melebihi 30.000 jiwa 

sehingga diperlukan adanya perencanaan sarana kesehatan milik pemerintah berupa 

Rumah Sakit Bersalin (RSB) di masing-masing wilayah kecamatan. Berdasarkan 

data tersebut jumlah penduduk di setiap kecamatan mempengaruhi besar kecilnya 

kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pertumbuhan penduduk di Kota 

Salatiga akan selalu meningkat dari waktu ke waktu sehingga pelayanan kebutuhan 

berupa sarana kesehatan teritama milik pemerintah juga akan terus bertambah. 

Sarana kesehatan milik pemerintah berperan penting dalam pelayanan 

kesehatan terhadap penduduk, apalagi kesehatan menjadi salah satu sektor yang 

sedang dikembangkan pemerintah sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-

JK yaitu Program Indonesia Sehat. Berkembangnya aktivitas masyarakat di 

berbagai bidang, terlebih adanya fenomena BPJS yang mempengaruhi angka 

kunjungan pasien menjadikan kebutuhan terhadap sarana kesehatan semakin 

meningkat pula. Namun ketersediaan peta yang menyajikan informasi sarana 

kesehatan sejauh ini pun dirasa belum begitu maksimal baik dari segi penyajiannya 

maupun dari informasi data yang disajikan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum 

adanya peta tematik mengenai sarana kesehatan yang disediakan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga dan baru sebatas data tabular mengenai lokasi sarana 

kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap sarana kesehatan maka diperlukan suatu analisis 

atau perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah yang disesuaikan 

dengan kriteria yang diperhatikan. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan 

menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Penggunaan SIG saat 

ini telah berkembang dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam analisis 

spasial maupun pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi suatu objek, 

dalam hal ini sarana kesehatan di Kota Salatiga. Melalui perhitungan laju 

pertumbuhan penduduk dan proyeksi kebutuhan maka dapat direncanakan adanya 

perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga. 

Oleh karena itu dilakukan kajian secara spasial terhadap perencanaan lokasi sarana 

kesehatan milik pemerintah menggunakan kriteria-kriteria yang ada pada SNI 03-
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1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perencanaan 

lokasi sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga yang sesuai dengan 

proyeksi kebutuhan masyarakat untuk beberapa tahun mendatang sehingga dapat 

menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan khususnya 

dalam pembangunan wilayah kota. 

1.1.2   Perumusan Masalah 

Kota Salatiga sebagai salah satu wilayah yang terus mengalami 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut perlu diimbangi dengan 

penyediaan fasilitas umum, salah satunya adalah sarana kesehatan milik 

pemerintah. Beberapa permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: 

a. kurangnya informasi mengenai kondisi eksisting persebaran lokasi sarana 

kesehatan yang ada di Kota Salatiga secara spasial. 

b. ketersediaan peta tematik yang menyajikan data sarana kesehatan di Kota 

Salatiga belum tercukupi secara optimal (data yang ada baru tersedia dalam 

bentuk tabular). 

Kajian terhadap sarana kesehatan milik pemerintah dilakukan seiring 

dengan pentingnya sektor kesehatan sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan 

Jokowi-JK yaitu Program Indonesia Sehat, selain itu sebagai dampak adanya 

fenomena BPJS. Perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah dilakukan 

dengan maksud untuk memberikan masukan kepada pengambil keputusan dalam 

upaya meningkatkan derajat kesehatan di Kota Salatiga. Sehubungan dengan 

permasalahan di atas, maka muncul dua pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1.  Bagaimana kondisi eksisting persebaran lokasi sarana kesehatan milik 

Pemerintah di Kota Salatiga tahun 2016? 

2.  Bagaimana perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah 

berdasarkan proyeksi kebutuhan di Kota Salatiga untuk jangka waktu tahun 

2016-2035? 

 

1.1.3   Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji kondisi eksisting persebaran lokasi sarana kesehatan milik 

pemerintah di Kota Salatiga tahun 2016. 

2. Mengkaji perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah berdasarkan 

proyeksi kebutuhan di Kota Salatiga tahun 2016-2035. 
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1.1.4   Kegunaan Penelitian 

1.1.4.1   Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan infomasi tentang kajian 

spasial terhadap perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah berdasarkan 

proyeksi kebutuhan di Kota Salatiga serta pemanfaatan teknik Sistem Informasi 

Geografis (SIG) terutama di bidang kesehatan. 

1.1.4.2   Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengambil keputusan 

untuk perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah sekaligus bahan 

pertimbangan rencana pembangunan wilayah bagi Pemerintah Kota Salatiga sesuai 

dengan RTRW Kota Salatiga maupun bagi Dinas Kesehatan Kota Salatiga terkait 

penentuan kebijakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif. 

1.2.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1.  Telaah Pustaka 

1.2.1.1   Teori Lokasi 

Teori lokasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli di berbagai bidang, 

contohnya ekonomi, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Salah satunya yang 

dikemukakan oleh Tarigan (2006) bahwa teori lokasi adalah ilmu yang menyeidiki 

tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi 

geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau 

pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik 

ekonomi maupun sosial. Daljoeni (1998) mendefisikan lokasi sebagai posisi pasti 

dalam suatu ruang. Dalam Ilmu Geografi menurutnya, lokasi memiliki dua makna 

yang berbeda yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan 

lokasi di permukaan bumi yang dientukan oleh sistem koordinat garis bujur dan 

garis lintang sementara lokasi relatif adalah lokasi sebuah objek yang nilainya 

dipengaruhi oleh objek lain di sekitarnya.  

Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh 

jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis 

ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik 

terhadap batas wilayah pengaruhnya, yang mana orang masih ingin mendatangi 

pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik 

pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. 
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Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. 

Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju 

arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Menurut 

Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, 

ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat 

keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.  

Salah satu teori yang mendasari pendistribusian lokasi fasilitas yang 

memberikan pelayanan berupa jasa, adalah Central Place Theory dari seorang ahli 

geografi, Walter Christaller. Menurut Christaller (dalam dalam Gewab, 2015), pusat-

pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk 

heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang 

mempunyai dua syarat: (1) Topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian 

wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam 

hubungan dengan jalur pengangkutan dan (2) Kehidupan ekonomi yang homogeny 

dan tidak memungkinakan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, 

kayu atau batu bara. 

Tetapi pada knyataannya penduduk tersebar secara tidak merata dan 

mereka harus memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dari fasilitas yang tersebar 

di tempat yang terpisah. Namun orang cenderung memilih fasilitas yang paling 

aksesibel. Yang dimaksud „paling aksesibel‟ adalah (Rushton dalam Gewab, 2015): 

a. Total jarak yang ditempuh minimum. 

b. Jarak terjauh yang ditempuh adalah minimum. 

c. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih besar dari jumlah tertentu 

(misal: pusat perbelanjaan). 

d. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih kecil dari jumlah tertentu. 

 

1.2.1.2   Sarana Kesehatan 

Kesehatan berasal dari kata “sehat” memiliki beberapa definisi, antara lain: 

a. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehat adalah keadaan 

seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit, 

b. menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, sehat adalah 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, dan 
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c. menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO), sehat 

adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya 

sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. (dalam Diskamara, 2009) 

Definisi-definisi sehat di atas dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu 

keadaan fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit sehingga 

seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. 

Kesehatan diwujudkan dengan berbagai upaya, upaya kesehatan sendiri 

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu upaya kesehatan adalah 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan disini adalah setiap 

upaya yang diselenggarakan secara tersendiri atau bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan 

atau masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengadaan 

fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. (Undang-Undang RI No. 23, 1992) 

Sarana kesehatan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 

adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah 

satunya adalah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah yaitu Sarana Kesehatan yang 

diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah. Pembangunan kesehatan diarahkan 

untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan 

pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai model bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi 

peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan 

secara menyeluruh dan terpadu. Jenis sarana kesehatan milik pemerintah menurut 

SNI 03-1733-2004 yang dibutuhkan antara lain adalah: 

a. Rumah Sakit Bersalin, yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada 

saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 

tahun, 

b. Puskesmas, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat 

pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam 

penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan 

kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya, 
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c. Puskesmas Pembantu, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan 

sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu 

pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil,  

d. Rumah Sakit Umum, yang berfungi menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit (Permenkes RI Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 Pasal 1 Ayat 2). 

 

Dasar penyediaan sarana kesehatan adalah jumlah penduduk yang dilayani 

oleh sarana tersebut serta mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-

unit atau kelompok lingkungan yang ada. Bedasarkan SNI 03-1733-2004 (lihat 

Tabel 1.2) sarana kesehatan berfungi untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mepercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan 

pertumbuhan penduduk. 

Tabel 1.2. Kriteria Standar Sarana Kesehatan Menurut SNI 03-1733-2004 

No. Jenis Sarana 

Jumlah 

Penduduk 

Pendukung 

(Jiwa) 

Kebutuhan Persatuan Sarana 

Lokasi dan 

Penyelesaian 
Luas Lantai 

Minimal 

 (m2) 

Luas Lahan 

Minimal 

 (m2) 

1. 
Rumah Sakit 

Umum 
240.000 - 10.000 

Dapat dijangkau 

dengan kendaraan 

umum 

 

2. 
Rumah Sakit 

Bersalin 
30.000 1.500 3.000 

3. Puskesmas  120.000 420 1.000 

4. 
Puskesmas 

Pembantu  
30.000 150 300 

(Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

 

 

1.2.1.3   Kependudukan 

Penduduk menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat (2) adalah warga negara 

Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang 
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bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat 

sementara sesuai visa. Sifat penduduk dan juga sifat makhluk penghuni bumi adalah 

mengalami pertumbuhan terutama bagi manusia yang lebih tinggi dan cepat dari 

makhluk lain. Sudarsono (1983) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk di 

suatu wilayah disebabkan oleh 3 faktor, yaitu tingkat fertilitas (kelahiran), tingkat 

mortalitas (kematian) dan tingkat migrasi (perpindahan penduduk).  

Laju pertumbuhan penduduk merupakan  perubahan jumlah penduduk di 

suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah 

penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Perhitungan laju pertumbuhan 

pada penelitian ini menggunakan metode eksponensial. Laju pertumbuhan penduduk 

eksponensial, menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung 

terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Rumus laju 

pertumbuhan penduduk eksponensial adalah sebagai berikut : 

Pt = Po . e
rt

 

atau 

r = 
𝟏

𝒕
  ln 

𝑷𝒕

𝑷𝒐
 

Keterangan : 

Pt  = Jumlah penduduk pada tahun t 

Po  = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

t  = Jangka waktu 

r  = Laju pertumbuhan penduduk 

e  = Bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828 

Jika nilai r > 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau 

terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika r < 0, artinya 

pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari 

tahun sebelumnya. Jika r = 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari 

tahun sebelumnya. 

 

1.2.1.4   Konsep Pemetaan 

Pemetaan atau visualisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, 

tulisan, peta, dan grafik. Pemetaan merupakan suatu proses yang memungkinkan 
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seseorang mengenali elemen pengetahuan serta konfigurasi, dinamika, 

ketergantungan timbal balik dan interaksinya.  

Konsep pemetaan ialah bagaimana dapat menggambarkan sebagian atau 

seluruh permukaan bumi yang bentuknya melengkung itu ke bidang datar yang 

disebut peta dengan  mendekati kebenaran  yaitu dengan distrosi  sekecil-kecilnya. 

Pemetaan mencakup proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran 

permukaan bumi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga 

didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor 

maupun raster. Metode pemetaan menurut Abidin (2007) ada 3 (tiga) yaitu: 

a. Metode Terestris (Pengukuran Langsung di Lapangan) 

yaitu pengadaan titik kontrolnya menggunakan metode-metode terestris 

(poligon, triangulasi, ke muka, ke belakang) dan metode Survei GPS 

dengan enentuan koordinat titik objek melalui metode pengukuran sudut, 

jarak, dan beda tinggi (tachymetri), 

b. Metode Fotogrametris (Pemotretan Udara) 

yaitu pengadaan titik kontrolnya menggunakan metode-metode terestris 

(poligon, triangulasi, ke muka, ke belakang) dan metode survei GPS 

dengan penentuan koordinat titik objek dari foto udara, dan 

c. Metode Inderaja (Penginderaan Jauh) 

yaitu pengadaan titik kontrolnya menggunakan metode survei GPS dengan 

penentuan koordinat titik objek dari citra satelit. 

 

1.2.1.5   Peta 

Ada berbagai definisi tentang peta, namun secara umum pemetaan adalah 

berasal dari kata “peta” yang merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-

unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau 

yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan 

umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan (ICA 

dalam Sukwardjono dan Sukoco, 1997).  

Raisz (dalam Sariyono dan Nursa‟ban, 2010) mengemukakan bahwa peta 

adalah suatu gambaran konvensional dari permukaan bumi seperti kenampakannya 

tegak lurus dari atas dan ditambah huruf-huruf dan angka-angka sebagai informasi. 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam 

selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Dengan kalimat 
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sederhana, pengertian peta merupakan pengecilan dari permukaan bumi atau benda 

angkasa yang digambarkan pada bidang datar dengan menggunakan ukuran, simbol 

dan sistem generalisasi/penyederhanaan. Peta menggambarkan fenomena 

geografikal dalam wujud yang diperkecil dan mempunyai kegunaan yang luas 

apabila didesain dengan tujuan khusus. Fungsi peta adalah: 

a. menunjukkan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam 

hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi), 

b. memperlihatkan ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-

jarak di atas permukaan bumi), 

c. memperlihatkan bentuk (misalnya bentuk dari benua-benua, negara, 

gunung dan lain-lain), sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, dan 

d. mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan 

meyajikannya di atas peta. 

 Peta merupakan sumber informasi yang baik karena secara visual dapat 

memberikan informasi mengenai pola persebaran keruangan dari unsur-unsur yang 

digambarkan. Tujuan pembuatan peta menurut Prihandito (dalam Sariyono dan 

Nursa‟ban, 2010) adalah untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan 

informasi, digunakan untuk membantu suatu pekerjaan misalnya untuk konstruksi 

jalan, navigasi, perencanaan dan lain-lain, digunakan untuk membantu dalam suatu 

desain, misalnya desain jalan dsb, serta untuk analisis data spasial misalnya 

perhitungan volume dan sebagainya. 

 

1.2.1.6   Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Rajabidfard dan Williamson (dalam Bafdal, dkk, 2011) mengemukakan 

bahwa sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat ini 

merupakan salah satu elemen yang paling penting karena berfungsi sebagai pondasi 

dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Contohnya antara 

lain dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, 

manajemen transportasi, pengairan, sosial dan ekonomi, hingga kesehatan. Oleh 

karena itu, berbagai macam organisasi dan institusi menginginkan untuk 

mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas 

yang baik terutama berkaitan dengan perencanaan kedepan karena data geografis 

masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya.  
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Sistem Informasi Geografis menurut Aronof (1989) adalah suatu sistem 

berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau 

informasi yang bereferensi geografis. ESRI mendefinisikan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Beberapa 

subsistem Sistem Informasi Geografis antara lain: 

1.  input, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber. data yang digunakan harus diubah menjadi format digital 

yang sesuai seperti digitasi dengan digitizer, 

2.  manipulasi, penyesuaian terhadap input data untuk proses lebih lanjut 

misalnya penyamaan skala, pengubahan sistem proyeksi, generalisasi, 

3.  data management membantu menyimpan, mengorganisasi, mengelola data. 

melalui sig data spasial harus disimpan sesuai standar penyimpanan data, 

4.  query, proses pencarian item berdasarkan persyaratan yang diinginkan, 

5.  analisis, proses kajian mendalam terhadap data sehingga dihasilkan informasi 

yang lebih jauh. salah satu fasilitas analisis adalah tumpang susun (overlay), 

dan 

6.  penyajian data, berupa informasi baru atau basisdata yang ada baik softcopy 

maupun hardcopy seperti peta, tabel, grafik, dan lainnya. 

 

1.2.2.  Penelitian Sebelumnya 

Nova Dela Ira Ika Sejati (2013), melakukan penelitian tentang pemanfaatan 

fasilitas kesehatan Puskesmas oleh masyarakat di Kecamatan Ngrampal, Kabupaten 

Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatahui tingkat pemanfaatan fasilitas 

kesehatan Puskesmas di daerah penelitian dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan Puskesmas oleh masyarakat. Metode 

penelitian menggunakan teknik survei didukung interpretasi data-data sekunder dan 

data-data primer analisis statistik dengan metode korelasi product moment. Hasil 

penelitian menunjukkan tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan Puskesmas oleh 

masyarakat di Puskesmas Induk memiliki tingkat pemanfaatan tinggi dan di 

Puskesmas Pembantu 1, 2, dan 3 memiliki tingkat pemanfaatan rendah. Apabila 

jumlah pengunjung semakin banyak maaka masing-masing fasilitas kesehatan harus 
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memiliki aksesibilitas yang baik agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan 

baik pula. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan 

fasilitas kesehatan Puskesmas oleh masyarakat adalah jenis kegiatan. Apabila jenis 

kegiatan di Puskesmas Induk maupun Puskesmas Pembantu di Kecamatan 

Ngrampal sangat lengkap maka jumlah pengunjung yang memanfaatkan fasilitas 

kesehatan Puskesmas semakin banyak. 

Merieana Mahanani (2014), melakukan penenlitian penentuan lokasi 

Puskesmas baru di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Analitycal Hierarchy 

Process (AHP). Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun peta sebaran Puskesmas 

saat ini dan melakukan analisis untuk menentukan lokasi Puskesmas baru di 

Kabupaten Kebumen menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Metode penelitian menggunakan teknik interpretasi citra untuk mengetahui 

penggunaan lahan permukiman, serta perhitungan dan analisis setiap kriteria 

dilakukan dengan metode AHP. Metode AHP digunakan karena merupakan salah 

satu metode dalam sistem pengambilan keputusan yang mempertimbangkan 

beberapa kriteria alternatif. Kriteria-kriteria yang digunakan adalah kepadatan 

penduduk, penggunaan lahan, lebar jalan, jarak Puskesmas ke permukiman, dan 

jarak antar Puskesmas. Hasil penelitian berdasarkan analisis informasi dan 

karakteristik data Puskesmas, dihasilkan Peta Sebaran Puskesmas di Kabupaten 

Kebumen tahun 2014. Terdapat 35 unit Puskesmas yang tersebar di masing-masing 

kecamatan. Visualisasi sebaran Puskesmas saat ini dan analisis menggunakan 

metode AHP dapat menentukan rekomendasi lokasi Puskesmas yang akan didirikan 

selanjutnya. 

Penelitian-penelitian tersebut secara garis besar berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan, perbedaan terdapat pada judul, tujuan, metode serta hasil. 

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian Nova Dela Ira Ika 

Sejati (2013) dan Merieana Mahanani (2014) diapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Nova Dela 

Ira Ika 

Sejati 

(2013) 

Analisis 

Pemanfaatan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Puskesmas 

oleh 

masyarakat di 

Kecamatan 

Ngrampal, 

Kabupaten 

Sragen 

Mengatahui tingkat 

pemanfaatan 

fasilitas kesehatan 

Puskesmas di daerah 

penelitian dan 

mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pemanfaatan 

fasilitas kesehatan 

Puskesmas oleh 

masyarakat. 

Survei didukung 

interpretasi data-

data sekunder dan 

data-data primer dan 

analisis statistik 

dengan metode 

korelasi product 

moment. 

Peta Tingkat 

Pemanfaatan 

Fasilitas Kesehatan 

Puskesmas di 

Kecamatan 

Ngrampal, 

Kabupaten Sragen 

dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Pemanfaatan 

Fasilitas Kesehatan 

Puskesmas oleh 

masyarakat. 

Merieana 

Mahanani 

(2014) 

Penentuan 

Lokasi 

Puskesmas 

Baru 

Menggunakan 

Analitycal 

Hierarchy 

Process Studi 

Kasus 

Kabupaten 

Kebumen, 

Jawa Tengah 

Menyusun peta 

sebaran Puskesmas 

saat ini dan 

melakukan analisis 

untuk menentukan 

lokasi Puskesmas 

baru di 

menggunakan 

metode Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP). 

Interpretasi citra 

untuk mengetahui 

penggunaan lahan 

permukiman, serta 

perhitungan dan 

analisis setiap 

kriteria dilakukan 

dengan metode 

AHP. 

Peta Sebaran 

Puskesmas di 

Kabupaten 

Kebumen Tahun 

2014 dan Peta 

Kecocokan lokasi 

Puskesmas Baru di 

Kabupaten 

Kebumen Tahun 

2014. 

Andri 

Pratiwi 

(2016) * 

Kajian 

Spasial 

Perencanaan 

Lokasi Sarana 

Kesehatan 

Milik 

Pemerintah 

Berdasarkan 

Proyeksi 

Kebutuhan di 

Kota Salatiga 

Tahun 2016-

2035 

Mengkaji kondisi 

eksisting persebaran 

lokasi sarana 

kesehatan milik 

pemerintah dan 

perencanaan lokasi 

sarana kesehatan 

milik pemerintah 

berdasarkan 

proyeksi kebutuhan. 

Sensus (plotting), 

Overlay, Analisis 

tetangga terdekat, 

Perhitungan laju 

pertumbuhan 

penduduk, proyeksi 

penduduk, dan 

proyeksi kebutuhan, 

serta Analisis 

deskriptif 

kuantitatif. 

Peta Eksisting 

Persebaran Lokasi 

Sarana Kesehatan 

Milik Pemerintah 

Kota Salatiga Tahun 

2016 dan Peta 

Perencanaan Lokasi 

Sarana Kesehatan 

Milik Pemerintah 

Kota Salatiga Tahun 

2016-2035 

*Peneliti 
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1.2.3.  Kerangka Penelitian 

Jumlah penduduk di suatu wilayah perkotaan selalu mengalami peningkatan 

seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Semakin banyak penduduk di suatu wilayah maka aktivitas yang terjadi pun semakin 

banyak pula di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan 

lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan akan pemenuhan kesehatan 

juga semakin meningkat sehingga penduduk memerlukan pelayanan kesehatan 

Upaya pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui adanya sarana kesehatan 

sebagai tempat penyelenggaraannya. Berdasarkan status kepemilikan ada 2 (dua) 

jeni sarana kesehatan yaitu sarana kesehatan yang diselenggarakan dan dimiliki oleh 

pemerintah dan sarana kesehatan yang diselenggarakan dan dimiliki oleh 

perorangan/swasta. Sarana kesehatan milik pemerintah tersebut antara lain berupa 

Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah Sakit Bersalin (RSB), Puskesmas, dan  

Puskesmas Pembantu (Pustu).  

Sarana kesehatan milik pemerintah sebagai tempat penyelenggaraan upaya 

kesehatan perlu diperhatikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

suatu wilayah. Informasi kesehatan diperlukan dalam upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan, salah satunya berupa peta yang dapat dibuat melalui teknik Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Informasi mengenai kondisi eksisting persebaran lokasi 

sarana kesehatan yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk mengkaji pola 

persebaran spasial di suatu wilayah serta kondisi eksisting masing-masing sarana 

kesehatan milik pemerintah. Kajian spasial juga dapat dilakukan untuk mengkaji 

perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah berdasarkan kebutuhan 

penduduk dalam jangka waktu tertentu, luas lantai dan luas lahan., serta kesesuaian 

lahan terhadap rencana pola ruang. Kriteria standar sarana kesehatan dapat mengacu 

pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 

Perkotaan. Selain itu, ketersediaan sarana kesehatan milik swasta sebagai pendukung 

juga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji perencanaan lokasi sarana 

kesehatan milik pemerintah. Penggunaan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dapat digunakan pula untuk kajian spasial tersebut. Alur pemikiran dalam penelitian 

mengenai kajian spasial perencanaan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah ini 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1.1. Bagan Alur Pemikiran 
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1.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam Kajian Spasial Perencanaan Lokasi 

Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan di Kota 

Salatiga Tahun 2016-2035 adalah metode sensus dan overlay. Metode sensus 

digunakan untuk memperoleh data primer berupa titik koordinat lokasi dari seluruh 

objek penelitian yang dikaji di Kota Salatiga dengan teknik  plotting. Hasilnya 

digunakan untuk mengkaji kondisi eksisting sarana kesehatan milik pemerintah di 

Kota Salatiga tahun 2016 melalui proses pemetaan (mapping). 

Metode overlay dengan teknik tumpang susun antara hasil penelitian pertama 

berupa Peta Eksisting Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Kota 

Salatiga Tahun 2016 dengan data sekunder berupa Peta Rencana Pola Ruang Kota 

Salatiga Tahun 2011-2030. Hasilnya digunakan untuk mengkaji perencanaan lokasi 

sarana kesehatan milik pemerintah berdasarkan proyeksi kebutuhan di Kota Salatiga 

tahun 2016-2035 dengan hasil berupa Peta Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan 

Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016-2035. 

 

1.3.1.  Objek Penelitian  

Objek yang dikaji adalah sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga 

dengan batasan berupa Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah Sakit Bersalin (RSB), 

Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di 4 kecamatan di Kota 

Salatiga yaitu di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, 

dan Kecamatan Sidomukti. 

 

1.3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Data primer berupa data titik koordinat lokasi seluruh sarana kesehatan milik 

pemerintah yang dikaji di Kota Salatiga dilakukan melalui metode sensus dengan 

cara plotting menggunakan GPS (Global Positioning System) yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian berupa Peta Eksisting Persebaran Lokasi Sarana 

Kesehatan Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016. 

Data-data sekunder berasal dari instansi pemerintah yaitu dari Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga berupa data alamat sarana kesehatan milik pemerintah, dari 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga berupa 

data luas lantai dan luas lahan sarana kesehatan milik pemerintah, Data 
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Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2010 dan Tahun 2015 terutama tentang luas 

wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan, data vektor (shapefile) Peta 

Administrasi Kota Salatiga dan data vektor (shapefile) Peta Rencana Pola Ruang 

Kota Salatiga Tahun 2010-2030 yang digunakan untuk proses overlay guna 

memperoleh hasil penelitian berupa Peta Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan 

Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016-2035, serta dari Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) melalui website resminya yaitu www.bsn.or.id berupa data SNI 03-

1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. 

  

1.3.3.  Instrumen Penelitian 

1.3.3.1   Alat 

1. GPS (Global Positioning System) GARMIN untuk plotting titik-titik 

koordinat objek penelitian di lapangan. 

2. Kamera Digital untuk mendokumentasikan kenampakan objek penelitian 

di lapangan. 

 

1.3.3.2   Bahan 

1. Data titik koordinat lokasi sarana kesehatan milik pemerintah di Kota 

Salatiga 

2. Data alamat sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga 

3. Data luas lantai dan luas lahan sarana kesehatan milik pemerintah di Kota 

Salatiga  

4. Data sarana kesehatan milik swasta di Kota Salatiga 

5. Data Pembangunan Kota SalatigaTahun 2010 dan Tahun 2015  

6. Data vektor (shapefile) Peta Administrasi Kota Salatiga  

7. Data vektor (shapefile) Peta Rencana Pola Ruang Kota Salatiga Tahun 

2011-2030  

8. Data SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 

Perumahan di Perkotaan 

 

1.3.4.  Metode Pengolahan Data 

Tahap ini merupakan tahapan utama penelitian yang mana dilakukan proses 

pengolahan data pimer maupun data-data sekunder dengan memperhatikan kajian-

kajian yang ada. Adapun hasil akhirnya berupa peta yang nantinya dikaji dan 

http://www.bsn.or.id/
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dianalisis sesuai dengan tema penelitian. Tahap pengolahan data ini terdiri dari 

beberapa tahap sebagai berikut. 

1.3.4.1   Pembuatan Peta E ksisting Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan 

Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 

Data titik koordinat lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah berupa 

Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah Sakit Bersalin (RSB), Puskesmas, dan 

Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Salatiga disimpan dalam tabel Ms. Excel 2007. 

Proses pembuatan Peta Eksisting Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan Milik 

Pemerintah Tahun 2016 dilakukan berdasarkan input data titik koordinat lokasi 

masing-masing sarana kesehatan milik pemerintah dari tabel excel yang kemudian 

diekspor menjadi data vektor (.shp) berupa titik (point) ke dalam ArcGIS 10.1. Data 

titik koordinat tersebut disajikan dalam bentuk simbol piktorial yang mewakili 

kenampakan objekdilengkapi dengan informasi sesuai administrasi Kota Salatiga.  

 

1.3.4.2   Perhitungan Analisis Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis) 

Penentuan pola persebaran sarana kesehatan milik pemerintah secara 

kuantitatif dilakukan dengan cara analisis tetangga terdekat (nearest neighbour 

analysis). Analisis tetangga terdekat adalah sebuah analisa untuk menentukan suatu 

pola distribusi spasial. Dengan menggunakan perhitungan analisis tetangga terdekat, 

suatu distribusi lokasi dapat ditentukan polanya, misalnya pola mengelompok 

(clustered), acak (random) ataupun seragam (uniform) atau menyebar (dispersed). 

Analisis tetangga terdekat memerlukan data tentang jarak antara satu lokasi dengan 

lokasi yang paling dekat yaitu lokasi tetangga yang terdekat. dengan menggunakan 

rumus berikut :  

T = 
𝐉𝐮

𝐉𝐡
…………...…..................……………(1) 

dimana  

T  = Indeks penyebaran tetangga terdekat  

Ju = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga terdekat  

Jh = Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola  

   random (acak), yakni dihitung dengan rumus :  

Jh = 
𝟏

𝟐 𝐏
…………...…........……...…………(2) 

P  = kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik (N) dibagi  

   dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A) 
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Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam analisis tetangga terdekat antara lain untuk pengukuran panjang jarak antar 

titik terdekat di peta. Untuk mengetahui pola distribusi spasial yang dianalisis 

caranya dengan membandingkan dengan nilai parameter tetangga terdekat (T) untuk 

masing-masing pola seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut. 

 

Tabel 1.4. Pola Distribusi Spasial 

T Pola 

0 – 0,7 Mengelompok 

0,71 – 1,4 Acak 

1,41 – 2,15 Seragam atau Menyebar 

(Sumber : Hagget dalam Ritohardoyo, 2000:50) 

 

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, pola distribusi spasial secara umum 

terbagi menjadi tiga yaitu mengelompok (clustered), acak (random) dan seragam 

(uniform) atau menyebar (dispersed). Hasil perhitungan tersebut akan menentukan 

distribusi spasial di suatu wilayah dengan meilihat nilai T, dimana T = 0 – 0,7 

berarti mengelompok, T = 0,71 – 1,4 berarti acak, dan T = 1,41 – 2,15 berarti 

seragam atau menyebar. 

 

1.3.4.3   Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Milik 

Pemerintah 

Untuk memperoleh hasil rencana lokasi sarana kesehatan milik pemerintah 

harus melalui perhitungan laju pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan 

untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah metode eksponensial dengan 

asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya 

kelahiran dan kematian di setiap waktu. Alasan penggunaan metode ini karena 

metode eksponensial dianggap sebagai metode yang paling akurat dalam 

perhitungan aspek kependudukan. 

a. Persentase laju pertumbuhan penduduk diperoleh dari perubahan jumlah 

penduduk selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2009 sampai 2014 dengan 

rumus sebagai berikut: 

r = 
𝟏

𝒕
  ln 

𝑷𝒕

𝑷𝒐
 …………...…........……………(3) 

dimana 

r  = Laju pertumbuhan penduduk 
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t  = Jangka waktu (5 tahun) 

Pt  = Jumlah penduduk pada tahun 2014 

Po  = Jumlah penduduk pada tahun 2009 

 

b. Proyeksi penduduk tahun 2016 -  2035 dihitung dari hasil perhitungan laju 

pertumbuhan penduduk yang dilakukan pada langkah sebelumnya dengan 

jangka waktu 21 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2035 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Pt = Po . e
rt

 ………...…...…………...……(4) 

dimana 

Pt  = Jumlah penduduk pada tahun 2035 

Po  = Jumlah penduduk pada tahun 2014 

t  = Jangka waktu (21 tahun) 

r  = Laju pertumbuhan penduduk 

 

c. Proses selanjutnya berupa perhitungan proyeksi kebutuhan penduduk 

terhadap sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga hingga tahun 

2035 mendatang. Data yang digunakan adalah hasil perhitungan proyeksi 

penduduk tahun 2035 dan tingkat daya layan masing-masing Sarana 

Kesehatan Milik Pemerintah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata 

Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Proyeksi Kebutuhan = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐮𝐝𝐮𝐤 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟓 

𝐃𝐚𝐲𝐚 𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧
 …………….……….…….(5) 

 

1.3.4.4   Pembuatan Peta Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan Milik 

Pemerintah di Kota Salatiga Tahun 2016-2035 

Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan menunjukkan jumlah sarana 

kesehatan milik pemerintah yang dibutuhkan sampai tahun 2035 menjadi acuan 

dalam rencana pembangunan sarana kesehatan milik pemerintah di Kota Salatiga. 

Pemetaan dilakukan dengan menentukan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah 

yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan, yaitu Kec. Sidorejo, Kec. Sidomukti, 
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Kec. Argomulyo, dan Kec. Tingkir. Proses pemetaan dilakukan melalui ArcGIS 

ArcMap 10.1 dengan membuat data shapefile baru berupa titik (point).  

Penentuan lokasi sarana kesehatan milik pemerintah diperoleh melalui 

hasil overlay antara Peta Eksisting Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan Milik 

Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 dengan Peta Perencanaan Lokasi Sarana 

Kesehatan Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016-2035 untuk penentuan 

lokasi. Penentuan lokasi mempertimbangkan kriteria dari Peta Rencana Pola Ruang 

Kota Salatiga Tahun 2011-2030 dan SNI 03-1733-2004. Hasilnya berupa Peta 

Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Berdasarkan Proyeksi 

Kebutuhan di Kota Salatiga Tahun 2016-2035. 

 

1.3.5.  Metode Analisis Data 

Tahap selanjutnya berupa analisis kajian spasial yaitu dari Peta Eksisting 

Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016 

dan Peta Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Berdasarkan 

Proyeksi Kebutuhan di Kota Salatiga Tahun 2016-2035. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analaisis untuk hasil yang 

pertama dilakukan dengan mengkaji antara hasil olahan peta eksisting dengan pola 

persebaran lokasi sarana kesehatan milik pemerintah yang diperoleh dari hasil 

analisis tetangga terdekat (nearest neighbour analysis). Selain itu juga dilakukan 

analisis berdasarkan kriteria dari SNI 03-1733-200 (lihat Tabel 1.4) tentang kriteria 

berupa Lokasi dan Penyelesaian terkait dengan aksesibilitas masing-masing 

keberadaan sarana kesehatan milik pemerintah. 

 Analisis untuk hasil yang kedua juga menggunakan metode analisis deskriptif 

kuantitatif  berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan terhadap sarana kesehatan milik 

pemerintah. Metode overlay dengan Peta Rencana Pola Ruang Kota Salatiga Tahun 

2011-2030 digunakan sebagai kriteria kajian spasial lokasi sarana kesehatan milik 

pemerintah sesuai dengan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan penduduk terhadap 

sarana kesehatan. Kajian lokasi tersebut menghindari kawasan yang tidak diijinkan 

untuk didirikan bangunan sarana kesehatan sehingga tidak akan menyalahi ketetapan 

pemanfaatan lahan yang seharusnya. Selain itu juga dilakukan analisis berdasarkan 

kriteria dari SNI 03-1733-200 (lihat Tabel 1.4) tentang kriteria berupa Luas Lantai 

Minimal dan Luas Lahan Minimal.  
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Keterangan :   

 :  Input    

 :  Proses 

 :  Output 

 :  Kriteria 

Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian   
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1.4.  Batasan Operasional 

Untuk lebih meperjelas kajian teori yang dimaksud dalam penelitian ini, 

terlebih dahulu perlu dipahami beberapa pengertian umum tentang “Kajian Spasial 

Perencanaan Lokasi Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Berdasarkan Proyeksi 

Kebutuhan di Kota Salatiga Tahun 2016-2035” yang mana merupakan bagian 

integral dalam proses sebuah penelitian. Dalam pengertian ini dapat dielaskan kata 

kunci dari tema yang akan dibahas. 

Eksisting, secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

eksistensi adalah keberadaan, sehingga “eksisting” adalah yang saat ini sudah 

ada atau benar keberadaannya di lokasi secara fsik.  

Kajian adalah hasil dari pembelajaran, pemeriksaan, penyelidikan pertimbangan, 

pengujian, penelaahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Spasial, adalah ruang atau tempat secara harfiah menurut (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

Lokasi sebagai posisi pasti dalam suatu ruang. (Doeljani, 1998) 

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan. (UU RI No. 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 4) 

Sarana Kesehatan Milik Pemerintah adalah Sarana Kesehatan yang 

diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah. 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan peorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Permenkes RI Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 Pasal 1 Ayat 1) 

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 

pada semua bidang dan jenis penyakit. (Permenkes RI Nomor 

340/MENKES/PER/III/2010 Pasal 1 Ayat 2) 

Rumah Sakit Bersalin adalah Rumah Sakit Khusus yang berfungsi melayani ibu 

baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia 

sampai dengan 6 tahun.  

Puskesmas adalah sarana kesehatan yang berfungsi sebagai sarana pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk 
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dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan 

kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. (SNI 03-1733-2004) 

Puskesmas Pembantu adalah sarana kesehatan yang berfungsi sebagai unit 

pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas 

dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang 

lebih kecil. (SNI 03-1733-2004) 

Tingkat Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan 

menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. 

Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan adalah prediksi (ramalan) yang 

didasarkan pada asumsi rasional jumlah penduduk dengan asumsi daya layan 

sarana kesehatan. 
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