
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini pembangunan di segala bidang sedang giat-

giatnya dilaksanakan oleh pemerintah dan salah satunya adalah pembangunan 

di bidang kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat perlu 

segera dilakukan karena di Indonesia banyak terjadi masalah kesehatan baik 

di wilayah pedesaan maupun perkotaaan. Masalah kesehatan ini dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu berbagai jenis penyakit yang timbul serta 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik untuk kegiatan pencegahan 

penyakit maupun pengobatan dan pemulihan kesehatan. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan terciptanya derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan dalam hal ini diartikan 

sebagai suatu kondisi yang bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan 

kelemahan tapi benar-benar merupakan kondisi yang positif dari 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk 

hidup produktif (Departemen Kesehatan RI, 1991). 

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan 

dasar setiap warga negara dalam mencapai tujuan dan kemakmuran, sehingga 

kesehatan adalah modal utama untuk meneruskan kehidupan hidupnya. 

Bedasarkan UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 tahun 1992 

kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap manusia sehingga individu dan 

seluruh komponen bangsa harus memperjuangkan dan meningkatkan 

pentingnya kesehatan agar seluruh masyarakat dapat merasakan kesehatan 

yang diharapkan.  

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk ketersediaan 

fasilitas pelayanan dan melaksanakan fungsi pelayanan dalam rangka 
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mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Pasal 6 UU 

Kesehatan No 47  Tahun 2016). Salah satu bentuk upaya penyelenggaraan 

upaya kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan Puskesmas, 

karena Puskesmas merupakan pusat pembangunan masyarakat serta 

menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau 

dengan peran masyarakat secara aktif terhadap pemanfaatan Puskesmas. Hal 

tersebut harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki 

peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Juwiring Menurut Kelompok 

Umur Tahun 2019 

Penduduk (Jiwa) 
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total 

0-4 1847 1762 3609 
5-9 2202 1973 4175 

10-14 2242 2019 4261 
15-19 2305 2216 4521 
20-24 2182 2168 4350 
25-29 2245 2009 4254 
30-34 2210 2106 4316 
35-39 2460 2374 4834 
40-44 2356 2392 4748 
45-49 2237 2306 4543 
50-54 1848 2106 3954 
55-59 1742 1758 3500 
60-64 1293 1434 2727 
65-69 1008 1169 2177 
70-74 704 947 1651 
75+ 1420 1646 3066 

Total 30301 30385 60686 
Sumber : BPS Kecamatan Juwiring 2019 

Kecamatan Juwiring merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Klaten. Kecamatan Juwiring terbagi menjadi 19 desa. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kecamatan Juwiring sebesar 29,77 

Km2 dan terdapat jumlah penduduk sebanyak 60.686 jiwa.  
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Tabel 1.2 Wilayah kerja Puskesmas di Kecamatan Juwiring 

Puskesmas Lokasi Wilayah Kerja 
Puskemas 
Juwiring 

Desa 
Tanjung 

Trasan Kenaiban 
Sawahan Bulurejo 
Juwiran Jaten 
Jetis Mrisen 
Ketitang Pundungan 
Gondangsari Juwiran 
Serenan Kwarasan 
Tlogorandu Carikan 
Bolopleret Taji 
Tanjung   

Total 19 
Sumber : Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten 

Puskesmas di Kecamatan Juwiring sudah berkerja sama dengan BPJS 

Kesehatan sehingga penduduk dapat menjadikan Puskesmas sebagai rujukan 

atau penduduk juga dapat langsung memanfaatkan Puskesmas dengan 

menggunakan kartu BPJS kesehatan. Puskesmas Juwiring merupakan sarana 

kesehatan yang paling lengkap di Kecamatan Juwiring. Gambaran 

pemanfaatan Puskesmas di Kecamatan Juwiring dapat dilihat dari jumlah 

pengunjung tahunan puskesmas. 

Tabel 1.3 Jumlah Pengunjung Puskesmas Juwiring  

Jumlah Pengunjung 
Total  

Tahun Laki-laki Perempuan 
2018 12.345 15.089 27.434 
2019 10.866 14.866 25.202 
2020 6.010 14.789 20.799 

Sumber : Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Juwiring dapat dilihat 

bahwa rata-rata jumlah pengunjung Puskesma tergolong rendah apabila 

dilihat dari jumlah penduduknya yang besar hal ini dapat dilihat dari tabel 

jumlah kunjungan Puskesmas, jumlah kunjungan Puskesmas pada tahun 2019  
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terdapat 27.434 kunjungan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 

sebesar 25.202 dan pada tahun 2020 puskesmas juwiring kembali mengalami 

penurunan sebesar 20.798. Menurut buku pedoman kerja pusekesmas 

menyebutkan bahwa sasaran penduduk yang dilayani untuk sebuah 

Puskesmas rata-rata 30.000 jiwa dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

masih kurangnya efektiftiftas Puskesmas dalam mamberikan pelayanan atau 

masyarakat sendiri yang enggan memanfaatkan pelayanan puskesmas. 

Sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah kunjungan Puskesmas. Selain 

penurunan jumlah kunjungan puskesmas jumlah kasus positif di Kecamatan 

Juwiring juga menjadi sorotan, dapat dilihat pada tabel 1.4 

Tabel 1.4 Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Klaten (Per 

Desember 2020) 

Kecamatan Konfirmasi   Kecamatan Konfirmasi 
Bayat 3   Kemalang 6 
Cawas 18   Klaten Utara 46 
Ceper 24   Klaten Tengah 27 
Delanggu 9   Klaten Selatan 18 
Gantiwarno 4   Manisrenggo 4 
Jatinom 14   Ngawen 12 
Jogonalan 23   Pedan 8 
Juwiring 11   Polanharjo 7 
Kalikotes 5   Prambanan 15 
Karanganom 9   Trucuk 30 
Karangdowo 9   Tulung 9 
Karangnongko 8   Wedi 11 
Kebonarum 1   Wonosari 33 
Total data saat ini Konfirmasi Positif = 364 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

Angka konfirmasi positif Covid-19 di Kecamatan Juwiring sendiri 

memang cukup tinggi sudah terdapat 11 kasus positif Covid-19. Berkaitan 

dengan hal itu tidak menutup kemungkinan masih adanya pertambahan kasus 

Covid-19 di Kecamatan Juwiring mengingat kasus ini terus terjadi 

peningkatan baik secara nasional maupun global. Dengan adanya masalah-

masalah tersebut penulis mencoba melakukan penelitian mengenai jangkauan 
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pelayanan Puskesmas di Kecamatan Juwiring serta bagaimana penanganan 

Puskesmas sendiri dalam memberi pelayanan terhadap kasus Covid-19 ini 

dengan judul : “ANALISIS JANGKAUAN PELAYANAN PUSKESMAS DI 

KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat 

diketahui rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Bagaimanakah jangkauan pelayanan Puskesmas di Kecamatan Juwiring? 

2. Bagaimanakah persebaran dan penanganan Covid-19 di Puskesmas  

Kecamatan Juwiring? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji jangkauan pelayanan Puskesmas di Kecamatan Juwiring. 

2. Mengkaji persebaran dan penanganan Covid-19 di Puskesmas Kecamatan 

Juwiring. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 

S1 Geografi pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Dapat memberi informasi mengenai jangkauan puskesmas oleh 

masyarakat sekitar Kecamatan Juwiring. 

3. Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan pelayanan 

kesehatan di Kecamatan Juwiring. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi Penduduk dan Pendekatan Geografi 

a) Konsep Geografi Penduduk 

Geografi penduduk pada dasarnya merupakan suatu teori untuk 

mempelajari penduduk dalam kaitannya dengan ruang manusia. 

Tekanan yang diberikan dalam geografi penduduk terletak pada 

struktur dan proses penduduk yang hubungannya dengan ruang, peran 

sosial, ekonomi, serta lingkungan dipandang sebagai komponen ruang 

yang berdampak pada kependuduk disuatu wilayah. Kawi (2005) 

menyatakan bahwa geografi penduduk merupakan suatu studi 

mengenai penduduk dan bumi sebagai tempat kehidupannya, jumlah, 

karakteristik, dan dinamika yang berkaitan dengan sosial ekonomi, 

dan lingkungan. Penduduk dalam studi geografi akan dilihat dalam 

kaitannya dengan sosial, ekonomi, serta lingkungan dan dinamika 

penduduk. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penduduk 

merupakan peran penting dalam memanfaatkan pelayanan publik, 

sehingga pelayanan publik itu sendiri dapat menjadi suatu penunjang 

mobilitas penduduk. Sehingga seberapa besar kontribusi penduduk 

terhadap fasilitas atau pelayanan tersebut dapat dinilai untuk suatu 

peningkatan pelayanan. 

b) Pendekatan Geografi  

Pendekatan dalam geografi yaitu terdapat beberapa pendekatan 

seperti pendekatan spasial (keruangan), pendekatan ekologi 

(kelingkungan) dan pendekatan regional dan dari ketiga pendekatan 

tersebut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan spasial (keruangan). Secara teoris 

pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian 

persamaan dari suatu perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. 

Aspek-aspek ruang bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan 
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sosial budaya masyarakatnya (Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo, 

1991).  

Pendekatan ini diarahkan pada aktivitas manusia dalam sebuah 

ruang ruang untuk mengungkapkan aktivitas manusia yang ditinjau 

dari persebaran, interelasi, dan deskripsinya dengan gejala-gejala lain 

serta interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan. 

 

1.5.1.2 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan merupakan pengunaan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang disediakan  baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, 

kunjungan oleh petugas atau tenaga medis ataupun bentuk kegiatan-

kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut (Azwar, 

1996). Pelayanan kesehatan sebagai produk jasa memiliki keunikan 

dengan ciri utama: 

1. Adanya sifat ketidakpastian (uncertainty) terkait waktu, tempat 

urgensi dan biaya. 

2. Adanya ketidakseimbangan informasi (asymetry of information) 

antara provider dengan pengguna jasa. 

3. Adanya manfaat atau risiko kerugian bagi orang lain (Ilyas, 

2006). 

Adapun syarat pokok suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik 

menurut Azwar (1996) haruslah : 

1. Tersedia dan berkesinambungan (available and continuous). 

2. Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate).  

3. Mudah dicapai (accessible).  

4. Mudah dijangkau (affordable).  

5. Bermutu (quality).  

 

1.5.1.3 Jangkauan Pelayanan Kesehatan 
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Jangkauan pelayanan sering dikaitkan dengan kemampuan 

layanan terhadap jarak dan waktu menuju fasilitas pelayanan. Menurut 

Mutu’ali (2015) berpendapat bahwa jarak dalam arti aksesibilitas 

dapat berarti pula kemudahan waktu tempuh dan biaya yang 

dikeluarkan. Pengguna layanan akan cenderung memilih layanan yang 

lebih dekat, dengan waktu tempuh yang perjalanan yang singkat. 

Dengan begitu efektifitas waktu, biaya, serta ketercapaian 

menggunakan pelayanan akan lebih cepat didapatkan. Jangkauan 

terpengaruh juga dari ketersediaan tranportasi pengguna menuju area 

pelayanan. Kemudahan menuju sarana tersebut dapat membantu 

menempuh jarak yang jauh dan menunjukan aksesibilitas lokasi 

sarana. Sama seperti Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 

2014 tentang Puskesmas, bahwa salah satu persyaratan lokasi 

puskesmas adalah mempertimbangkan persyaratan aksesibilitas.  

Jangkuan pelayanan juga mampu diartikan sebagai seberapa jauh 

radius pelayanan suatu fasilitas terhadap suatu wilayah. Sesuai dengan 

standar yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan juga 

mempertimbangkan penempatan sarana dengan jangkuan radius area 

layanan untuk menjawab keterbutuhan dan ketercapaian masyarakat 

terhadap sarana kesehatan. Berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 

2014 Pasal 9 puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan dan 

radius jangkuan diatur secara standar (SPM) yang tertuang dalam SNI 

03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di 

perkotaan. Berikut standar yang digunakan untuk jangkuan fasilitas 

kesehatan disuatu wilayah menurut SNI 03-1733-2004: 
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Tabel 1.5 Radius Jangkauan Sarana Kesehatan 
 

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di   Perkotaan 

1.5.1.4 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Pemanfaatan pelayanan kesehatan paling erat hubungannya 

dengan kapan seseorang memerlukan pelayanan kesehatan dan 

seberapa jauh pelayanan efektifitas pelayanan tersebut. Bila berbicara 

kapan memerlukan pelayanan kesehatan, umumnya semua orang akan 

menjawab bila merasa adanya ganguan pada kesehatan (sakit). 

Seseorang tidak pernah akan tahu kapan sakit, dan tidak seorang pun 

dapat menjawab dengan pasti. Hal ini memberi informasi bahwa 

Jenis 
Sarana 

Jml 
Pdd 

(Jiwa) 

Standar 
(m2/jiwa) 

Keb. Per satuan Sarana Keterangan 
Radius 

pencapaian 
(m) 

Lokasi dan 
Penyelesaian 

Posyandu 1.250 0,048 500 ditengah 
kelompok 
tetangga tidak 
menyebrang 
jalan 

dapat bergabung 
dengan balai warga 
atau sarana 
hunian/rumahan 

Balai 
pengobatan 
warga 

2.500 0,12 1.000 ditengah 
kelompok 
tetangga tidak 
menyebrang 
jalan 

dapat bergabung 
dengan balai warga  

Klinik 
bersalin 

30.000 0,1 4.000 dapat 
dijangkau 
dengan 
kendaraan 
umum 

 

Puskesmas 30.000 0,006 3.000 dapat 
dijangkau 
dengan 
kendaraan 
umum 

dapat bergabung 
dengan lokasi kantor 
kelurahan 

Tempat 
praktek 
dokter 

5.000  1.500 dapat 
dijangkau 
dengan 
kendaraan 
umum 

dapat bergabung 
dengan rumah 
tinggal atau tempat 
usaha 

Apotek 30.000 0,0025 1.500 dapat 
dijangkau 
dengan 
kendaraan 
umum 

 

Rumah 
Sakit 

240.000     
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konsumen pelayanan kesehatan selalu dihadapkan dengan masalah 

ketidakpastian (Azwar, 1996).  

Rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan menurut 

(Kepmenkes, 2010) dapat disebabkan oleh :  

1. Jarak yang jauh (faktor geografi).  

2. Tidak tahu adanya suatu kemampuan fasilitas (faktor informasi) 

3. Biaya yang tidak terjangkau (faktor ekonomi).  

4. Tradisi yang menghambat pemanfaatan fasilitas (faktor budaya).  

a) Faktor Yang Memengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

1. Keterjangkauan lokasi tempat pelayanan 

Tempat pelayanan yang tidak strategis sulit dicapai, menyebabkan 

berkurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat. 

2. Jenis dan kualitas pelayanan yang tersedia  

Jenis dan kualitas pelayanan yang kurang memadai menyebabkan 

rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

3. Keterjangkauan informasi  

Informasi yang kurang menyebabkan rendahnya penggunaan 

pelayanan kesehatan yang ada. Demand (permintaan) adalah 

pernyataan dari kebutuhan yang dirasakan yang dinyatakan 

melalui keinginan dan kemampuan membayar. 

b) Beberapa Faktor yang Memengaruhi Tingkat Permintaan 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Telah Digolongkan oleh 

Notoatmodjo (2007) Dalam Beberapa Model, Yaitu : 

1. Model Demografi (Demographic Model)  

Variabel yang digunakan dalam model ini adalah : umur, jenis 

kelamin, status perkawinan dan besarnya keluarga. Perbedaan 

akan derajat kesehatan, derajat kesakitan dan tingkat penggunaan 

pelayanan kesehatan diasumsikan akan berhubungan dengan 

seluruh variabel di atas. Variabel yang digunakan dalam model ini 

adalah variabel yang berasal dari dalam individu sendiri yang 

secara langsung akan memengaruhi kebutuhan seseorang. 
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2. Model Struktur Sosial (Social Structure Model) Variabel yang 

digunakan dalam model ini adalah : pendidikan, pekerjaan dan 

suku bangsa atau etnis. Penggunaan pelayanan kesehatan adalah 

suatu aspek gaya hidup (life style) seseorang yang dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik dan sosial psikologisnya. Seseorang yang sedang 

sakit perut (diare) mencari pengobatan dengan cara tradisional 

(memakan daun sirih atau bawang dengan minyak). Sesuai dengan 

kebiasaan yang ada di desa tersebut sedangkan orang lain yang 

memiliki latar belakang pendidikan SLTA juga menderita diare 

merasakan membutuhkan 

 

1.5.1.5 Puskesmas 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya (Menkes, 2014). Ditjen 

Kesehatan Masyarakat menetapkan bahwa visi Puskesmas secara 

umum adalah mewujudkan Kecamatan sehat melalui pelayanan 

kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan lokal yang ada, termasuk 

masalah nasional yang dihadapi. Puskesmas merupakan suatu 

kesatuan organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan. Menurut Azwar 

dalam Mubarak dan Chayatin (2009) Puskesmas adalah suatu 

organisasi fungsional yang langsung memberikan  pelayanan secara 

menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu. 

Puskemas sebagai penyedia pelayanan kesehatan memiliki tujuan 

yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan 

nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal diwilayah kerja 

puskesmas. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
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(2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan disuatu wilayah, seperti : 

a. Unit Pelaksana Teknis, puskesmas berperan menyelenggarakan 

sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama 

dan sebagai ujung tombak pembagunan kesehatan. 

b. Pembangunan Kesehatan, adalah penyelenggara upaya kesehatan 

oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

c. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan, penanggung jawab utama 

dalam pembangunan kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota 

adalaah dinas kesehatan kabupaten/kota sedangkan puskesmas 

bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan  

kesehatan yang dibebankan oleh dinas kabupaten/kota sesuai 

kemampuaanya. 

d. Wilayah Kerja, secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas 

adalah satu kecamatan, tetapi apabila satu kecamatan terdapat 

lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja 

dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep 

wilayah 

 

1.5.1.6 Fungsi Puskesmas 

Berdasarkan Kepmenkes No 128 Tahun 2004, Puskesmas 

memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, 

diantaranya: 

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan 

Dalam hal ini Puskesmas selalu berupaya menggerakkan lintas 

sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar 

menyelenggarakan pembangunan yg berwawasan kesehatan. 
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Selain itu juga aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan 

dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah 

kerjanya. Serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan 

pemulihan. 

2. Pusat Pemberdayaan Masyarakat 

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka 

masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha 

memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri 

sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam 

memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk 

pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan 

memantau pelaksanaan program kesehatan. 

3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama 

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan yang terdiri dari pelayanan kesehatan 

perorangan dan masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan perorangan 

Pelayannan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang 

bersifat pribadi (private Goods) dengan tujuan utama 

menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan 

tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan 

dan untuk puskesmas tertentu rawat inap. 

b. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang 

bersifat umum (Public Goods) dengan tujuan utama 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 

penyakit tanpa mengabaikan menyembuhkan penyakit dan 
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pemuluhan kesehatan. Pelayaanan kesehatan tersebut antara 

lain adalah promosi kesehatan, memberantas penyakit, 

penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan 

keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai 

program kesehatan masyarakat lainnya 

 

1.5.1.7 Kedudukan dan Tata Kerja Puskesmas 

a) Kedudukan Puskesmas 

Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health 

services). Puskesmas memiliki dua bidang upaya/pelayanan kesehatan 

(SK Menkes No.128/2004). 

b) Tata Kerja Puskesmas 
Menurut SK Menkes No.128/2004 tata kerja Puskesmas adalah : 

1. Dengan Kantor Kecamatan 
Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan 

kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan 

di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, 

penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta 

penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya 

masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan 

mencakup pula kegiatan fasilitasi.  

2. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, dengan demikian secara teknis dan administratif, 

puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Sebaliknya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

bertanggung jawab membina serta memberikan bantuan 

administratif dan teknis kepada puskesmas. 

3. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Sebagai mitra 

pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga 

masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk 
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penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang 

diselenggarakan, sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan 

bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan 

teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan.  

4. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat 

dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya 

kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan 

dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti 

rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai balai kesehatan 

masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan 

5. Dengan Lintas Sektor  

Tanggung jawab puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah 

menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang 

dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendapat 

hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan 

tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor 

terkait yang ada di tingkat Kecamatan. Diharapkan di satu pihak, 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kecamatan tersebut 

mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak 

lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat 

Kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan.  

6. Dengan Masyarakat  

Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas memerlukan dukungan 

aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. 

Dukungan aktif tersebut diwujudkan. 

 

1.5.1.8 Pengertian Coronavirus Diesease (Covid-19) 

Pada desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali 

dilaporkan di Wuhan. Sumber penularan kasus ini masih belum 



 
 

16 

diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di 

Wuhan. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran pertikel 120-

160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, diantara termasuk 

kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19 terdapat 6 

jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia yaitu 

alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus 

OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness 

Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus (MERS-CoV). 

Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam 

genus betacoronavirus. Hasil dari analisis filogenetik menunjukan 

bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus 

yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) 

pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar inilah 

International Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama 

SARS-CoV-2. 

Beberapa laporan kasus menunjukan dugaan penularan dari karier 

asimtomatis, namun mekanisme pastinya belum diketahui. Kasus-

kasus terkait transmisi dari karier asimtomatis umumnya memiliki  

riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19. Bebarapa peneliti 

melaporkan infeksi SARS-CoV-2 pada neonatus. SARS-CoV-2 telah 

terbukti menginfeksi saluran cerna berdasarkan hasil biopsi pada sel 

epitel gaster, duodenum, dan rektum. Virus dapat terdeteksi di feses, 

bahkan ada 23% pasien yang dilapokan virusnya tetap terdeteksi di 

feses walaaupun sudah tak terdeteksi di saluran pernafasan. Fakta ini 

menguatkan dugaan kemungkinan transmisi secara fekal-oral. 

 

1.5.1.9 Tingkat Kematian dan Penyebab Covid-19  

a) Tingkat Kematian 

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif 



 
 

17 

hingga 28 September 2020 adalah 278.722 orang dengan jumlah 

kematian 10.473 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan 

bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh 

COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,8%. Case fatality rate adalah 

presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-

19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. 

Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,8% 

berusia 0–5 tahun, 1% berusia 6–18 tahun, 3,9% berusia 19–30 tahun, 

13,6% berusia 31–45 tahun, 39,4% berusia 46–59 tahun, dan 41,3% 

berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,6% 

penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 

41,4% sisanya adalah perempuan. 

b) Penyebab COVID-19 

COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru 

dari coronavirus (kelompok virus yang menginfeksi sistem 

pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi 

pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem 

pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 awalnya 

ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi 

ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa 

melalui cara-cara berikut: 

- Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar 

saat penderita COVID-19 bersin atau batuk 

- Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan 

terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet 

penderita COVID-19 

- Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita 

COVID-19 tanpa mengenakan masker 

CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui 

aerosol (partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini 

hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, 

https://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/pulmonologi/bronkoskopi
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intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup 

melalui nebulizer 

1.5.1.10 Diagnosis, Pengobatan, serta Pencegahan Covid-19 

a) Diagnosis Covid-19 

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19 

1. Rapid test, untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang 

diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. 

2. Tes PCR  (polymerase chain reaction) atau swab test, 

untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak. 

3. CT scan atau Rontgen dada, untuk mendeteksi infiltrat atau cairan 

di paru-paru. 

4. Tes darah lengkap, untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-

reactive protein 

Rapid test pada COVID-19 hanya digunakan sebagai tes skrining 

atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosis COVID-

19. Hasil rapid test positif belum tentu menandakan terkena COVID-

19. Bisa saja mendapatkan hasil positif bila pernah terinfeksi virus 

lain atau coronavirus jenis lain. 

Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif juga belum tentu 

menandakan bahwa terbebas dari COVID-19. Oleh sebab itu, apa pun 

hasil rapid test harus konsultasikan dengan dokter agar dapat 

diberikan pengarahan lebih lanjut, termasuk perlu tidaknya 

mengonfirmasi hasil tes tersebut dengan tes PCR. 

b) Pengobatan COVID-19 

Sampai saat ini, program vaksinasi masih terus dilakukan 

sebagai salah satu upaya penanganan Covid-19 ini oleh karena itu 

untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika di diagnosis COVID-19 

tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, 

bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu: 

1. Lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar 

rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. 

https://www.alodokter.com/ketahui-cara-memilih-nebulizer-dan-jenisnya
https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona
https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19
https://www.alodokter.com/ct-scan-ini-yang-harus-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/foto-rontgen-ini-yang-harus-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/pemeriksaan-darah-lengkap-dapat-mendeteksi-penyakit
https://www.alodokter.com/hasil-rapid-test-covid-19-negatif-apa-artinya
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2. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. 

3. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer 

4. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. 

5. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. 

6. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri, setelah 

berkonsultasi dengan dokter. 

7. Perhatikan gejala yang dialami dan segera hubungi dokter jika 

gejala memburuk. 

Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala 

ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Jika didiagnosis COVID-19 

dan mengalami gejala berat, akan diberi rujukan untuk menjalani 

perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Metode yang dapat 

dilakukan antara lain: 

1. Memberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala 

2. Memasang ventilator atau alat bantu napas 

3. Memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi 

4. Memberikan obat pengencer darah dan pencegah penggumpalan 

darah 

c) Pencegahan Covid-19 

Menurut WHO Cara pencegahan yang terbaik saat ini adalah dengan 

menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, 

yaitu: 

1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1,5 

meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada 

kperluan mendesak. 

2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau 

keramaian. 

3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand 

sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. 

4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci 

tangan. 

https://www.alodokter.com/memenuhi-waktu-tidur-yang-ideal-demi-kesehatan
https://www.alodokter.com/mengenal-ventilator-manfaat-dan-kekurangannya
https://www.alodokter.com/dasar-dasar-prosedur-memanfaatkan-cairan-infus
https://www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga
https://www.alodokter.com/cara-menggunakan-masker-kain-untuk-mencegah-infeksi-virus-corona
https://www.alodokter.com/cuci-tangan-dulu
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5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 

6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang 

dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang 

sakit demam, batuk, atau pilek. 

7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin 

8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan 

lingkungan, termasuk kebersihan rumah. 

Dengan hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus 

covid-19 ini. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Penelitian ini menggunakan beberapa skripsi sebagai bahan 

perbandingan dan referensi. Aditya Catur Yogi (2006) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Analisis pemanfaatan puskesmas di Kecamatan Wanadadi 

Kabupaten Banjarnegara” bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk di Kecamatan Wanadadi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

melakukan pengumpulan data-data primer melalui kuisioner yang 

dilakukan pada responden diwilayah penelitian. Hasil yang diperoleh dari 

pelelitian ini adalah bahwa tingkat potensi Puskesmas Wanandadi I adalah 

tinggi dan tingkat potensi Puskesmas Wanadadi II adalah rendah, 

sedangkan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan 

Puskesmas adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan 

aksesibilitas terhadap Puskesmas. 

Suryati (2007) dalam penelitiaannya yang berjudul “Analisis 

pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat di puskesmas 

Kecamatan Banjarsari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pelayanan kesehatan yang dimiliki di dua puskesmas pada Kecamatan 

Banjarsari, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

pelayanan kesehatan di Kecamatan Banjarsari. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei dengan melakukan 

https://www.alodokter.com/berbagai-cara-meningkatkan-imunitas-tubuh-agar-tidak-mudah-sakit
https://www.alodokter.com/cegah-penyebaran-virus-corona-dengan-membersihkan-rumah-selama-isolasi-mandiri
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pengumpulan data-data primer lewat kuisioner yang dilakukan pada 

responden diwilayah penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah bahwa tingkat potensi Puskesmas Banjarsari I adalah tinggi dan 

tingkat potensi Puskesmas Banjarsari II adalah rendah, sedangkan faktor 

yang mempengaruhi pelayanan kesehatan adalah  pendapatan, dan faktor 

jarak berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas Banjarsari II. 

Tabel 1.6 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penulis  Aditya Catur Yogi 
(2006) 

Suryati (2007) Apriyan Widi .I. 
(2020) 

Judul Analisis pemanfaatan 
puskesmas di Kecamatan 
Wanadadi Kabupaten 
Banjarnegara 

Analisis pemanfaatan 
pelayanan kesehatan oleh 
masyarakat di puskesmas 
Kecamatan Banjarsari 

Analisis 
jangkauan 
pelayanan 
puskesmas di 
Kecamatan 
Juwiring 

Tujuan  - Mengetahui pemanfaatan 
pelayanan Puskesmas 
Wanadadi I dan Wanadadi 
II oleh penduduk di 
Kecamatan Wanadadi 

- Mengetahui faktor yang 
mempengaruhi pemanfaatan 
fasilitas pemanfaatan 
pelayanan kesehatan oleh 
penduduk di Kecamatan 
Wanadadi 

  

- Mengetahui tingkat 
pelayanan kesehatan yang 
dimiliki puskesmas di dua 
puskesmas wil ayah 
penelitian 

- Mengetahui faktor yang 
mempengaruhi 
pemanfaatan puskesmas 
didaerah penilitian 

  

- Mengtauhui 
jangkauan 
pelayanan 
Puskesmas di 
Kecamatan 
Juwiring 

- Mengetahui 
penanganan 
Covid-19 di 
Puskesmas 
Kecamatan 
Juwiring 

  
Metode  Metode survei Metode survei Metode survei 

Hasil - Tingkat potensi  Puskesmas 
Wanadadi I dan Puskesmas 
Wanadadi II rendah 

- Tingkat potensi puskesmas 
banjarsari 1 tinggi dan 2 
rendah 

  

- Faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan pelayanan 
kesehatan puskesmas adalah 
tingkat pendidikan, tingkat 
pendapatan, serta 
aksesbilitas terhadap 
puskesmas 

  

- Faktor pendidikan tidak 
berpengaruh dan faktor 
pendapatan berpengaruh 
terhadap pemanfaatan 
puskesmas 

- Faktor jarak untuk 
puskesmas banjarsari 1 
tidak berpengaruh untuk 
banjarsari 2 berpengaruh 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Masyarakat merupakan faktor utama dalam upaya pengembangan suatu 

wilayah. Dalam hal ini masyarakat menentapkan kualitas pelayanan 

kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat fasilitas kesehatan yang 

tersedia namun juga dipengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat itu 

sendiri serta apabila jumlah penduduk yang besar jika tidak di imbangi 

dengan ketersediaan pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang memadai 

akan menyebabkan beban puskesmas semakin berat yang akan berpengaruh 

terhadap terhadap tingkat pelayanan puskesmas. 

Pengembangan suatu puskesmas pada dasarnya adalah usaha yang 

dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaikai fasilitas yang 

sudah ada atau menambah fasilitas yang belum ada sehingga fasilitas yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna puskesmas. 

Puskesmas di Kecamatan Juwiring mempunyai potensi untuk 

mengalami perkembagan, oleh karena itu perlu dibuat klasifikasi masing-

masing puskesmas untuk melihat perkembangannya. Dengan mengetahui 

klasifikasi masing-masing puskesmas, maka akan terlihat mana yang 

mempunyai tingkat perkembangan tinggi, sedang, atau rendah. Dengan 

demikian puskesmas dengan perkembangan rendah perlu ditingkatkan.  

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Kesehatan merupakan suatu keadaan yang meliputi kesehatan jasmani 

rohani dan sosial serta keadaan yang bebas dari suatu penyakit, cacat dan 

kelemahan (UUD No 9 Tahun 1960, Bab 1, Pasal 2) 

2. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute 

respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat 

menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan 

seperti flu, hingga infeksi paru-paru. 

3. Pelayanan kesehatan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas 

medis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat (Hestiyanto, 1999 

dalam Dessi Wahyu Hersanti, 2003). 
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4. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi masyarakat yang berperan 

serta membina masyarakat, disamping memberian pelayanan menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok (Departemen Kesehatan RI, 1991) 

5. Jangkuan Pelayanan merupakan jarak terjauh yang harus ditempuh oleh 

masyarakat untuk menuju lokasi suatu pelayanan.  

6. Wilayah kerja adalah suatu wilayah / desa yang diharapkan para 

penduduknya  dapat memanfaatkan pelayanan puskesmas (Departemen 

Kesehatan RI, 1991) 

7. Pendekatan Keruangan merupakan suatu metode untuk memahami 

gejala tertentu agar mendapat pengetahuan lebih mendalam dimana 

variabel ruang menjadi posisi utama dalam setiap analisisnya. (Yunus, 

2010) 
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