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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan prima perlu diwujudkan dalam pelayanan kesehatan. Jika 

ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan 

kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan 

di Indonesia. Hal ini disebabkan karena peranan dan kedudukan Puskesmas di 

Indonesia sebagai sarana pelayanan kesehatan primer yang bertanggung jawab 

dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai upaya 

preventif. Tujuan utama Puskesmas adalah untuk meningkatkan kesehatan dan 

mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat (Azwar, 2010). 

Membaiknya kesehatan masyarakat tidak terlepas dari manifestasi 

program health education dan kesehatan lingkungan yang dilakukan pemerintah 

melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya yaitu Puskesmas. Program kesehatan 

“Hidup Sehat” ditekankan bukan sebagai sebuah slogan saja merupakan 

perubahan sikap (Attitude) yang harus mampu menjadi komitmen budaya hidup 

sehat (health culture) yang sesungguhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar 

kesehatan masyarakat Indonesia secara berkesinambungan terus meningkat 

(Permenkes, 2015). 

Pelayanan kesehatan lingkungan merupakan wahana masyarakat untuk 

mengatasi masalah kesehatan lingkungan dan masalah penyakit berbasis 

lingkungan dengan bimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis dari petugas 

pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas. Pelayanan kesehatan lingkungan 

juga merupakan kegiatan wawancara mendalam dan penyuluhan yang bertujuan 
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untuk mengenal masalah lebih rinci, kemudian diupayakan dan dilakukan oleh 

petugas pelayanan kesehatan lingkungan sehubungan dengan komunikasi 

penderita/pasien yang dating ke Puskesmas (Putri & Mulasari, 2018) 

Ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas 

mencakup berbagai upaya, antara lain: penyediaan/penyehatan air bersih dan 

sanitasi dalam rangka pencegahan/penanggulangan penyakit 

diare/cacingan/kulit/kusta/frambusia, penyehatan perumahan dalam rangka 

pencegahan penyakit ISPA/TB Paru, Penyehatan lingkungan pemukiman dalam 

rangka pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DHF)/malaria/filariasis, 

Penyehatan lingkungan tempat kerja dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan penyakit yang berhubungan dengan lingkungan/akibat kerja, 

Penyehatan makanan/minuman dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

penyakit saluran pencernaan/keracunan, Pengamanan pestisida dalam rangka 

pencegahan dan penanggulangan keracunan pestisida, dan penyakit atau gangguan 

kesehatan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan (Depkes, 2003)  

Kesiapan pelayanan umum di Puskesmas baru mencapai 71%, pelayanan 

Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) 62%, dan pelayanan penyakit tidak 

menular baru mencapai 79%. Kekurangsiapan tersebut terutama karena kurangnya 

fasilitas yang tersedia, kurangnya tenaga kesehatan, kurang lengkapnya obat, 

kurangnya sarana dan alat kesehatan, dan belum memadainya kualitas pelayanan 

(Universitas Udayana, 2015) 

Data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2018 dari tiga penyakit 

berbasis lingkungan di Kota Denpasar terdapat penyakit Diare (6.667), Demam 

Berdarah Dengue (1.307), dan TBC Paru (790). Kota Denpasar memiliki 11 
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sarana Puskesmas. Di masing-masing Puskesmas sudah ada pelayanan kesehatan 

lingkungan untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan konsultasi tentang 

masalah penyakit ataupun hal-hal yang berbasis lingkungan (Dinkes, 2018) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agung Maria Putri dan Surahma 

Asti Mulasari di Puskesmas Pajangan Bantul dalam jurnal ilmiah kesehatan 

tentang program klinik sanitasi / penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan lingkungan, program ini belum dapat terlaksana dengan baik karena 

keterbatasan petugas dan sarana prasarana. (Putri & Mulasari, 2018) 

Berdasarkan hasil survei awal yang peneliti lakukan, masih terdapat 

pelayanan kesehatan lingkungan yang tidak aktif di Puskesmas Kota Denpasar, 

karena tidak adanya pasien/klien yang mengalami penyakit berbasis lingkungan 

dirujuk ke pelayanan kesehatan lingkungan dan petugas pelayanan kesehatan 

lingkungan lebih banyak melakukan kegiatan di lapangan (luar gedung 

puskesmas). Di Denpasar terdapat 11 Puskesmas yaitu: Puskesmas I Denpasar 

Utara, Puskesmas II Denpasar Utara, Puskesmas III Denpasar Utara, Puskesmas I 

Denpasar Timur, Puskesmas II Denpasar Timur, Puskesmas I Denpasar Barat, 

Puskesmas II Denpasar Barat, Puskesmas I Denpasar Selatan, Puskesmas II 

Denpasar Selatan, Puskesmas III Denpasar Selatan dan Puskesmas IV Denpasar 

Selatan. Mengingat pentingnya keberadaan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas yang mampu menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan dan 

mengatasi masalah kesehatan lingkungan yang ada. Maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di Puskesmas yang ada di Denpasar terkait dengan Studi 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar 

Tahun 2020. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimanakah Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar pada Tahun 2020?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kota Denpasar pada Tahun 2020 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar pada tahun 

2020 

b. Mengetahui sarana dan prasarana yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar pada tahun 2020 

c. Mengetahui sumber dana yang digunakan dalam  penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar pada tahun 2020 

d. Mengetahui kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar pada tahun 2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat praktis 

a. Dapat memberi informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Kota Denpasar. 
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b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelola Puskesmas yang ada di Kota 

Denpasar dalam rangka perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan lingkungan. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. 

 

 

 


