
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

     Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk atau individu agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal.  Pada masa orde baru, posyandu dengan 

fungsi pelayanan informal kesehatan pada ibu dan anak (AKB) di Indonesia 

yang tergolong sukses selama 5 tahun, dapat menurunkan AKB sebesar 

75/1000 kelahiran hidup menjadi 58/1000 (Depkes, 1997). 

     Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 34 

/1000 kelahiran hidup ( BPPN, 2010).  Adapun penyebab langsung kematian 

ibu di Indonesia seperti halnya di negara lain terdiri dari perdarahan, infeksi 

dan eklampsia, data tersebut menunjukkan masih rendahnya status kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu 

dan anak khususnya pada masa persalinan dan segera sesudahnya, serta 

perilaku (baik yang bersifat preventif maupun kuratif) ibu hamil dan keluarga 

serta masyarakat yang bersifat negatif bagi perkembangan kehamilan sehat, 

persalinan yang aman dan perkembangan dini anak. 

     Posyandu merupakan salah satu bentuk kesehatan bersumber daya manusia 

guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
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dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.  

Upaya yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun kuratif adalah 

posyandu yang merupakan tempat atau media yang paling dekat dengan 

masyarakat dalam pemantauan gizi pada balita.  Masyarakat secara langsung 

dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan status gizi balitanya.  Oleh 

karena itu dalam rangka menurunkan angka kematian anak adalah 

pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan 

terpadu (posyandu), penanggulangan kurang energi protein, pendidikan gizi, 

penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, serta pencegahan dan 

pemberantasan penyakit melalui survilans dan imunisasi.   

     Upaya menggerakkan masyarakat dalam keterpaduan ini digunakan 

pendekatan Pos pelayanan terpadu ini merupakan wadah titik temu antara 

pelayanan profesional dari petugas kesehatan dan peran serta masyarakat.  

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu merupakan proses keadaan 

ketika individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung 

jawab terhadap kesehatan keluarga atau kesehatan masyarakat lingkungannya.  

Namun berbagai hambatan dalam memelihara kesehatan diri dan keluarganya 

perlu mendapatkan perhatian. 

     Kegiatan di posyandu merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari masyarakat oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat, yang dilakukan oleh kader-kader 

kesehatan, yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tim 

puskesmas mengenai pelayanan kesehatan dasar ( Effendy, 1998 ). 
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     Penurunan kegiatan Posyandu berdampak buruk pada pemahaman orang 

tua mengenai pentingnya imunisasi untuk anak dan balita.  Dan sebagian ibu 

balita ( 95,7 % ) tahu tentang arti KMS, tetapi mereka jarang menggunakan 

informasi yang ada di dalam KMS untuk mengambil tindakan yang berkaitan 

dengan kesehatan anak ( Depkes RI, 2000 ). 

Sebagai indikator pencapaian dalam program posyandu yang  kekuatannya 

terletak pada pelayanan kesehatan dasar, kerjasama lintas sektoral dan peran 

serta masyarakat.  Pada masa krisis ekonomi keberadaanya kurang 

mengembirakan, hal ini ditandai dengan rendahnya cakupan kegiatan 

posyandu. Cakupan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu adalah 

Jumlah Balita yang ditimbang di posyandu (D) dibagi dengan jumlah balita 

yang ada (S) di wilayah kerja posyandu kemudian dikali 100%. Persentase 

D/S disini, menggambarkan berapa besar jumlah partisipasi masyarakat di 

dareah tersebut yang telah tercapai ( Dinkes Kab. Banyumas, 2011).  

     Dari tahun 2006 sampai 2008 pemanfaatan posyandu di Kabupaten 

Banyumas terbilang cukup bagus karena selalu berada di atas target yang telah 

di tentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.  Namun pada tahun 

2009 dan 2010 pemanfaatan posyandu berada di bawah target yang telah di 

tentukan yaitu di bawah 78.0%.  Dan pada tahun 2011 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banyumas menetapkan target kunjungan posyandu sebesar 75.0 %.  

Dari 39 puskesmas yang ada di Kabupaten Banyumas hanya 23 puskesmas 

saja yang berada di atas target yang paling besar yaitu wilayah kerja 

Puskesmas Kalibagor 87.6%.  Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 16 
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Puskesmas belum mencapai target.  Dan yang paling jauh dari target yaitu 

wilayah kerja Puskesmas Sokaraja I 63.0%, ( DinKes Kab. Banyumas, 2011 ). 

     Di wilayah kerja Puskesmas Sokaraja 1 terdiri dari 10 Desa dengan jumlah 

balita secara keseluruhan adalah 3871 bayi dan balita.  Pada bulan Mei 2012 

kunjungan ke Posyandu mencapai 2497 bayi dan balita (Laporan bulanan 

Puskesmas Sokaraja 1, 2012). 

Menurut laporan hasil kegiatan bulanan posyandu di wilayah kerja 

puskesmas Sokaraja 1 pada tahun 2012, pencapaian target D/S (jumlah bayi 

dan balita yang datang dan datang di posyandu disbanding semua bayi dan 

balita yang ada)  pada bulan Mei sebesar 64,50%.  Adapun cakupan perdesa 

yaitu Karangrau 58%, Karangnanas 65%, Kalikidang 49%, Wiradadi 64%, 

Karang kedawung 77%, Sokaraja Tengah 59%, Sokaraja Kulon 60%, Sokaraja 

Kidul 64%, Sokaraja Wetan 62%, Pamijen 86% (Laporan bulanan Puskesmas 

Sokaraja 1, 2012). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

     Kunjungan ibu balita ke Posyandu erat kaitannya dengan perilaku 

kesehatan, perilaku kesehatan hakikatnya adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan tindakan atau kegiatan ibu dalam memelihara dan meningkatkan 

kesehatan balitanya. Kesehatan seseorang dipengaruhi atau terbentuk dari 

beberapa factor. Green menjelaskan bahwa perilaku dilatar belakangi atau 

dipengaruhi oleh tiga faktor pokok yaitu faktor predisposisi ( predisposing 
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factor), faktor pendukung ( enabling factor) dan faktor pendorong ( 

reinforcing factor) ( Notoadmojo, 2003). 

     Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan permasalahan pada 

penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Determinan Perilaku Pemanfaatan 

Posyandu Dengan Sistem Pelayanan 5 Meja oleh Ibu Bayi dan Balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas 1 Sokaraja ? “ 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Melihat permasalahan yang ada di atas tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Tujuan Umum 

     Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran determinan perilaku 

Pemanfaatan Posyandu Dengan Sistem Pelayanan 5 Meja Oleh Ibu Bayi 

dan Balita di wilayah kerja Puskesmas 1 Sokaraja Kab. Banyumas.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor pemanfaatan Posyandu oleh Para Ibu 

Bayi dan Balita di wilayah kerja Puskesmas 1 Sokaraja Kab. 

Banyumas.  

b. Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dengan 

pemanfaatan posyandu dengan system pelayanan 5 meja di wilayah 

kerja Puskesmas 1 Sokaraja Kab. Banyumas. 
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c. Untuk mengetahui determinan apa yang paling menentukan dalam 

pemanfaatan Posyandu dengan system pelayanan 5 meja di wilayah 

kerja Puskesmas 1 Sokaraja Kab. Banyumas. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Instansi terkait 

Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

lebih baik lagi. 

2.  Profesi 

Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan semangat dan 

profesionalisme kerja. 

3. Pembaca  

Menambah pengetahuan tentang program-program Posyandu. 

4. Peneliti 

a. Mengetahui pemanfaatan Posyandu oleh Ibu Bayi dan Balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas 1 Sokaraja Kab. Banyumas. 

b. Menambah pengetahuan khususnya terkait dengan keperawatan 

komunitas. 

c. Sebagai pembelajaran untuk penelitian berikutnya. 
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E. PENELITIAN TERKAIT 

1. Rokhmah ( 2010 ) pada penelitian sebelumnya meneliti tentang “ Factor-

Faktor Yang Mempengaruhi Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Di Desa 

Gumiwang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga “. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa factor jarak tempuh tidak ada hubungan 

dengan pemanfaatan poliklinik kesehatan desa ( PKD ). Sedangkan factor 

umur, tingkat pendidikan, social ekonomi, waktu tempuh, perilaku petugas 

kesehatan dan tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan 

pemanfaatan PKD.  

2. UBI ( 2012 ) pada penelitian sebelumnya meneliti tentang “ Gambaran 

Pemanfaatan 4 Meja dari Sistem 5 Meja Posyandu oleh Bayi dan Balita di 

Desa Jangkar “. Berdasarkan hasil distribusi responden dapat diketahui 

bahwa pemanfaatan meja 1 sebanyak 94,91% termasuk kategori baik. 

Meja 2 sebanyak 94,91 kategori baik. Meja 3 sebanyak 92,13%. Meja 4 

sebanyak 94,91%. 

3. Setiana Mardiat Mulianingtias (2010) pada penelitian sebelumnya meneliti 

tentang “ Determinan Perilaku Pemanfaatan Posyandu Lansia di Desa 

Jompo Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga”. Hasil menunjukan bahwa 

factor tingkat pendidikan (p=0,099), social ekonomi (p=0,168), jarak 

(p=0,267), waktu tempuh (p=0,169), kemandirian lansia (p=0,949) tidak 

ada hubungan dengan pemanfaatan posyandu lansia, sedangkan factor 

umur (p=0,050), tingkat pengetahuan (p=0,008), partisipsi petugas 
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kesehatan (p=0,015) memiliki hubungan dengan pemanfaatan posyandu 

lansia. 
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