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Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah system untuk menangani balita 

sakit usia 0-5 tahun secara terpadu guna meningkatkan derajat kesehatan.Salah 

satu masalah kesehatan pada balita yang biasanya ditangani dengan MTBS 

adalahmasalah pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit infeksi akut yang 

mengenai jaringan paru (Alveoli) dan merupakan salah satu penyebab kematian 

balita di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) terhadap kejadian pneumonia balita 

melalui komponen input, proses, output. Penelitian ini menggunkan metode 

kualitatif dengan  pendekatan “Studi kasus”. Informan berjumlah 5 orang 1 orang 

merupakan orang informan utama dan 4 informan triangulasi orang terkait dengan 

penerapan MTBS. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara 

mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan MTBS yang 

dilaksanakan di Puskesmas Halmahera ini dilihat dari 3 komponen yaitu input, 

proses, output untuk ketersedian SDM sudah memenuhi standard hanya saja 

jumlah petugas MTBS masih kurang, proses penerapan sudah sesuai dengan 

pedoman MTBS yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Sedangkan 

untuk input angka cakupan penemuan kasusnya sudah tercapai. Saran untuk 

peneliti selanjutnya meneliti variable-variabel yang belum diteliti. 

 

Kata Kunci: Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Input, Proses, Output 

Kepustakaan: 41 
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Analysis The Aplication Intergrated Management of Sick Children (IMCI) to 
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Intergrated Management of Sick Children (IMCI) is a system toheandle a children 

at the age of 0-5 years old in intergrated to increase degrees of health. One of the 

problems of child health which talked in IMCI is pneumoniae. Pneumoniae is the 

disease infection acute which is lung tissue (Alveoli) and one of the cause of death 

children. Purpose of this research to analysis the application Intergrated 

Managemant of Sick Children in case children’s pneumoniae thorough the 

component input, process, and output. The method used in this research is 

qualitative study case. The total of informan is 5 person, 1 person for main 

informan, and 4 person for triangulation informan associated with Intergrated 

Management of Sick Children (IMCI) implemention. The technique of collection 

used interview. The result showed that the implementation Intergrated 

Management of Sick Children (IMCI) in Halmahera clinic seen of three 

components input, process, and output the availability of human resource is filled, 

but the employee of Intergrated Management of Sick Children (IMCI) still less, 

the implementation of alredy in accordance with the guidelines Intergrated 

Management of Sick Children (IMCI) that had been on set of department of 

health. While to input figures coverage of the case was achieved. Suggests for the 

researcher for next researching variable not scrutinized. 

 

Keyword : Intergrated Management of Sick Children (IMCI), Input, Process, 

Output. 

 

Refrence : 41 

 
 

  



 
 

iv 
 

  



 
 

v 
 

PERNYATAAN  

 

 

Saya Adining Tyas Ambika Wardani, NIM : 6411412099 menyatakan 

bahwa yang tertulis dalam skripsi ini, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan 

jiplakan dari hasil karya orang lain, bagi sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau 

temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah.  

 

 

 

Semarang,    Oktober 2016. 

Peneliti, 

 

      

      

 

Adining Tyas Ambika Wardani 

 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 Pikiran yang positif akan membawa kita pada hal dan hasil yang positif. 

 Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun orang lain terlihat  

lebih baik dari diri kita. 

 Jika orang berpegang pada keyakinan maka hilanglah kesangsian, namun jika 

sudah berpegang pada kesangsian maka hilanglah keyakinan itu (Sir Francis 

Bacom). 

 

 

 

Persembahan : 

  Karya sederhana ini ku persembahkan 

kepada: 

1. Orang Tuaku tercinta, sebagai wujud 

terima kasih dan dharma bakti ananda 

2. Teman-teman IKM UNNES  

3.  Sahabat - sahabat tercinta.  

4. Almamaterku UNNES  

 

 

  



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan ridho-

Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajeman Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) Terhadap Kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas 

Halmahera Kota Semarang” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan kerjasama dari 

berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Ibu Prof. 

Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang telah diberikan.  

2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang, Ibu Dr. Setya Rahayu, M.S., atas ijin penelitian.  

3. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes (Epid)., 

atas persetujuan penelitian yang diberikan.  

4. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Bambang Wahyono, M.Kes., atas bimbingan, 

arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Bapak dan ibu Dosen jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atas bekal ilmu 

pengetahuan yang diberikan selama di bangku kuliah. 



 
 

viii 
 

6. Staf TU Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (Bapak Sungatno) dan seluruh 

staf TU FIK Unnes yang telah membantu dalam segala urusan administrasi 

dan surat perijinan penelitian.  

7. Kepala Puskesmas Halmahera Kota Semarang atas ijin yang diberikan untuk 

melaksanakan penelitian.  

8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, atas ijin yang diberikan untuk 

melaksanakan penelitian.  

9. Ayah (Sunardi) dan Ibu (Rochambar) serta keluarga tercinta yang telah 

memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan 

selama penyusunan skripsi ini.  

10. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2012 atas 

bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.  

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu demi satu.  

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat 

dari Allah SWT.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

sehingga masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan guna 

penyempurnaan karya selanjutnya.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan. 

Semarang, Agustus 2016  

 

         

(Penulis) 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i 

ABSTRAK ..................................................................................................  ii 

ABSTRACT ................................................................................................  iii 

PENGESAHAN ..........................................................................................  iv 

PERNYATAAN ..........................................................................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................  vi 

KATA PENGANTAR ................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xvi 

 
BAB   I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  .................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................  5 

1.3 Tujuan Penelitian .............................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian ...........................................................  6 

1.5 Keaslian Penelitian ..........................................................  7 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ...............................................  9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  .................................................................  10 

2.1.1 Landasan Teori Tentang Pneumonia ............................  10 

2.1.2 Landasan Teori Tentang Pelayanan kesehatan .............  19 

2.1.3 Landasan Teori Tentang MTBS ...................................  23 

2.1.4 Komponen Input ...........................................................  40 

2.1.5 Komponen Proses .........................................................  45 

2.1.6 Komponen Output ........................................................  45 

2.2 Kerangka Teori..................................................................  46 

 



 
 

x 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir ...........................................................................  48 

3.2 Fokus Penelitian .................................................................  48 

3.3 Jenis Rancangan .................................................................  49 

3.4 Sumber Informasi ...............................................................  49 

3.5 Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengambilan Data ........  51 

3.5.1 Instrumen Penelitian .....................................................  51 

3.5.2 Teknik Pengambilan Data .............................................  52 

3.6 Prosedur Penelitian .............................................................  53 

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data ............................................  54 

3.8 Teknik Analisis Data ..........................................................  55 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian .................................  58 

4.1.1 Lokasi Penelitian ..........................................................  58  

4.2  Hasil Penelitian ................................................................  59 

4.2.1 Gambaran Umum Penelitian .........................................  59 

4.2.2 Gambaran Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) .  60 

4.2.3 Komponen Input ...........................................................  61 

4.2.4 Komponen Proses .........................................................  69 

4.2.5 Komponen Output .........................................................  72 

BAB V PEMBAHASAN 

 5.1 Pembahasan ........................................................................  73 

5.1.1 Gambaran manajemen terpadu balita sakit (MTBS) ....  73 

5.1.2 Komponen Input ...........................................................  73 

5.1.3 Komponen Proses .........................................................  78 

5.1.4 Komponen Output .........................................................  81 

 5.2 Hambatan Penelitian  .........................................................  82 

 

 

 

    



 
 

xi 
 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 6.1 Pembahasan ........................................................................  83 

 6.2 Hambatan Penelitian  .........................................................  84 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1 Penelitian-Penelitan Yang Relevan Dengan Penelitian Ini .........  7 

Tabel 4.1 Data Penduduk di Wilayah Puskesmas Halmahera tahun 2015 .  59 

Tabel 4.2 Gambaran Umum Informan Utama ............................................  59 

Tabel 4.3 Gambaran Umum Informan Triangulasi .....................................  60 

 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1 Bagan Petunjuk Kunjungan Pertama MTBS Balita usia 2   

 Bulan < 5Tahun .................................................................  37 

Gambar 2.1 Kerangka pikir ...................................................................  47 

Gambar 3.1 Alur Pikir ...........................................................................  48 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I Surat Keputusan Dosen Pembimbing ...............................  89 

Lampiran II Ethical Clearance ..............................................................  90 

Lampiran III Surat Ijin Penelitian Kesbangpol .......................................  91 

Lampiran IV Rekomendasi Penelitian  ...................................................  92 

Lampiran V Ijin penelitian Dinas Kesehatan Kota Semarang  ..............  93 

Lampiran VI Rekomendasi Penelitian dari Dinkes  ...............................  94 

Lampiran VII Surat Keterangan Selesai Penelitian..................................  95 

Lampiran VIII Instrumen Wawancara .......................................................  96 

Lampiran IX Jawaban Instrument Wawancara  ......................................  103 

Lampiran X   Dokumentasi Wawancara Penelitan ................................  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahunnya lebih dari sepuluh juta anak di dunia meninggal sebelum 

mencapai usia 5 tahun. Lebih dari stengahnya disebabkan oleh lima kondisi 

yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati antara lain pneumonia, diare, 

malaria, campak, dan malnutrisi. Sering kali kombinasi dari beberapa 

penyakit lain (Soenarto, 2009). 

WHO tahun 2005 telah mengakui bahwa pendekatan MTBS sangat 

cocok diterapkan di Negara-negara berkembang dalam upaya menurunkan 

angka kematian, kesakitan dan kecacatan pada bayi dan balita bila 

dilaksanakan dengan lengkap dan baik. Karena pendekatan MTBS tergolong 

lengkap untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang sering menyebabkan 

kematian pada balita di dunia, termasuk pneumonia. Dikatakan lengkap 

karena meliputi upaya preventif (pencegahan penyakit), perbaikan gizi, upaya 

promotif (berupa konseling) dan upaya kuratif (pengobatan) (WHO, 2005). 

Menurut data laporan rutin yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota 

Semarang seluruh Indonesia melalui Pertemuan Nasional Program Kesehatan 

Anak tahun 2012, jumlah puskesmas yang melaksanakan MTBS hingga akhir 

tahun 2012 sebesar 60%. Untuk Kota Semarang, dari 26 puskesmas yang ada, 

baru terdapat 12 puskesmas yang sudah menerapkan pendekatan MTBS. 

Namun dari 12 puskesmas tersebut memiliki perkembangan yang berbeda-
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beda. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan balita 

dengan pneumonia yang ditangani (Dinkes Kota Semarang, 2014). 

Pneumonia adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang 

mengenai jaringan paru (alveoli). Penyakit ini ditandai dengan adanya batuk 

dan atau kesukaran bernapas yang disertai pula napas sesak atau tarikan 

dinding dada bagian bawah ke dalam (Depkes RI, 2005). 

Kejadian  pneumonia pada balita yang tinggi dapat dilihat dari data world 

healthreport tahun 2005, yang menggambarkan bahwa penyebab kematian 

bayi dan balita di dunia 19% adalah ISPA dan sebagian besar akibat dari 

pneumonia. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data SKN tahun 2001, 

27,6% kematian bayi dan 22.8% kematian balita disebabkan oleh penyakit 

sistem pernafasan terutama pneumonia (Depkes RI, 2005). 

Kota Semarang kejadian pneumonia balita masih tergolong tinggi, kasus 

pneumonia balita berada diurutan pertama daftar kejadian masalah yang ada 

di Kota Semarang. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Semarang pada tahun 

2011 kejadian pneumonia balita sebanyak 4.897, tahun 2012 mengalami 

penurunan  hingga menjadi 4.646 kasus. Tahun 2013 menjadi 4.582 kasus, 

hingga tahun 2014 juga mengalami penurunan yang signifikan hingga 

menjadikan angka 4.295 kasus, sedangakan ditahun 2015 menjadi 4.420 

kasus. Cakupan penemuan penderita pneumonia yang berobat ke puskesmas 

ditahun 2014 sebesar 57% mengalami peningkatan ditahun sebelumnya yaitu 

sebesar 26% pada tahun 2013 sedangkan di tahun 2012 hanya sebesar 25% 

(Dinkes Kota Semarang, 2014). 



3 
 

 
 

Puskesmas Halmahera merupakan salah satu tempat yang banyak 

ditemukan kejadian pneumonia. Berdasarkan survei pendahuluan di 

Puskesmas Halmahera dari tahun ketahun kejadian pneumonia terus 

meningkat. Pada tahun 2013 penemuan penderita pneumonia yang ditangani 

sejumlah 326 balita, tahun 2014 sebanyak 366 balita, tahun 2015 kasus 

pneumonia menjadi 428 balita, dan hingga bulan mei 2016 sudah terdapat 

186 balita.  

Menurut data survei awal yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota 

Semarang bahwa ditahun 2014 terdapat 10 Puskesmas dengan cakupan 

penemuan Pneumonia kurang dari 37%, sehingga dianggap tidak memenuhi 

target cakupan  penemuan penderita pneumonia yang ditentukan (Dinkes 

Kota Semarang, 2014). Rendahnya cakupan  penemuan  penderita pneumonia 

balita salah satunya disebabkan oleh kepatuhan petugas dalam melaksanakan 

prosedur pengobatan yang belum maksimal sehingga banyak kasus 

pneumonia  pada balita tidak terdeteksi atau tidak ditangani. Selain itu belum 

maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda pneumonia 

balita serta bahayanya jika tidak segera ditangani juga berperan dalam 

rendahnya cakupan pneumonia balita ditangani (Dinkes Kota Semarang, 

2014). Sebagai salah satu upaya untuk menemukan balita penderita dan 

mengkatkan kualitas tatalaksana penderita pneumonia, Dapartemen 

Kesehatan RI berkerja sama dengan WHO dan UNICEF untuk menerapkan 

pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di unit pelayanan 

kesehatan dasar (Palfrey dan Brei, 2011). 
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MTBS adalah suatu bentuk pengelolaan balita yang mengalami sakit 

dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan serta kualitas pelayanan 

kesehatan anak. Penerapan pendekatan MTBS selain untuk menangani 

masalah pneumonia, juga ditujukan untuk mengelola penyakit lain terutama 

penyakit yang merupakan penyebab kematian anak umur <5 tahun, yaitu: 

diare, malaria, pneumonia, campak, dan gizi buruk. Bentuk pengelolaan balita 

sakit ini dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, seperti: unit rawat 

jalan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan pondok bersalin desa 

(polindes), dengan tujuan agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang lebih baik (Mann, 2011). 

MTBS dalam pelaksanaannya ditentukan oleh sumber daya manusia 

(petugas puskesmas/ pelaksana program), tatalaksana pelayanan, dan sarana 

pendukung. Sampai saat ini pelaksanaan MTBS masih perlu dikembangkan 

secara bertahap dan berkelanjutan agar jaminan pelayanan MTBS berkualitas 

dan mencakup sasaran yang luas (Depkes RI,2006). 

Faktor-faktor penyebab kejadian pneumonia yang terjadi sebagian besar 

disebabkan oleh mikroorganisme (virus atau bakteri) dan sebagian kecil 

disebabkan oleh faktor lain, seperti: kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, adat 

istiadat, malnutrisi, dan imunisasi, layanan kesehatan (Raharjoe, 2008). 

Pelayanan kesehatan merupakan sikap upaya yang diselengarakan sendiri 

atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat 
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(Azrul Azwar, 1996). Program MTBS merupakan suatu pendekatan yang 

dibuat untuk mengatasi masalah ini, namun dalam perjalannya belum dapat 

mencapai tujuannya sehingga program ini perlu diteliti melalui beberapa 

komponen seperti input, proses, output yang secara keseluruhan membentuk 

suatu kesatuan pelayanan yang bermutu terhadap balita sakit (Depkes RI, 

2007). 

Berdasarkan uraian diatas, puskesmas Halmahera merupakan puskesmas 

yang menangani cukup banyak kasus pneumonia balita.Puskesmas 

Halmahera juga merupakan salah satu puskesmas yang ada dikota Semarang 

yang menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk 

menangani anak yang sakit, sehingga Puskesmas Halmahera dapat dijadikan 

tempat Penelitian.Oleh karena itu, judul yang diambil penulis dalam 

penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

terhadap kejadian pneumonia pada Balita di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

Terhadap Kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang dilihat melalui Komponen Input? 
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2. Bagaimana Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

Terhadap Kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang Komponen Proses? 

3. Bagaimana Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

Terhadap Kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas Halmahera Kota 

Semarang Komponen Output? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis penerapan Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

terhadap kejadian pneumonia balita dilihat dari Komponen Input. 

2. Menganalisis penerapanManajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

terhadap kejadian pneumonia balita dilihat dari Komponen Proses. 

3. Menganalisis penerapan Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

terhadap kejadian pneumonia balita dilihat dari Komponen Output. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Instansi Kesehatan 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan 

dalam pemecahan masalah dalam program manajemen terpadu balita 

sakit (MTBS) guna pencegahan penyakit pneumonia pada balita. 

2. Sebagai bahann evaluasi berkala mengenai penerapan manajemen 

terpadu balita sakit (MTBS) di Puskesmas. 
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3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana penerapan 

Manajemen terpatu balita sakit (MTBS). 

1.4.2 Bagi Peneliti  

1. Untuk menambah wawasan secara mendalam tentang manajemen 

pelayanan kesehatan pada unit perawatan dasar khususnya Manajemen 

Terpadu Balita Sakit terhadap kejadian Pneumonia Balita. 

2. Diharapkan dapat memahami permasalahan di puskesmas serta dapat 

menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama kuliah dengan permasalahan dilapangan. 

1.4.3 Bagi Masyarakat  

Agar masyarakat lebih tahu tentang penerapan Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) terhadap kejadian pneumonia balita dan dapat 

membantu untuk menggurangi angka kesakitan dan kematian balita yang 

disebabkan oleh pneumonia. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. 

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

 

No 

Judul 

Penelitian 

(1) 

Nama 

Peneliti 

(2) 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penlitian 

(3) 

Variabel 

Penelitian 

(4) 

Rancangan 

Penelitian 

(5) 

Hasil 

Penelitian 

(6) 

1 Pelayanan 

Puskesmas 

Berbasis 

Manajemen 

A’Laa 

Nurul 

Hidayati 

Puskesmas 

Bergas 

(2009) 

Variabel 

terikat: 

Kejadian 

pneumonia 

Penelitian 

Analitik 

Observasional 

dengan 

Hubungan 

antara 

pelayanan 

Puskesmas 
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Terpadu 

Balita Sakit 

(MTBS) 

Dengan 

Kejadian 

Pneumonia 

di 

Puskesmas 

Bergas 

Variabel 

bebas: 

Pelayanan 

Puskesmas  

pendekatan 

Belah lintag.  

 

 

berbasis 

MTBS 

dengan 

kejadian 

Pneumonia 

Balita 

Diwilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Bergas 

tergolong 

Rendah  

2 Hubungan 

Penerapan 

Manajemen 

Terpadu 

Balita Sakit 

(MTBS) 

diare dengan 

kesembuhan 

Diare akut 

pada balita 

di 

Puskesmas 1 

Kartasura 

Rosyidah 

Munawarah  

Puskesmas 

1 Kartasura 

(2008) 

Variabel 

terikat: 

Kesembuhan 

Diare Balita 

Variab

el Bebas: 

Penerapan 

MTBS 

Survei 

explanatory 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

 

Tidak 

ada 

hubungan 

antara 

penerapan 

MTBS diare 

dengan 

kesembuhan 

diare akut 

pada balita  

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini mengenai Analisis Penerapan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS) terhadap kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas 

Halmahera Kota Semarang belum pernah dilakukan.  

2. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode wawancara 

mendalam (Indept Interview). 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian mengenai analisis penerapan manajemen terpadu balita sakit 

(MTBS) terhadap kejadian pneumonia balita ini dilaksanakan di Puskesmas 

Halmahera yang terletak di jalan Halmahera Raya No. 38  Kota Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu   

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yakni 

pada bulan Juni – Agustus tahun 2016 sehingga peneliti mendapatkan data 

yang relevan. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan  

Dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan 

kejadian pneumonia dan Manajemen Terpadu Balita Sakit untuk menangani 

pneumonia pada balita tersebut. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Landasan Teori Tentang Pneumonia 

2.1.1.1 Definisi Pneumonia 

Pneumonia pada balita adalah penyakit yang menyerang jaringan paru 

dan ditandai dengan batuk dan kesulitan bernafas yang biasa disebut 

sebagai napas cepat atau sesak napas pada anak usia 0-<5 tahun (Depkes 

RI, 2001).  

Batas frekuensi napas cepat (fast breathing) pada anak usia 2 bulan - 

<1 tahun adalah 50 kali permenit dan untuk anak usia 1 tahun - < 5 tahun 

adalah 40 kali per menit (Depkes RI, 2005).  

Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada kapiler-kapiler 

pembuluh darah di dalam alveoli. Pada penderita pneumonia, nanah (pus) 

dan cairan akan mengisi alveoli tersebut sehingga terjadi kesulitan 

penyerapan oksigen. Hal ini mengakibatkan kesukaran bernafas (Depkes 

RI, 2007). 

2.1.1.2 Etiologi Pneumonia  

Etiologi pneumonia dibedakan berdasarkan agen penyebab infeksi, 

baik itu bakteri, virus, maupun parasit. Pada umumnya terjadi akibat 

adanya infeksi bakteri pneumokokus (Streptococcus Pneumonia). 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa kuman ini menyebabkan 
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pneumonia hampir pada semua kelompok umur dan paling banyak terjadi 

di negara-negara berkembang (Machmud, 2006). Bakteri-bakteri lain 

seperti Staphylococcus, Pneumococcus, dan Haemophylus influenza, serta 

virus dan jamur juga sering menyebabkan pneumonia (Prabu, 1996). 

2.1.1.3 Faktor Resiko Pneumonia 

Faktor–faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian dan resiko 

meningktkan pneumonia antara lain (Raharjoe, 2008). 

a. Status Gizi 

Status gizi anak merupakan faktor penting timbulnya pneumonia. Hal 

ini berhubungan dengan asupan gizi anak, misalnya: anak yang 

mengalami defisiensi vitamin A akan berisiko 2 kali lebih besar 

mengalami ISPA dari pada anak yang tidak mengalami defisiensi 

vitamin A. Selain itu, status gizi sangat berpengaruh terhadap daya 

tahan tubuh. Balita yang mempunyai status gizi baik maka akan 

mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan 

anak yang mempunyai status gizi kurang maupun buruk.  

b. Pemberian ASI  

Air susu ibu memiliki proteksi terhadap infeksi pneumonia. Sebab ASI 

mengandung kolostrum. Salah satu zat penolak infeksi dalam 

kolostrum yaitu immunoglobulin yang berfungsi melindungi tubuh 

terhadap infeksi saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Sehingga 

bayi yang tidak mendapatkan ASI akan lebih rentan untuk terinfeksi 

pneumonia. 
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c. BBLR  

BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu bayi dengan berat badan 

rendah saat lahir. Bayi dikatakan BBLR, jika berat badan kurang dari 

2500 gr. Hal ini bias terjadi karena proses pembentukan di dalam 

kandungan kurang sempurna atau bayi lahir yang belum cukup umur 

(Depkes RI, 2006). Selain itu BBLR juga depengaruhi oleh keadaan 

ibu selama masa kehamilan yang meliputi status gizi maupun status 

kesehatan. Bayi Berat Badan Rendah (BBLR) mempunyai risiko 

kematian yang lebih besar dibandingkan bayi dengan berat badan 

normal terutama pada bulan-bulan pertama kelahiran karena 

pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna sehingga lebih 

rentan terkena infeksi, terutama pneumonia dan infeksi saluran 

pernapasan lainnya. 

d. Imunisasi  

Imunisasi merupakan salah satu cara mencegah terjadinya infeksi 

penyakit termasuk pneumonia, sebab dengan imunisasi kekebalan 

tubuh terhadap penyakit menjadi lebih kuat dan sebaliknya. Campak, 

pertusis dan beberapa penyakit lainnya dapat meningkatkan risiko 

terjadinya pneumonia, namun bayi atau balita yang pernah terserang 

campak dapat selamat akan mendapat kekebalan alami terhadap 

pneumonia komplikasi campak.  

 

 



13 
 
 

 
 

e. Pendidikan Orang tua  

Tingkat pendidikan orang tua menunjukan hubungan terbalik terhadap 

kejadian dan kematian akibat ISPA.Pendidikan ini berhubungan 

dengan kesadaran individu terhadap kesehatan. Kurangnya 

pengetahuan akan menyebabkan kasus ISPA (pneumonia) tidak 

diketahui oleh orang tua sehingga tidak mendapatkan pengobatan. 

f. Status Sosial Ekonomi 

Status social ekonomi berpengaruh terhadap pendidikan dan faktor-

faktor lainnya, seperti: Asupan gizi keluarga termasuk anak, 

lingkungan, dan pemanfaatan layanan kesehatan. Anak yang berasal 

dari keluarga dengan status social ekonomi rendah mempunyai risiko 

lebih besar mengalami ISPA. 

g. Lingkungan   

Faktor lingkungan yang ikut berperan dalam kejadian ISPA khususnya 

pneumonia adalah kondisi rumah yang meliputi: Komponen rumah, 

sarana sanitasi, dan perilaku individu. Selain itu kepadatan hunian 

dalam rumah dan polusi udara juga berperan dalam risiko penyebab 

kejadian pneumonia pada balita (Depkes RI, 2005). 

1. Kondisi fisik rumah  

Kondisi fisik rumah yang berpengaruh pada kejadian pneumonia 

adalah: komponen rumah terutama keberadaan ventilasi udara. 

Ventilasi udara (pertukaran hawa) adalah proses penyediaan udara 

segar dan pengeluaran udara kotor secara alamiah maupun mekanis 



14 
 
 

 
 

harus cukup. Keberadaan ventilasi ini berpengaruh pada 

kelembaban dan pencahayaan didalam rumah. Oleh karena itu anak 

yang tinggal didalam rumah dengan ventilasi yang baik memiliki 

resiko lebih kecil terinfeksi pneumonia dibandikan dengan anak 

yang berada dirumah dengan ventilasi yang buruk. 

2. Kepadatan hunian 

Kepadatan hunian dengan risiko terjadinya pneumonia adalah 

banyaknya orang yang tinggal dalam satu rumah atau hunian 

mempunyai peran penting dalam kecepatan transmisi 

mikroorganisme di dalam lingkungan, sehingga kepadatan hunian 

rumah perlu menjadi perhatian terutama dikaitkan dengan 

penyebaran penyakit menular (Nurjazuli, 2009). 

3. Polusi Udara 

Polusi udara berkaitan dengan konsentrasi polutan lingkungan 

yang dapat mengiritasi mukoso saluran respiratori. Setelah 

terjadinya iritasi pada molutan akan memudahkan terjadinya 

infeksi oleh bakteri. 

h. Jenis Kelamin  

Anak laki-laki lebih berisiko terinfeksi pneumonia karena adanya 

perbedaan sifat biologis yang mempengaruhi pada periode neonatal 

dan hal ini berhubungan dengan teori genetik yang menyebutkan 

bahwa adanya perbedaan struktur gen laki-laki dengan perempuan 

yang berpengaruh terhadap respon penyakit (Depkes RI, 2008). 
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i. Umur  

Umur menjadi salah satu factor risiko pneumonia karena berhubungan 

dengan risiko penyakit dan imunitas pada setiap kelompok umur, yang 

artinya bayi dan balita belum memiliki sistem pertahanan tubuh yang 

sempurna dan saluran udara yang sempit sehingga sangat berisiko 

untuk terinfeksi pneumonia dibandingkan dengan usia remaja atau 

dewasa. Hal ini terbukti dari 50% penderita ISPA adalah anak berusia 

kurang dari <5 tahun, 30% anak berusia 5-12 tahun (Rahajoe, 2008). 

j. Jangkauan Pelayanan Kesehatan 

Akses pelayanan kesehatan berhubungan dengan kemudahan dan 

kecepatan dalam mengantisipasi terjadinya penyakit untuk segera 

mendapatkan pengobatan.Pemanfaatan pelayanan kesehatan ini sangat 

berpengaruh terhadap tingkat penemuan penderita pneumonia. 

2.1.1.4 Gejala dan Tanda Pneumonia 

Adapun gejala dan tanda-tanda pneumonia sebagai berikut.  

a. Gejala Pneumonia 

Gejala penyakit pneumonia biasanya didahului dengan infeksi saluran 

napas atas akut selama beberapa hari. Selain didapatkan demam, 

menggigil, suhu tubuh meningkat dapat mencapai 40 derajat celcius, 

sesak napas, nyeri dada dan batuk dengan dahak kental, terkadang 

dapat berwarna kuning hingga hijau. Pada sebagian penderita juga 

ditemui gejala lain seperti nyeri perut, kurang nafsu makan, dan sakit 

kepala (Misnadiarly, 2008). 
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b. Tanda Pneumonia  

Menurut Misnadiarly (2008), tanda-tanda penyakit pneumonia pada 

balita antara lain: Batuk nonproduktif, Ingus (nasal discharge), Suara 

napas lemah, Penggunaan otot bantu napas, Demam, Cyanosis (kebiru-

biruan), Thorax photo menujukkan infiltrasi melebar, Sakit kepala, 

Kekakuan dan nyeri otot, Sesak napas, Menggigil, Berkeringat, Lelah, 

Terkadang kulit menjadi lembab, Mual dan muntah. 

2.1.1.5 Pencegahan Pneumonia  

a. Menghindarkan bayi/balita dari paparan asap rokok, polusi udara, dan 

tempat keramaian yang berpotensi penularan. 

b. Menghindarkan bayi/balita dari kontak dengan penderita ISPA. 

c. Membiasakan pemberian ASI. 

d. Segera berobat jika mendapati anak kita mengalami panas, batuk, 

pilek. 

e. Terlebih jika disertai suara serak, sesak napas, dan adanya tarikan pada 

otot di antara rusuk (retraksi) periksakan kembali jika dalam 2 hari 

belum menampakkan perbaikan dan segera ke Rumah Sakit jika 

kondisi anak memburuk. 

f. Imunisasi Hib untuk memberikan kekebalan terhadap Haemphilus 

Influenza, vaksin Pneumokokal Heptavalen (mencegah IPD=Invasive 

pneumococcal disease) dan vaksinanasi influenza pada anak resiko 

tinggi, terutama usia 6-23 bulan (Misnadiarly, 2008). 
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2.1.1.6 Diagnosis dan Tatalaksana  

a. Pneumonia Ringan 

Diagnosis 

Disamping batuk atau sukar bernapas, hanya terdapat napas cepat saja. 

Napas cepat pada anak umur 2 bulan – 11 bulan yaitu ≥ 50 kali/menit 

sedangkan pada anak umur 1 tahun- 5 tahun adalah ≥ 40 kali/menit. 

Tatalaksana 

1. Anak di rawat jalan 

2. Pemberian antibiotik: kontrimoksasol (4 mg TMP/kg BB/kali) 2 

kali sehari selama 3 hari atau amoksilin (25 mg/kg BB/kali) 2 kali 

sehari selama 3 hari. 

3. Untuk pasien HIV diberikan selama 5 hari. 

b. Pneumonia Berat 

Diagnosis 

Batuk dan atau kesulitan bernapas ditambah minimal salah satu hal 

berikut ini: Kepala terangguk-angguk, Pernapasan cuping hidung, 

Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, foto dada menunjukkan 

gambaran pneumonia (infiltrat luas, konsolidasi, dll).Selain itu bisa 

didapatkan pula tanda berikut ini: 

1. Napas cepat  

a) Anak umur < 2 bulan : ≥ 60 kali/menit 

b) Anak umur 2-11 bulan : ≥ 50 kali/menit 

c) Anak umur 1-5 tahun : ≥ 40 kali/menit 
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d) Anak umur ≥ 5 tahun : ≥ 30 kali/menit 

2. Suara merintih (grunting) pada bayi muda. 

3. Pada auskultasi terdengar crackles (ronki), suara pernapasan 

menurun,suarapernapasan bronkial. Bila keadaan yang sangat berat 

dapat dijumpai: tidak dapatmenyusui, kejang,letargis, atau tidak 

sadar, sianosis, distres pernapasan berat. 

Tatalaksana 

a) Anak dirawat di rumah sakit 

b) Terapi antibiotik, seperti amoksilin/ampisilin, kloramfenikol. 

c) Terapi oksigen seperti, pulse oximetry, nasal prongs (WHO et 

al, 2005) 

2.1.1.7 Klasifikasi Pneumonia Balita  

Dalam menentukan klasifiasi penyakit pneumonia, dibedakan atas 2 

kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan- < 5 tahun kelompok umur 

< 2 bulan.Untuk kelompok umur 2 bulan - <5 tahun, klasifikasi pneumonia 

dibagi atas pneumonia berat dan batuk bukan pneumonia.Sedangkan untuk 

umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas pneumonia berat dan batuk bukan 

pneumonia. 

Klasifikasi pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan atau 

kesukar bernapas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam 

pada anak usia 2 bulan- <5 tahun. Untuk kelompok usia< 2 bulan, 

klasifikasi pneumonia ditandai dengan adanya napas cepat ≥ 60 kali per 

menit.  
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Klasifikasi pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan atau sukar 

bernapas disertai adanya napas cepat. Batuk napas cepat pada anak usia 2 

bulan -< 1 tahun adalah ≥ 50 kali per menit, dan ≥ 40 kali per menit untuk 

anak usia 1 - < 5 tahun. 

Klasifikasi batuk bukan pneumonia mencakup kelompok penderita 

dengan batuk yang tidak menunjukan gejala peningkatan frekuensi napas 

dan tidak menunjukan adanya tarikan dinding dada bagian bawah 

kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan pneumonia mencakup 

penyakit ISPA lain selain pneumonia, seperti: batuk pilek (common cold, 

pharyngitis, tonsillitis, dan otitis (Depkes RI, 2005). 

 

2.1.2 LandasanTeori Tentang Pelayanan Kesehatan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok, 

maupun masyarakat berdasarkan teori HL Blum dalam Soekidjo 

Notoatmodjo (2005) dikelompokan menjadi 4, yaitu: Lingkungan 

(environment), perilaku (behavior), pelayanan kesehatan (health service), 

dan genetik (hereditas). 

2.1.2.1 Lingkungan  

Faktor lingkungan yang berperan dalam suatu kejadian penyakit 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: Lingkungan fisik, biologi, dan sosial 

ekonomi. Lingkungan fisik ini terdiri dari cuaca, iklim, udara, tanah, dan 

air. Lingkungan biologi meliputi: kedudukan misalnya, kepadatan hunian, 

tumbuh-tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan yang dapat 
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mempengaruhi sumber penyakit, serta hewan yaitu sebagai sumber 

makanan dan juga sebagai tempat munculnya sumber penyakit. Sedangkan 

untuk lingkungan social ekonomi meliputi: pekerjaan, kependudukan, 

perkembangan ekonomi dan bencana alam (Supariasa, 2002). 

2.1.2.2 Perilaku  

Perilaku dalam hal ini adalah semua hal yang berhubungan dengan 

manusia atau host yang dapat menimbulkan penyakit, misalnya: perilaku 

yang berhubungan kebersihan diri dan lingkungan, kebiasaan makan, 

kebiasaan melakukan aktivitas tertentu yang kurang baik kesehatan seperti 

pola makan dan tidur yang tidak teratur, serta kesenangan mengkonsumsi 

suatu makanan tertentu (Supariasa, 2002). 

2.1.2.3 Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun 

masyarakat (Azwar, 1996). 

Pelayanan kesehatan merupakan suatu proses kegiatan pemberian jasa 

atau pelayanan dibidang kesehatan yang hasilnya dapat berupa hasil 

pelayanan yang bermutu, kurang bermutu, atau tidak bermutu yang 

tergantung dari pelaksanaan kegiatan pelayanan itu sendiri, sumber daya 

yang berkaitan dengan pelayanan, dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi, serta manajeman mutu pelayanan (Wijono, 2002). 
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Berdasarkan sifat upaya penyelenggaraannya, pelayanan kesehatan 

dibedakan menjadi 3, yaitu (Notoatmodjo, 2005). 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Primary Care) 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama diperlukan untuk masyarakat 

yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningktkan 

kesehatan mereka. Bentuk pelayanan kesehatan seperti ini: puskesmas, 

puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poliklinik, dan balkesmas. 

Puskesmas termasuk dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama sebab 

puskesmas merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat (Budioro, 2002). Puskesmas dapat diartikan sebagai salah 

satu organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan 

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya 

dalam bentuk kegiatan pokok (Budioro, 2002). 

b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (Secondary Care) 

Pelayanan kesehatan tingkat kedua diperlukan sebagai rujukan bagi 

kasus-kasus atau penyakit yang tidak atau belum tertangani oleh 

pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan kesehatan ini meliputi: 

puskesmas rawat inap, rumah sakit tipe C dan D.  

c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (Tertiery Care) 

Pelayanan kesehatan tingkat tiga merupakan rujukan bagi kasus-kasus 

atau penyakit yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan 

tingkat kedua. Pelayanan kesehatan ini sudah sangat kompleks. Bentuk 

pelayanan kesehatan ini seperti: rumah sakit tipe A dan B.  
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 Suatu pelayanan kesehatan harus memenuhi unsur-unsur pokok dari 

pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut (Azwar, 1996): 

1. Input (Masukan) 

Masukan merupakan semua hal yang diperlukan untuk terselenggaranya 

pelayanan kesehatan. Unsur masukan ini meliputi: SDM, Dana, dan 

Sarana Prasarana. 

2. Proses  

Proses merupakan semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan 

kesehatan. Tindakan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu: tindakan 

medis yang bersifat penyembuhan penyakit serta tindakan non medis 

yang meliputi pelayanan administrasi, dan pelayanan aspek.  

3. Output (Keluaran) 

Unsur keluaran adalah yang menunjuk pada system pelayanan kesehatan 

yang diselengarakan. Pada output ini dimaksud adalah sistem 

Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada balita sakit. Dengan 

diterapkannya pendekatan manajeman terpadu balita sakit dapat 

membantu mempermudah dalam proses anamnesia, pemeriksaan, serta 

diagnosis penyakit pada balita. 

 

2.1.2.4 Genetik 

Genetik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam timbulnya 

suatu penyakit. Maksudnya anak seorang penderita suatu penyakit tertentu 
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karena adanya keturunan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya 

misalnya: diabetes mellitus, buta warna, serta hemophilia.  

Keempat faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain, sehingga 

dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan masyarakatpun 

hendaknya juga ditunjukan pada keempat faktor tersebut. Salah satunya 

adalah intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan yaitu dalam bentuk 

penyediaan atau perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan.Upaya tersebut 

misalnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

pada balita yang datang ke puskesmas sehinga balita tersebut mendapatkan 

penanganan atau pengobatan yang sesuai dengan keluhan, dan akibatnya 

membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan anak (Depkes RI, 2006). 

 

2.1.3 Landasan Teori Tentang Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

2.1.3.1 Definisi MTBS 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) atau dalam bahasa inggris 

yaitu Integrated Management Of Childhood Illness (IMCI) adalah suatu 

manajemen melalui pendekatan teintegrasi/ terpadu dalam tatalaksana 

balita sakit yang datang di pelayanan kesehatan, baik mengenai beberapa 

klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, maupun penanganan 

balita sakit tersebut dan konseling yang diberikan (Depkes RI, 2008). 

Untuk mencegah sebagian besar kematian tersebut terdapat cara yang 

cukup efektif yaitu dengan perawatan anak yang menderita penyakit 

penyakit seperti pneumonia, diare, campak, malaria tersebut dirawat jalan 
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terutama puskesmas dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). Pengertian lain Manajemen Terpadu Balita Sakit merupakan 

suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang 

berobat ke fasilitas kesehatan dasar meliputi upaya kuratif terdapat 

penyakit pneumonia, diare, campak, malaria dan malnutrisi dan upaya 

promotif serta preventif yang meliputi: imunisasi, pemberian vitamin A, 

dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka 

kematian bayi dan balita dan menekan mordibilitas karena penyakit 

tersebut (Depkes RI, 2006). 

MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu 

pendekatan cara menatalaksana balita sakit. World Health Organization 

(WHO) telah mengakui bahwa pendekatan MTBS sangat cocok diterapkan 

di negara-negara berkembang dalam upaya menurunkan kematian, 

kesakitan dan kecacatan pada bayi dan balita (Prasetyawati, 2012). 

2.1.3.2 Tujuan MTBS  

Menurunkan secara signifikan angka kesakitan dan kematian global 

yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita, melalui 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan perkembangan kesehatan 

anak.Penerapan MTBS dengan baik dapat meningkatkan upaya penemuan 

kasus secara dini, memperbaiki manajemen penanganan dan pengobatan, 

promosi serta meningkatkan pengetahuan bagi ibu-ibu dalam merawat 

anaknya dirumah serta upaya mengoptimalkan system rujukan dari 
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masyarakat ke fasilitas pelayanan primer dan rumah sakit sebagai rujukan 

(Modul MTBS 1, 2008). 

2.1.3.3 Manfaat MTBS  

Kegiatan MTBS merupakan upaya yang ditujukan untuk menurunkan 

angka kesakitan dan kematian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan dasar seperti di Puskesmas. 

MTBS telah digunakan oleh lebih dari 100 negara dan terbukti dapat: 

a. Menurunkan angka kematian balita 

b. Memperbaiki status gizi 

c. Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

d. Memperbaiki kinerja tenaga kesehatan 

e. Memperbaiki kualitas pelayanan dengan biaya lebih murah 

Selain itu, kegiatan MTBS memiliki tiga komponen yang khas yang 

menguntungkan, yaitu: 

1. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus 

balita sakit (selain dokter, tenaga kesehatan non dokter dapat pula 

memeriksa dan menanganipasien apabila sudah dilatih) 

2. Memperbaiki sistem kesehatan (perwujudan terintegrasinya banyak 

program kesehatan dalam satu kali pemeriksaan MTBS) 

3. Memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di 

rumah danupaya pencarian pertolongan kasus balita sakit 

(meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan 

kesehatan). 
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2.1.3.4 Sasaran MTBS 

Sasaran MTBS adalah anak umur 0-5 tahun dan dibagi menjadi dua  

kelompok sasaran, yaitu: 

a. kelompok usia 1 hari sampai 2 bulan (usia < 2 bulan) 

b. kelompok usia 2 bulan sampai 5 tahun 

2.1.3.5 Tatalaksana MTBS  

       Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) meliputi 

beberapa langkah, dalam penanganan penyakit pneumonia, diare, malaria, 

campak, dan malnutrisi pada balita. Berikut adalah penjelasan langkah-

langkah manajemen terpadu balita sakit: 

a. Menilai dan membuat klasifikasi anak sakit 

“Menilai anak” berarti melakukan penelian terhadap tanda dan gejala 

sakit yang mucul pada anak usia 2 bulan-5 tahun dengan cara 

anamnesis dan pemerikasaan fisik (Depkes RI, 2006). Proses 

anamnesis dan pemeriksaan fisik tersebut dimulai dari: 

1. Menanyakan umur anak 

2. Menayakan kepada ibu mengenai masalah kesehatan yang dihadapi 

anaknya 

3. Memeriksa tanda bahaya umum.  

Tanda bahaya umum pada anak sakit meliputi (Depkes RI, 2006). 

a) Anak tidak bisa minum atau menetek 
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Anak menunjukan tanda “tidak bisa minum atau menetek” jika anak 

terlalu lemah untuk minum atau tidak bisa menghisap atau menelan 

apabila diberi minuman atau diteteki. 

b) Anak selalu memutahkan semuanya 

Anak yang sama sekali tidak bisa menelan apapun, mempunyai tanda 

“memutahkan semuannya”. Apabila saja yang masuk (makan atau 

cairan) akan dikeluarkan lagi. Apabila anak masih dapat menelan 

sedikit cairan, tidak menunjukan tanda bahya umum. 

c) Anak kejang  

d) Pada saat kejang, lengan dan kaki anak menjadi kaku karena otot-

ototnya berkontraksi. 

e) Anak letargis atau tidak sadar  

Anak yang letargis atau tidak sadar sulit dibangunkan seperti biasanya, 

ia kelihatan mengantuk atau menatap hampa (pandangan kosong) dan 

terlihat ia tidak memperlihatkan keadaan sekitarnya.  

1) Menanyakan kepada ibu mengenai 4 keluhan utama yang dialami 

anaknya yang terdiri atas: batuk dan sukar bernafas, diare, demam, 

dan masalah telinga.  

2) Memeriksa dan mengklasifikasi status gizi dan anemia. 

3) Memeriksa status imunisasi dan pemberian vitamin A pada anak 

dan menentukan apakah anak membutuhkan imunisasi dan atau 

vitamin pada kunjungan tersebut. 
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4) Menilai masalah atau keluhan lain yang dihadapi anak. (Depkes 

RI, 2006). 

Setelah melakukan penilaian tanda dan gejala yang muncul maka 

dilanjutkan dengan membuat klasifikasi.“Membuat Klasifikasi” berarti 

membuat sebuah keputusan mengenai kemungkinan penyakit atau masalah 

serta tingkat keparahannya (Depkes RI, 2006). 

Penentuan klasifikasi dilakukan setelah penilaian tanda dan gejala 

yang muncul yang di klasifikasikan berdasarkan kelompok kegawatan. 

Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut: klasifikasi pneumonia, 

dehidrasi, diare persisten, disentri, malaria, campak, DBD, masalah 

telinga, dan klasifikasi status gizi (Aziz Alimul Hidayat, 2008). 

Penilaian dan klasifikasi untuk anak dengan keluhan utama batuk dan 

sukar bernafas adalah kemungkinan anak menderita pneumonia ataupun 

infeksi saluran pernafasan yang berat lainnya. Penilaian anak yang batuk 

atau sukar bernafas meliputi: 

a. Sudah berapa lama anak batuk atau sukar bernafas. 

Anak dengan batuk atau sukar bernafas selama lebih dari 30 hari 

berarti anak menderita batuk kronis. Kemungkinan ini adalah tanda 

TBC, asma, batuk rejan, pneumonia, atau penyakit lain. Klasifikasi 

batuk atau sukar bernapas pada umumnya klasifikasi mempunyai tiga 

lajur: 
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1. Klasifikasi pada lajur merah muda berarti anak memerlukan 

perhatian dan harus segera dirujuk. Ini adalah klasifikasi yang 

berat. 

2. Klasifikasi pada lajur kuning berarti anak memerlukan tindakan 

khusus, misalnya pemberian antibiotik, antimalaria, cairan dengan 

pengawasan atau pengobatan lainnya 

3. Klasifikasi pada lajur hijau berarti anak tidak memerlukan tindakan 

medis khusus, tenaga kesehatan mengajari ibu cara merawat anak 

di rumah. Ada tiga kemungkinan klasifikasi bagi anak dengan 

batuk atau sekedar bernapas. 

b. Nafas cepat 

Terjadinya nafas cepat pada anak yang diketahui dengan menghitung 

frekuensi nafas dalam 1 menit.Batas nafas cepat tergantung pada umur 

anak. Batas frekuensi nafas cepat pada usia anak 2 bulan -<1 tahun 

adalah ≥ 50 kali per menit, dan untuk anak usia 1-<5 tahun adalah ≥ 40 

kali per menit.  

c. Tarikan dinding kedalam 

Anak dikatakan mengalami tarikan dinding dada ke dalam jika dinding 

dada bagian bawah masuk kedalam saat anak menarik napas.Karena 

pada pernafasan normal, seluruh dinding dada (atas dan bawah) dan 

perut bergerak keluar ketika anak menarik nafas.Tarikan dinding dada 

kedalam dikatakan benar-benar ada terlihat jelas dan berlangsung 

setiap waktu.Namun jika tarikan dinding dada ke dalam hanya pada 
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saat anak menangis atau diberi makan, maka tidak dikatakan terdapat 

tarikan dinding dada ke dalam. 

d. Stridor pada anak yang tenang 

Stridor adalah bunti yang kasar yang terdengar pada saat anak menarik 

nafas. Stridor terjadi apabila ada pembengkakan pada laring, trakhea, 

atau epiglotis, sehingga menyebabkan sumbatan yang menghalangi 

masuknya udara kedalam paru dan mengancam jiwa anak. Stridor 

berbeda dengan wheezing.Stridor terjadi pada saat menarik nafas, 

namun wheezing terjadi saat menghembuskan napas (Depkes RI, 

2006). 

Setelah dilakukan penilaian maka dilanjutkan dengan menentukan 

klasifikasi penyakit. Ada 3 kemungkinan klasifikasi penyakit bagi anak 

dengan gejala batuk dan sukar bernafas, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.1. 

Klasifikasi Penyakit Dengan Gejala Batuk dan Sukar Bernafas 

 

Gejala Klasifikasi 

 Ada tanda bahaya umum 

 Tarikan dinding dada 

kedalam 

 Stridor 

PNEUMONIA BERAT 

Napas cepat PNEUMONIA 

Tidak ada tanda pneumonia 

berat 

BATUK BUKAN PNEUMONIA 

(Sumber: Departemen Kesehatan RI, 2006). 
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b. Menentukan tindakan dan memberi pengobatan  

“Menentukan tindakan dan member pengobatan” berarti menentukan 

tindakan dan member pengobatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan 

klasifikasi jenis penyakit yang sudah ditentukan (Depkes RI, 2006). 

Tindakan dan pengobatan yang dapat dilakukan pada masalah 

pneumonia sesuai dengan manajemen terpadu balita sakit adalah apabila 

didaptkan pneumonia berat atau penyakit sangat berat, maka tindakan 

yang pertama adalah sebagai berikut: 

1. Berikan Dosis pertama antibiotic 

Pilihan pertama adalah kontrimoksazol dan pilihan kedua adalah 

amoksilin dengan ketentuan dosis sebagaimana semestinya yang 

tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.2. 

Pemberian Antibiotik Pada Penderita Pneumonia 

(Sumber : Departemen Kesehatan RI,1999). 

Usia atau 

Berat Badan  

Kotrimoksazol (trimetoprim + 

sulfametoksazol) beri 2 kali sehari selama 

5 hari  

Amoksilin beri 3 kali sehari 

untuk 5 hari 

Tablet dewasa 

80 mg Tmp + 

400 mg Smz  

Tablet 

anak 20 

mg Tmp 

+ 100 mg 

Smz 

Sirup per 5 

ml 40mg 

Tmp + 200 

mg Smz 

Sirup 125 mg/5 ml 

2-4 bulan (4-<6 

kg) 
¼ 1 

2,5 ml 

(0,5 sendok 

takar) 
5 ml (1 sendok takar) 

 

 

4-12 bulan (6-

<10 kg) 
½ 2 

5 ml (1 

sendok 

takar) 

10 ml (2 sendok takar) 
 

1-<3 tahun (10-

<16kg) ¾ 2,5 

7,5 ml (1,5 

sendok 

takar 

12,5 ml (2,5 sendok takar) 
 

3-<5 tahun (16-

19kg) 
1 3 

10 ml (2 

sendok 

takar) 

15 ml (3 sendok takar) 
 



32 
 
 

 
 

Antibiotik pilihan kedua (Amoksilin) diberikan hanya apabila obat 

pilihan pertama tidak tersedia atau apabila dengan obat pilihan 

pertama tidak memberikan hasil yang membaik. 

2. Lakukan rujukan segera  

Apabila hanya ditemukan hasil klasifikasi pneumonia saja, maka 

tindakannya adalah memberikan antibiotik yang sesuai selama 5 hari, 

berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk, beri tahu ibu untuk 

melakukan kunjungan ulang setelah 2 hari. Sedangkan apabila hasil 

klasifikasi ditemukan batuk dan bukan pneumonia, maka tindakan 

yang dilakukan adalah pemberian pelega tenggorokan atau pereda 

batuk yang aman, lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan beritahu 

kapan harus segera kembali ke layanan kesehatan (Hidayah, 2008). 

c. Memberikan konseling kepada ibu  

Pemberian konseling yang dapat dilakukan pada manajemen terpadu 

balita sakit umur 2 bulan - < 5 tahun umumnya adalah sebagai berikut: 

1. Konseling pemberian makan pada anak 

Pemberian konseling makan pada anaka dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Melakukan evaluasi tentang cara memberikan makanan pada 

anak dengan menanyakan berapa kali ibu menyusui dalam sehari, 

apakah malam hari juga menyusui, apakah anak sudah diberi 

makanan dan minuman tambahan. Apabila berat badan anak 

sakit dibawah normal, dapat ditanyakan berapa banyak makanan 
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atau minuman yang diberikan pada anak, apakah sela sakit jenis 

pola makan diubah. 

b) Menganjurkan cara pemberian makan oleh ibu, yaitu sebagai 

berikut:Usia 0-6 bulan caranya adalah dengan memberikan ASI 

sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali dan jangan diberi 

makanan selain ASI. 

c) Untuk usia 6 bulan caranya adalah memberikan ASI sesuai 

dengan keinginan anak, paling sedikit 8 kali, berikan makanan 

tambahan pendamping ASI 2 kali sehari sebnyak 2 sendok. 

Makanan tambahan diberikan setelah pemberian ASI, makanan 

pendamping ini dapat berupa bubur tim yang ditambah dengan 

telur kuning/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/sayuran ataupun 

kacang hijau. 

d) Usia 6 bulan-12 bulan caranya adalah dengan memberikan ASI 

sesui dengan keinginan anak, berikan bubur nasi yang bias 

ditambah dengan makanan yang mengandung protein seperti 

daging, ayam, ikan dan sayuran. Pemberian makanan dilakukan 3 

kali dengan ketentuan pada usia 6 bulan diberikan 6 sendok 

makan, usia 7 bulan, diberikan 7 sendok makan, dan seterusnya 

hingga usia 11 bulan. Selain itu diberikan juga makanan selingan 

2 kali sehari, sepeti bubur kacang hijau, biscuit, atau makanan 

ringan lainnya. 
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e) Usia 12-24 bulan caranya adalah memberikan ASI sesuai dengan 

keinginnanya anak dan memberikan nasi lembek ditambah 

dengan telur/ ayam/ ikan/ tempe/ tahu/ daging sapi/ sayuran/ 

kacang hijau. Pemberian makanan dilakukan 3 kali sehari yang 

juga disertai dengan pemberian makanan selingan 2 kali sehari, 

seperti: bubur kacang hijau, pisang, biscuit, dan makanan ringan 

lainnya.  

f) Usia 2 tahun lebih caranya adalah memberikan makanan yang 

dimakan keluarga 3 kali sehari, yang terdiri atas: nasi, lauk pauk, 

sayur, dan buah. Selain itu diberikan juga makanan selingan yang 

bergizi sebanyak 2 kali diantara jeda waktu makan pokok. 

g) Apabila bayi dengan usia< 4 bulan dan mendapatkan makanan 

tambahan maka ibu diberikan saran dan motivasi bahwa ibu 

mampu memproduksi ASI yang cukup sesuai kebutuhan anak 

dan anjurakan untuk sesering mungkin memberikan ASI. 

h) Apabila ibu menggunakan botol pemberian susu, maka ibu 

dianjurkan untuk mengganti botol dengan gelas atau cangkir. 

i) Apabila anak tidak mau makan, maka sebaiknya ibu diberi 

nasehat agar membujuk anaknya supaya mau makan serta 

mengamati makanan yang disukai anak dengan 

mempertimbangkan tentang makanan yang diperbolehkan. 

j) Apabila anak tidak diberi makanan dengan baik selama sakit, 

maka nasihati ibu untuk memberikan ASI lebih sering dan lebih 
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lama serta memberikan makanan secara variasi dan diberikan 

dalam porsi sedikit tapi sering.  

2. Konseling pemberian cairan selama sakit.  

Selama anak sakit, ibu dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan 

anak. Jika anak masih minum ASI, sebaiknya ibu dapat memberikan 

ASI lebih sering dan lebih banyak selama menyusui. Selain itu ibu 

bias meningkatkan kebutuhan cairan dengan memberikan kuah 

sayur, air tajin, dan air putih. 

 

3. Konseling kunjungan ulang  

Pemberian konseling tentang kunjungan ulang yang harus dilakukan 

pada ibu adalah apabila anak ditemukan tanda – tanda dari 

klasifikasi berikut: 

a) Dalam waktu yang ditentukan ibu harus segera membawa balita 

tersebut ke petugas kesehatan.  

b) Pada klasifikasi pneumonia lakukan kunjungan setelah 2 hari. 

Begitu juga dengan klasifikasi disentri, malaria, DBD, campak, 

ataupun demam (Aziz Alimul Hidayat, 2008). 

d. Memberikan pelayanan tindak lanjut pada kunjungan ulang. 

“Tindak lanjut” berarti menentukan tindakan dan pengobatan pada 

saat anak datang untuk kunjungan ulang (Depkes RI, 2006). Pada waktu 

kunjungan ulang, petugas MTBS dapat menilai apakah anak membaik 

setelah diberikan obat atau tindakan lain sebelumnya. Beberapa anak 
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mungkin tidak bereaksi dengan pemberian antibiotik tertentu, sehingga 

diperlukan obat pilihan kedua.Langkah-langkah pada kunjungan 

ulangberbeda dengan kunjungan pertama.Pengobatan yang diberikan, 

biasanya juga berbeda pada waktu kunjungan yang pertama (Depkes RI, 

2006). 

Pemberian pelayanan tindak lanjut biasanya diberikan pada anak 

dengan masalah pneumonia, diare persisten, disentri, risiko malaria, 

campak, DBD, masalah telinga, dan status gizi (Hidayat, 2008). Pelayanan 

tindak lanjut untuk pneumonia dilakukan 2 hari setelah pemeriksaan awal 

dengan klasifikasi pneumonia. Tindakan yang dilakukan saat kunjungan 

ulang adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada tanda bahaya umum atau tarikan dinding dada kedalam, maka 

beri 1 dosis antibiotik pilihan kedua atau suntikan kloramfenikol dan 

segera lakukan rujukan. 

2. Jika frekuensi napas atau nafsu makan anak tidak menunjuka 

perbaikan, maka gantilah dengan antibiotik pilihan kedua atau 

anjurkan ibu untuk kembali dalam 2 hari (jika tidak ada obat pilihan 

kedua atau jika anak menderita campak dalam 3 bulan terakhir maka 

segera lakukan rujukan). 

3. Jika napas melambat, atau nafsu makannya membaik maka lanjutkan 

pemberian antibiotik hingga seluruhnya 5 hari. Dalam hsl ini, ibu harus 

mengerti pentingnya menghabiskan obat tersebut walaupun keadaan 

anak membaik (Depkes RI, 2006). 
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Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, tatalaksana manajemen 

balita sakit umur 2 bulan - < 5 tahun untuk klasifikasi pneumonia dapat 

dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Petunjuk Kunjungan Pertama MTBS balita Usia 2 bulan-< 5 tahun 

Klasifikasi

kan batuk 

atau sulit 

bernafas 

MEMERIKSA TANDA-TANDA BAHAYA UMUM 

 

 

 

Seorang anak dengan tanda bahaya umum memerlukan penanganan segera, selesaikan penilaian ini dan lakukan 

penanganan segera, sehingga rujukan tidak akan terlambat. 

TANYAKAN KELUHAN UTAMA: 

Apakah anak menderita batuk atau sulit bernafas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanyakan:      Lihat: 

1. Apakah anak bisa minum atau menetek?  Apakah anak tampak  

2. Apakah anak selalu memutahkan semua?  letargis atau tidak sadar? 

3. Apakah anak kejang ? 

Jika ya, tanyakan 

berapa lama ?   

Lihat, dengar: 

 Hitung pernafasan 

dalam 1 menit 

 Perhatikan adakah 

tarikan dinding 

dada kedalam 

 Lihat dan dengar 

adanya stridor 

 

Klasifikasi

kan batuk 

atau sulit 

bernafas 

GEJALA  KLASIFIKASI TINDAKAN 

 

 Ada tanda  Pneumonia         - Beri dosis 

bahaya sangat berat        pertama  
umum                         antibiotik 

 Tarikan             yang sesuai 

dinding       -  Rujuk segera 

dada kedlm 

 Napas  Pneumonia     - Beri 
cepat        antibiotik yg  

           sesuai slma 5  

          hari  

-  Beri pelega tenggorokan 

dan pereda batuk yg 

aman 

-  Nasehati ibu kapan 

harus kembali 

  Tidak ada Batuk:      - jika batuk >30 

tanda  bukan         hari,rujukuntuk 

bahaya pneumonia        pemeriksaan 

pneumonia          lebih lanjut 

atau        -beri pelega 

penyakit        tenggorokan 

sangat                     dan peredabatuk 

berat         yg aman 

    -Nasihati ibu    kapan     

harus kembali 

    - kunjungan ulang setelah    

5 hari bila tidak ada 

perbaikan 
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2.1.3.6 Prosedur Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

a. Prosedur Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

Prosedur penerapan manajemen terpadu balita sakit meliputi persiapan 

penerapan MTBS, Penerapan MTBS, dan Pencatan dan pelaporan hasil 

pelayanan  

1. Persiapan penerapan MTBS 

a) Diseminasi  

Informasi MTBS kepada seluruh petugas puskesmas kegiatan  

diseminasi informasi MTBS kepada seluruh petugas pelaksana 

puskesmas dilaksanakan dalam suatu pertemuan yang dihadiri 

oleh seluruh petugas yang meliputi perawat, bidan, petugas 

gizi, petugas imunisasi, petugas obat, pengelola SP2TP, 

pengelola P2M, petugas loket dan lain-lain. 

Penyiapan logistic 

b) Sebelum penerapan MTBS perlu diperhatikan adalah 

penyiapan obat, alat, formulir MTBS dan Kartu Nasehat Ibu 

(KNI).Secara umum obat-obatan yang digunakan dalam MTBS 

telah termasuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 

dan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

(LPLPO) yang digunakan di Puskesmas. 

3. Penerapan MTBS di Puskesmas 

Dalam memulai penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS), tidak ada patokan khusus besarnya persentase kunjungan 

Balita sakit yang ditangani dengan pendekatan Manajemen 
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Terpadu Balita Sakit (MTBS). Tiap Puskesmas perlu 

memperkirakan kemampuannya mengenai seberapa besar balita 

sakit yang akan ditangani pada saat awal penerapan dan kapan akan 

dicapai cakupan 100% penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) di Puskesmas secara bertahap dilaksanakan sesuai dengan 

keadaan di puskesmas (Depkes RI, 2008). Sebagai acuan dalam 

pentahapan penerapan adalah sebagai berikut: 

a) Puskesmas yang memiliki kunjungan balita sakit < 10 orang 

per hari perhari pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) dapat diberikan langsung kepada seluruh balita. 

b) Puskesmas yang memiliki kunjungan balita sakit 10 – 25 orang 

per hari, berikanlah pelayanan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS) kepada 50% kujungan balita sakit pada tahap 

awal dan setelah 3 bulan pertama diharapkan telah seluruh 

balita sakit mendapatkan pelayanan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS). 

c) Puskesmas memiliki kunjungan balita sakit 21 – 50 orang per 

hari, berikanlah pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) kepada 25 % kunjungan balita sakit pada tahap awal 

dan setelah 6 bulan pertama diharapkan seluruh balita sakit 

mendapat pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). 
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4. Pencatatan dan pelaporan Hasil Pelayanan. 

Pencatatan dan pelaporan di puskesmas yang menerapkan MTBS 

sama dengan Puskesmas yang lain yaitu menggunakan Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2PT). Dengan 

demikian semua pencatatan dan pelaporan yang digunakan tidak 

perlu mengalami perubahan.Perubahan yang perlu dilakukan 

adalah konversi klasifikasi MTBS ke dalam kode diagnosis dalam 

SP2PT sebelum masuk ke dalam sistem pelaporan. 

 

2.1.4 Komponen Input 

2.1.4.1 Sumber Daya Manusia 

Pada pelayanan MTBS di puskesmas, petugas puskesmas berperan 

dalam menentukan kelancaran dan pelaksanaan langkah-langkah dari 

MTBS tersebut. Oleh karena itu seluruh petugas puskesmas perlu 

memahami MTBS dan perannya untuk mempelancar penerapan MTBS. 

Petugas puskesmas tersebut, antara lain: bidan, perawat, petugas 

imunisasi, petugas pengelola SP2TP, maupun petugas loket (Departemen 

Kesehatan RI, 2006). 

Pada pelaksanaannya, petugas memiliki peran dan tanggung jawab 

masing-masing dan disesuaikan dengn jumlah kunjungan balita yang sakit 

dan juga petugas kesehatan yang ada.Untuk dapat melaksanakan peran dan 

tanggung jawabnya maka, petugas harus mengetahui tentang MTBS 

tersebut. Hal ini berkaitan dengan perilaku dari petugas tersebut. Menurut 
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Bloom dalam buku (Notoatmodjo, 2005) perilaku dibagi dalam 3 domain, 

yaitu : pengetahuan, sikap ,dan tindakan atau praktik. 

Pengetahuan merupakan hasil dari suatu pengamatan tentang objek 

tertentu (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan merupakan faktor yang 

penting untuk sikap dan tindakan seseorang. Perilaku yang didasari akan 

pengetahuan dan kesadaran akan bersifat langgeng, dan sebaliknya, 

perilaku tidak akan berlangsung lama jika tidak didasari dengan 

pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan meliputi beberapa hal, antara 

lain: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi ( 

Notoatmodjo, 2005). Seseorang petugas yang memiliki pengetahuan 

tentang MTBS, maka petugas tersebut mengetahui, memahami, kemudian 

dapat mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi 

penerapan MTBS pada balita sakit. 

Penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam hal ini 

dipengaruhi oleh presepsi konsumen (orang tua balita). Presepsi ini dapat 

diartikan sebagai proses penilaian seseorang atau sekelompok orang 

terhadap objek, peristiwa, atau stimulasi dengan melibatkan pengalaman-

pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut. Penilaian terhadap 

perilaku pelayanan kesehatan terlihat dari hubungan antar manusia yang 

interaksi social dan psikologis antara konsumen dengan petugas pelayanan 

kesehatan, yang meliputi: 
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a. Keramahan  

Keramahan adalah sikao yang menyenangkan dari petugas atau bidan 

dalam memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien atau 

konsumen. 

b. Komunikatif 

Komunikatif yaitu Tanya jawab atau kelancaran komunikasi antara 

petugas dengan pasien/konsumen mengenai penyakit atau keluhan 

yang dirasakan. 

c. Responsif 

Responsif yaitu tanggapan, perhatian, dan kesabaran petugas terhadap 

keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh pasien berkaitan dengan 

penyakitnya. 

d. Informatif  

Informatif yaitu kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas atau 

bidan berkaitan dengan pemeriksaan, tindakan, serta obat yang 

diberikan kepada pasien. 

e. Suportif 

Suportif yaitu ketetapan waktu petugas dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien/ konsumen.Selain sikap tersebut diatas, sikap 

sopan, saling menghargai, saling menghormati, menjaga rahasia, serta 

memberi perhatian juga penting dalam suatu interaksi sosial. Dengan 

terbinanya interaksi sosial yang baik maka menimbulkan kepercayaan 

dan kredibilitas (Pohon, 2007). 
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2.1.4.2 Sarana Pendukung MTBS 

Selain tatalaksana dan petugas MTBS, faktor yang juga berperan 

dalam kelancaran kegiatan MTBS adalah adanya sarana pedukung.Sarana 

pendukung merupakan seluruh sarana prasarana yang digunakan untuk 

menunjang kelangsungan kegiatan manajemen terpadu balita sakit. Sarana 

tersebut meliputi: 

1. Ruang MTBS di puskesmas 

Ruang MTBS merupakan sarana khusus berupa ruangan yang 

disediakan untuk memeriksa balita yang sakit yang dilengkapi dengan 

peralatann penunjang pemeriksaan balita. 

2. Formulir MTBS dan Kartu Nasihat IBU (KNI) 

Penyiapan formulir Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan 

Kartu Nasihat Ibu perlu dilakukan untuk mempelancar pelayanan. 

Kartu Nasihat Ibu diberikan dengan tujuan agar ibu pengasuh mudah 

dalam mengingat konseling atau nasihat mengenai cara perawatan 

anak dan pemberian obat dirumah sesuai dengan yang disampaikan 

oleh bidan/petugas kesehatan yang ada di puskesmas. 

3. Logistik  

Logistik meliputi obat-obat dan peralatan penunjang pemeriksaan 

balita sakit. Obat obatan yang digunakan dalam penanganan balita 

sakit adalah obat yang sudah lazim ada telah termasuk dalam Daftar 

Obat Esensial Nasional (DOEN) (Departemen RI, 2006). 
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Sedangkan peralatan yang digunakan dalam penerapan MTBS antara lain: 

a) Timer ISPA atau arloji dengan jarum detik. 

b) Tensimeter dan Manset anak. 

c) Gelas, Sendok, dan Teko tempat air matang dan bersih untuk 

membuat oralit. 

d) Infuse set dengan wing needles. 

e) Semprit dan jarum suntik. 

f) Timbangan bayi. 

g) Thermometer. 

h) Kasa/kapas. 

i) Pipa lambung. 

j) Alat penumbuk obat. 

k) Alat penghisap Lendir. 

l) RDT (Rapid Diagnostic Test) untuk malaria.  

2.1.4.3 Pendanaan  

Merupakan unsur pembiayaan atau anggaran puskesmas merujuk pada 

uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan puskesmas 

misalnya ketidak tersediaan anggaran. Namun untuk penerapan MTBS 

rata-rata puskesmas masih mengharapkan bantuan sarana dan prasarana 

dari tingkat kabupaten bahkan provinsi. 
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2.1.5 Komponen Proses 

Merupakan cara-cara yang dijalankan puskesmas untuk mencapai 

tujuan organisasi/ misi puskesmas, merujuk kepada metode/prosedur 

sebagai panduan pelaksanaan kegiatan MTBS yang ada dipuskesmas. 

Dalam komponen proses yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Perencanaanpelaksanaan dalam pekerjaan administrasi cukup 

penting.Dengan adanya rencana pelaksanaan, dapatlah dilaksanakan 

berbagai kegiatan tepat pada waktunya, serta pemakaian sumber sesuai 

dengan peruntukannya (Azwar, 1996). 

Pelaksanaan adalah upaya pengarahan dengan cara mendengarkan 

alasan dan keluhan tentang masalah dalam pelaksanaan dan memberikan 

petunjuk serta saran-saran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi 

pelaksana, sehingga meningkatkan daya guna serta kemampuan pelaksanaan 

dalam melaksanakan upaya kesehatan di puskesmas (Effendy, 1998). 

Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasilyang telah 

dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Penilaian merupakan alat 

penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan 

kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program (Effendy, 1998). 

 

2.1.6 Komponen Output 

Yang dimaksud dengan output/keluaran adalah yang menunjukan 

pada penampilan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan (performance). 

Penampilan yang dimaksudkan disini banyak macamnya. Secara umum 
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dapat dibedakan atas dua macam. Pertama penampilan aspek medis 

(medical performance). Kedua penampilan aspek non-medis (non-medical 

performance). Secara umum disebutkan apabila kedua penampilan ini tidak 

sesuai standar yang telah ditetapkan (standard of performance) maka berarti 

sulit diharapkan baiknya pelayanan kesehatan yang bermutu (Azwar,1996). 

Pada output ini yang dimaksud adalah sistem Manajeman Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) dengan tujuan untuk menganalisis sistem penarapan 

MTBS yang ada dan tercapainya angka cakupan sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan.  

 

2.2 Kerangka Teori 

Pada prinsipnya keberhasilan penatalaksanaan pneumonia balita dengan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dapat diukur menggunakan 4 teori 

HL Blum yaitu: Lingkungan, perilaku, layanan kesehatan dan genetik. Salah 

satunya yang akan diteliti yaitu layanan kesehatan berdasarkan (input), proses 

(process), dan luaran (output). Oleh karena itu dapat disusun sebagai berikut:  
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Gambar 2.2  

Kerangka Teori 

 

Sumber : Teori HL Blum (2005), Departemen Kesehatan RI (2005), Soekidjo 

Notoatmodjo (2005), Azwar (1996), Imbalo S Pohon (2007). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Alur Pikir 

Alur pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pikir 

 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2006). Dalam 

penelitian kualitatif  permasalahan yang akan dikaji dinamakan fokus 

penelitian. Fokus penelitian yang dipilih penulis mengenai tentang 
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“Bagaimana Penerapan Manajemen Balita Terpadu Sakit (MTBS) yang 

dilakukan di Puskesmas Halmahera”? 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Menurut Patton (1980) dalam Ahmadi (2004) mengemukakan metode 

kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara 

alamiah. Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang 

diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan “Studi kasus” yaitu 

tidak melakukan perlakuan pada subyek penelitian dalam rangka memberikan 

gambaran secara lebih jelas tentang masalah pada subyek, serta menggunakan 

metode wawancara mendalam (Indepth interview) kepada informan untuk 

memperoleh data. 

Dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman, mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. 

 

3.4 Sumber Informasi  

Sumber data atau informasi merupakan objek yang mampu memberikan 

informasi penelitian sehingga data yang didapatkan dapat digunakan untuk 

menjustifikasi dan menyelesaikan masalah penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif sampel penelitian bukan dinamakan responden, akan tetapi 
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dinamakan narasumber atau informan. Informan dipilih secara purposive 

bukan ditentukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, melainkan 

berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti dalam 

menentukan sampel (Notoatmodjo, 2005). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

Primer dan Sumber data Skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari 

lokasi penelitian dan data yang berasal dari informan yang berkaitan dengan 

Manajamen Terpadu Balita Sakit di puskesmas Halmahera kota Semarang 

yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara 

mendalam (indepth interview.) Penentuan informan dilakukan secara 

purposive sampling dengan memilih pasien pneumonia balita yang dating 

berkunjung ke puskesmas Halmahera kota Semarang saat penelitian 

dilakukan.  

Penetuan jumlah sampel/informan dalam penelitian kualitatif sangat 

berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan 

sampel kualitatif bukan berdasarkan pada perhitungan statistik, tetapi 

beerdasarkan pada informasi yang didapatkan maksimum, bukan untuk 

digeneralisasikan (Sugiono, 2012). Informan merupakan actor kunci dalam 

penelitian kualitatif, oleh karena itu pemilihan informan yang baik sangat 

diperlukan. Menurut Neoman (2000) dalam Ahmadi (2014) mengemukakan 

bahwa informan yang baik memiliki empat karakteristik antara lain: 

a. Informan memahami betul kultur setempat dan menyaksikan langsung 

kejadian-kejadian yang ada ditempat penelitian  
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b. Informan harus terlibat lanngsung dilapangan saat itu itu 

c. Informan bias meluangkan waktu bersama peneliti 

d. Memilih orang nonanalitis sebagai informan dalam penelitian. 

Sumber informasi ini didapatkan dari informan-informan untuk 

membantu peneliti dalam penelitian yang telah, sedang, dan akan berjalan 

yang berkaitan dengan topik penelitiannya.  

Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Petugas Puskesmas pemegang program Manajemen Terpadu Balita Sakit. 

Informan Trianggulasi (Tim Ahli) dalam penelitian ini: 

1. Staf Kesehatan Anak Dinas Kesehatan Kota Semarang 

2. Kepala Puskesmas Halmahera 

3. Orang Tua Balita Pneumonia 

 

3.5 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpukan data dalam 

suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang 

digunakan untuk memperoleh, mengelola dan menginteprasikan informasi 

dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama 

(Nasir A, 2011). 

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
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pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data membuat kesimpulan 

atas temuannya (Sugiono, 2009). 

 

3.5.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi yang dapat menjelaskan permasalahan atau penelitian secara 

objektif.Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan suatu prosedur yang berncana meliputi melihat, 

mendengar, dan mencatat sejumlah dan taraf aktivitas tertentu atau 

situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

(Notoadmodjo, 2010). Teknik pengambilan data dengan observasi 

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar (Sugiono, 2010). Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas 

pelayanan dipuskesmas Halmahera. 

b. Wawancara  

Patton (1980) dalam Ahmadi (2014) mengemukakan bahwa cara utama 

yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami 

presepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah dengan 

wawancara mendalam dan intensif. Wawancara dalam penelitian ini 

adalah terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 
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digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah 

disusun sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya 

berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 

2010). 

c. Dokumentasi  

Merupakan  suatu metode pengumpulan data dengan menyelidiki 

dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku literatur, dokumentasi, 

peraturan perundang-undangan yang terkait, profil puskesmas dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan manajemen terpadu balita 

sakit yang ada dipuskesmas Halmahera Kota Semarang.  

 

3.6 Prosedur Penelitian  

Kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar 

adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Tahap Pra Penelitian  

Tahap awal penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sebelum 

melakukan penelitian, adapun kegiatan pada awal penelitian adalah: 

a. Pembuatan surat ijin untuk studi pendahuluan. 

b. Melakukan studi pendahuluan. 

c. Menentukan Informan. 

d. Menyusun alat pengumpulan data. 
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3.6.2 Tahap Penelitian  

Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakuakan sebelum dan sesudah 

melakukan penelitian. Adapun kegiatan saat penelitian meliputi: 

a. Wawancara mendalam dengan teknik wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. 

b. Observasi lapangan pada lingkungan penelitian. 

c. Pengumpulan data sekunder berupa dokumen, data dan catatan terkait 

penelitian. 

d. Membuat dokumentasi kegiatan penelitian. 

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian  

Kegiatan yang dilakukan penelitian pada tahap ini adalah: 

a. Membuat catatan ringkas mengenai hasil wawancara dan observasi. 

b. Membandingkan hasil wawancara antara informasi penelitian dan 

informasi triangulasi. 

c. Melakukan pengolahan dan analisis data. 

d. Membuat kesimpulan penelitian dan saran. 

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sebuah keabsahan data dapat diperoleh dari empat criteria yakni 

Kredibilitas, transterabilitas, dan Konfirmabilitas (Moleong, 2007). Untuk 

menguji keabsahan data penelitian maka peneliti menggunakan teknik 

trianggulasi. Teknik Trianggulasi adalah menjaring data dengan berbagai 

metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang telah diperoleh agar 

data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari 

sumber-sumber data yang didapatkan oleh kredibel. 

Sugiono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Trianggulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalu waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Maka ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi . 

3. Membadingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang penerapan MTBS 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil data hasil dari 

penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencaridan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
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sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010). 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman, mengungkapkan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. 

Komponen dalam analisis data: 

3.8.1 Reduksi data  

Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan/menbuang data-data yang 

tidak diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang diperoleh 

dari laporan petugas MTBS tentang kejadian pneumonia balita untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum 

hal-hal yang penting. 

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif, diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi  data “ Kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlansung terus menerus selama 

proyek yang berientasi selama penelitian kualitatif berlangsung (Miles dan 

Huberman, 1992). 

3.8.2 Penyajian Data  

Penyajian data kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat (narasi), bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, 
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maka akan lebih mudah memahami apa yang terjadi karena data sudah 

terorganisir dan tersusun. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar 

mudah dibaca dapat juga dimaksutkan agar para pengamat dapat dengan 

mudah memahami apa yang disajikan untuk selanjutnya dilakukan 

penelitian atau perbandingan dengan penelitian lainnya. 

3.8.3 Penyimpulan Data  

Kesimpulan awal masih bersifat sementara karena jika peneliti kembali 

kelapangan dan menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian  

4.1.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Halamahera 

kota Semarang. Secara umum Puskesmas Halmahera terletak di Jl. 

Halmahera Raya No.38, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang 

Timur, Kota Semarang. Secara geografis Puskesmas Halmahera berada pada 

ketinggian tanah dari permukaan laut 1,5 – 2 meter yang semakin kearah 

utara semakin rendah. 

Puskesmas sebagai salah satu Puskesmas yang berada di Kecamatan 

Semarang Timur dengan luas wilayah 3.11 Km
2
, yang mempunyai wilayah 

kerja 4 Kelurahan yaitu:  

1. Kelurahan Karangturi 

2. Kelurahan Karangtempel 

3. Kelurahan Rejosari 

4. Kelurahan Sariresjo 

Dengan batas-batas wilayah kerja Puskesmas Halmahera antara lain: 

1. Bagian Utara : Kelurahan Bugangan dan Kelurahan Kebun Agung 

2. Bagian Selatan : Kecamatan Semarang selatan  

3. Bagian Barat  : Kecamatan Semarang Tengah  

4. Bagian Timur  : Kelurahan Gayamsari  
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Penduduk menurut jenis kelamin diwilayah kerja Puskesmas Halmahera 

tahun 2015 berjumlah 33.239 jiwa dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Penduduk Di Wilayah Puskesmas Halmahera Tahun 2015 

 

Nama Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah KK 

Karangturi 1.604 1.789 977 

Karangtempel 2.021 1.967 1.749 

Rejosari 8.183 7.996 4.177 

Sarirejo 4.653 5.026 2.900 

Jumlah 16.461 16.778 9.533 
Data Skunder, yang diperoleh Tahun 2016 

 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Gambaran Umum Informan 

4.2.1.1 Gambaran Umum Informan Utama 

Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 1 orang, sebagai 

petugas MTBS yang ada di puskesmas Halmahera. 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Informan Utama 

 

InformanKe 
Inisial 

Nama 

Jenis 

Kelamin 
Umur(Th) Pendidikan Jabatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Informan 1 TR Perempuan 43 tahun S1 
Petugas 

MTBS 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat berapa karakter informan 

utama yaitu 1orang perempuan yang memiliki tingkat pendidikan S1 

Keperawatan, berdasarkan jabatan informan utama ini memiliki peran 

dalam pelaksanaan MTBS. 
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4.2.1.2 Gambaran Umum Informan Triangulasi  

Informan triangulasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu 1 

staf Kesehatan anak di Dinas Kesehatan Kota Semarang, 1 orang Kepala 

TU puskesmas Halmahera Kota Semarang, dan 2 orang tua balita. 

Tabel 4.3 

Gambaran Umum Informan Triangulasi 

 

Inisial 

(1) 

Umur 

(2) 

JenisKelamin 

(3) 
Pendidikan(4) 

Jabatan 

(5) 

IT 1 39 tahun Perempuan S1 KA Sie Anak Dinkes 

IT 2 48 tahun Laki-laki S1 
KA TU Puskesmas 

Halmahera 

IT 3 32 tahun Perempuan SMA Orang Tua Balita 

IT 4 28 tahun Perempuan SMA Orang Tua Balita 

 

Berdasarkan jenis kelamin, 3 informan triangulasi berjenis kelamin 

perempuan dan 1 orang laki-laki, dengan usia paling muda 28 tahun dan 

usia paling tua adalah 52 tahun. Dari segi latar belakang pendidikannya 4 

orang informan memiliki tingkat pendidikan tamat S1yang berjumah 2 

orang, dan 2 orang  lagi memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA.  

4.2.2 Gambaran Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah suatu bentuk 

pengelolan balita yang mengalami sakit dengan tujuan meningkatkan derajat 

kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan anak (Hidayat, 2008). Untuk 

mencegah sebagaian besar kematian tersebut terdapat cara yang cukup 

efektif yaitu perawatan anak yang menderita penyakit seperti pneumonia, 
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diare, campak, malaria tersebut dirawat jalan terutama di puskesmas dengan 

pendekatan MTBS (Depkes RI, 2008) 

 

4.2.3 Komponen Input 

4.2.3.1 Sumber Daya Manusia 

Bagian ini akan membahas mengenai sumber daya kebijakan yang 

ikut berperan dalam pelaksanaan manajamen terpadu balita sakit. Hal ini 

akan diketahui melalui cara wawancara mendalam dengan informansi 

mengenai keikut sertaan dalam pelaksanaan manajemen terpadu balita 

sakit dilihat dari jumlah sumber daya manusia, tempat penyedian MTBS, 

dan pendanaan. Sumber daya disini dilihat dari pengetahuan, sikap dan 

jumlah atau kuantintas petugas. 

a. Pemahaman 

Bagian ini akan membahas mengenai sejauh mana pemahaman 

mengenai penerapan MTBS. Hal ini di ukur dari sejauh mana informan 

utama mengetahui mengenai apa itu MTBS yang ada di puskesmas. 

Berikut wawancara dengan informan utama: 

 

 

 

 

Hasil wawancara dengan informan utama ini mengatakan bahwa 

Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) yaitu, suatu pendekatan yang 

terpadu dalam menatalaksana balita1-5 tahun yang datang dan berobat ke 

“ Pendekatan secara terpadu dalam penatatalaksana balita 1-5 tahun 

yang datang berobat ke pusat pelayanan kesehatan” 

(Informan 1) 
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pusat pelayanan kesehatan.Hal ini sesuai dengan informan yang 

menyatakan bahwa balita sakityang ditangani dengan pendekatan MTBS. 

Berikut hasil wawancara dengan informan triangulasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pemahaman lain mengenai sejarah mengenai MTBS informan 

utama mengatakan tidak paham mengenai hal tersebut. Berikut hasil 

wawancara dengan informan utama: 

 

 

 

 

Peryataan lain mengenai sejarah MTBS disampaikan oleh informan 

triangulasi tidak begitu tau tentang sejarah MTBS dan informan yang lain 

mengatakan bahwa sejarah MTBS telah diadaptasi tahun 1997 atas 

kerjasama Depkes RI, WHO dan IDAI. Berikut hasil wawancara dengan 

informan triangulasi: 

 

 

“pendekatan terpaduan dalam tatalaksana bayi dan balita sakit yang 

datang berobat kepusat pelayanan kesehatan.” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39th). 

 

“MTBS yaitu pengelolaan balita sakit, pengelolaan yang dimaksutkan 

itu mendeteksi dini penyakit yang dialami anak balita.” 

(IT 2: KA TU Puskesmas Halmahera, 48th). 

“untuk sejarah MTBS sendiri saya kurang paham” 

(informan 1) 
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Pemahaman lain mengenai penyakit apa saja yang ditangani oleh 

MTBS petugas mengatakan bahwa macam macam penyakit yang 

ditangani dengan MTBS meliputi: Campak, diare, pneumonia, DBD dan 

masih banyak lagi. Berikut hasil wawancara dengan informan utama” 

 

 

 

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan peryataan informan triangulasi yang 

menyatakan bahwa: campak, diare, pneumonia dapat ditangani dengan 

penerapan MTBS. Informan lain mengatakan hal yang sama. Berikut hasil 

wawancara dengan informan triangulasi:  

 

 

 

 

 

 

 

“saya kurang tau mengenai sejarah MTBS mb” 

(IT 2: KA Puskesmas Halmahera, 48th). 

“sejarah MTBS telah diadaptasi pada tahun 1997 atas kerjasama 

Depkes RI, WHO dan IDAI” 

(IT 1: KA Sie Anak, Dinkes39th).  

“macam macam penyakit yang ditangani dengan MTBS seperti: 

campak, diare, pneumonia, DBD dan masih banyak lagi” 

(informan 1) 

“campak, diare, pneumonia bisa ditangani dengan penerapan MTBS” 

(IT 2: KA puskesmas Halmahera, 48th). 

“ diare, campak, DBD, pneumonia, Malaria, Tetatus, ispa, Malnutrisi” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39th). 
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Hasil wawancara yang dilakukan menunjukan bahwa pemahaman tentang 

penerapan MTBS, sejarah MTBS dan penyakit apa saja yang dapat 

ditangani dengan penerapan MTBS dapat terjawab dengan baik.Dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman petugas mengenai MTBS baik. 

b. Perilaku  

Dibagian ini akan dilihat bagaimana perilaku petugas dalam 

menangani balita sakit yang ada di puskesmas Halmahera kota 

Semarang.Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan informan utama 

sebagai berikut: 

 

 

 

Hasil wawancara dengan informan utama yaitu bahwa informan utama 

mencatat hasil setelah melakukan pemeriksaan pada anak balita. Hal 

tersebut didukung dengan peryataan triangulasi yaitu: 

 

 

 

Petugas juga selalu menjelaskan penyakit apa yang sedang dialami oleh 

anak balita. Informan utama mengatakan iya saya sesudah menilai dan 

mengklasifikasi kemudian saya jelaskan ke orang tuanya mengenai 

penyakit apa yang diderita anak tersebut. Berikut wasil wawancara dengan 

informan utama: 

 

“ iya, saat itu juga diperiksa kemudian dicatat apa yang diderita anak ” 

(Informan 1) 

“iya, langsung dicatat di kertas riwayat penyakit anak mb” 

( IT 3: orang tua balita, 32 tahun) 
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Hasil wawancara dengan informan utama didukung dengan informan 

triangulasi yang menyatakan kebenaranya. Berikut hasil wawancara 

dengan informan triangulasi: 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa petugas memiliki perilaku yang baik dan 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terkait penerapan MTBS 

di puskesmas Halmahera dan petugas juga memjelaskan apa penyakit yang 

dihadapi anak setelah melakukan pemeriksaan. 

c. Kuantitas 

Kuantitas disini akan dibahas mengenai jumlah petugas yang ikut 

serta dalam penerapan Manajeman Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang ada 

di puskesmas Halmahera kota Semarang. Berikut hasil wawancara dengan 

informan utama: 

 

 

Hasil wawancara dengan informan utama mengatakan bahwa hanya 

ada satu petugas MTBS di puskesmas Halmahera, informan lain 

mengatakan sudah merasa cukup terkait sumber daya manusia yang ada di 

puskesmas Halmahera kota Semarang, tetapi ada juga informan lainnya 

merasa kurang sumber daya manusianya khususnya untuk petugas dalam 

“ hanya ada satu petugas, dan sering melibatkan anak-anak praktik” 

(Informan 1) 

“ iya,dijelaskan ke orang tuanya mengenai penyakitnya” 

(Informan 1) 

 

“ iya, benar” 

(IT 4: Orang tua balita, 28 th). 
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membantu penerapan MTBS di puskesmas. Berikut kutipan hasil 

wawancara dari informan triangulasinya: 

 

 

 

 

 

Informan utama mengatakan tidak mengikuti pelatihan MTBS, tetapi 

informan lain mengatakan adanya pelatihan mengenai  MTBS. Berikut 

pernyataan informan utama sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Kesimpulannya bahwa sumber daya manusia menenai petugas MTBS 

yang ada di puskesmas Halmahera dilihat dari pengetahuan dan perilaku, 

petugas memiliki pengetahuan cukup baik dan perilaku yang baik saat 

menangani anak.Tetapi untuk masalah jumlah petugas MTBS di puskesmas 

Halmahera hanya memiliki 1 petugas dan sering melibatkan anak-anak 

praktik.Petugas juga belum pernah mengikuti pelatihan walaupun dalam 

implementasinnya penerapan MTBS yang ada dipuskesmas sudah baik. 

 

 

“saya belum pernah mengikuti pelatihan, tapi untuk pertemuan dari 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri itu ada pelatihan 2x dalam satu 

tahun” 

( Informan 1) 

“ petugasnya cuma ada satu jadi penanganannya agak lama” 

(IT 3: Orang Tua Balita,28 th) 

 

“Saya rasa cukup tinggal kepada lebih disiplin agar mampu mencapai 

tujuan target” 

(IT: KA TU Puskesmas Halmahera, 48 th). 
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4.2.3.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana disini yaitu apa saja alat-alat yang digunakan untuk 

menunjang dalam pelaksanaan MTBS yang ada dipuskesmas Halmahera. 

Berdasarkan wawancara dengan informan utama Puskesmas 

Halmahera peralatan yang dibutukan untuk penerapan MTBS sangatlah 

memadahi sejalan dengan penuturan satu informan, beliau meyatakan 

bahwa : 

 

 

Hal ini sesuai dengan informasi yang lain yang menyatakan setuju 

dengan adanya tempat pelayanan MTBS. Berikut ini hasil wawancara 

dengan informan triangulasi:   

 

 

 

 

 

 

Dapat disimpulan untuk sarana dan prasarana untuk menunjang dalam 

penerapan MTBS yang ada di puskesmas Halmahera sebagian besar dimiliki 

dan baik. 

 

 

“untuk masalah sarana prasarana disini tersedia, ruang MTBS juga ada” 

(Informan 1) 

“ada ruangan untuk pemeriksaan anak balita sendiri, alatnya juga 

tersedia” 

(IT 3: Orang Tua Balita, 32 th). 

 

“sarana prasarana saya rasa cukup, alatnya juga tersedia, ruangan ada” 

 

(IT 2: Ka Tu Puskesmas Halmahera, 48th). 
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4.2.3.3 Pendanaan 

MTBS merupakan keterpaduan dari beberapa program,sehingga 

pembiayaan kesehatan yang menyangkut program MTBS tidak ada secara 

kusus.Dinas Kesehatan Kota Semarang menganggarkan ke APBD untuk 

masing-masing program tersebut. Hal ini sejalan dengan penuturan salah 

satu informan utama yang mengatakan bahwa: 

 

 

 

 

Pemberian dana untuk kegiatan MTBS ditingkat puskesmas 

dialokasikan untuk kegiatan dalam puskesmas seperti pengadaan formulir. 

Tidak ada dana dalam hal  

perbaikan fasilitas dan insentif petugas. Informasi tersebut diperloleh dari 

hasil wawancara salah satu informansebagai berikut:Dari hasil wawancara 

dengan informan didapatkan hasil bahwa dana untuk penerapan program. 

 

MTBS dianggarkan dari APBD kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

“Anggaran untuk  MTBS sendiri dari APBD” 

(Informan 1) 

“MTBS ini gabungan dari berbagai program yang memang sudah ada 

di puskesmas sehingga dalam hal dana,dinkes hanya mengagarkan 

program yang bersangkutan seperti contohnya imunisasi ke APBD” 

(IT 2: KA TU Puskesmas Halmahera, 48th). 

“sumber pendanaan dari APBD kota semarang” 

(IT 1 : KA Sie Anak, Dinkes 39 th) 
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4.2.4 Komponen Proses 

Proses MTBS dilaksanakan secara bertahap berdasarkan langkah-

langkah yang tercantum dalam bagan MTBS, pendekatan MTBS dalam 

melaksanakan langkah-langkah proses manajemen terpadu balita sakit 

meliputi perencanaan, pelasanaan dan evaluasi. 

4.2.4.1 Perencanaan  

Perencanaan disini meliputi rencana apa saja yang dilakukan sebelum 

melakukanproses dari pada penerapan MTBS. Informan utama 

menyatakan bahwa petugas perlu memahami terlebih dahulu apa itu 

MTBS, kemudian mempersiapkan apa saja alat-alat yang akan digunakan. 

Berikut hasil wawancara dengan informan utama: 

 

 

 

 

 

Informan lain menyatakan bahwa penyiapan obat-obatan dan alat, harus 

dilakukan penilaian dan pengamatan terhadap ketersediaan obat-obatan 

yang ada di puskesmas. Berikut hasil wawancara dengan informan 

triangulasi: 

 

 

 

 

“petugas harus paham dulu apa itu MTBS, kemudian menyiapkan alat-

alat yang digunakan. 

(Informan 1) 

“formulir MTBS harus ada, menyiapkan obat-obatan, alat untuk 

pemeriksaan harus dilakukan penilaian dan pengamatan terhadap 

kesediaan obat” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39 th). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan sebelum melakukan 

penerapan MTBS petugas harus melakukan penilaian dan pengamatan 

terhadap ketersediaan alat dan obat-obatan terutama ketersedian formulir 

MTBS. 

 

4.2.4.2 Pelaksanaan  

Didalam pelaksanaan yang dimaksutkan yaitu bagaimana 

penatalaksanaan MTBS yang ada di puskesmas Halmahera. Informan 

utama mengatakan bahwa pelaksanaan sesuai dengan pedoman MTBS. 

Berikut hasil wawancara dengan informan utama yaitu: 

 

 

 

Peryataan lain yang didapatkan dari wawancara dengan informan 

triangulasi yaitu melakukan pendaftaran, menilai dan mengklasifikasi, 

memberikan pengobatan, memberi konseling ibu dan member pelayanan 

lanjut jika diperlukan. Berikut hasil wawancara dengan informan 

triangulasi: 

 

 

 

 

 

 

“pelaksanaan sesuai dengan pedoman MTBS” 

(Informan 1). 

“melakukan pendaftaran, kemudian pasien masuk ke ruang pengobatan 

petugas menilai dan mengklasifikasi penyakit, memberikan 

pengobatan, petugas memberi konseling pada ibu, dan memberikan 

pelayanan lanjutan jika diperlukan” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39 th). 
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Dapat disimpulkan bahwa proses dari penerapan Manajeman Terpadu 

Balita sakit di puskesmas Halmahera itu sendiri sudah sesuai dengan 

prosedur yang diterapkan.   

4.2.4.3 Evaluasi 

Hasil wawancara dengan informan utama mengenai evaluasi 

penerapan MTBS di Puskesmas Halmahera mengenai ketepatan waktu 

pelaporan 1 bulan sekali, dengan data lengkap dan akurat. Berikut hasil 

wawancara dengan informan utama:  

 

 

 

Pernyataan diatas didukung oleh informan triangulasi yang 

menyatakan bahwa puskesmas Halmahera sudah melaksanakan sesuai 

dengan prosedur, pelaporan data lengkap dan tepat. Berikut pernyataan 

informan triangulasi tersebut: 

 

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa komponen proses pada penerapan MTBS 

di puskesmas Halmahera sudah sesuai dengan prosedur dilihat dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan dengan baik.  

 

“ketepatan waktu laporan 1 bulan sekali, data lengkap dan akurat” 

(Informan 1) 

“puskesmas Halmahera sudah menerapkan sesuai dengan prosedur, 

laporan yang dikirim lengkap dan tepat” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39 th) 



72 
 

 
 

4.2.5 Komponen Output  

Puskesmas Halmahera merupakan puskesmas yang sudah mencapai 

cakupan MTBS. Informasi tersebut sejalan denganhasil wawancara 

terhadapinforman  utamasebagai berikut: 

 

 

 
Dari hasil wawancara dengan informan utama menyatakan bahwa sudah 

mencapai angka cakupan didukung dengan informan lain bahwa melebihi 

angka cakupan penemuan kasus sesuai dengan ketentuan dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Berikut wawancara dengan informan triangulasi  

 

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa proses penerapan MTBS di puskesmas  

 

Halmahera sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga 

dapat memenuhi cakupan yang ditentukan.  

 

  

“mengenai cakupan dipuskesmas ini sudah mencapai angka cakupannya” 

(Informan 1) 

“benar, bahwa di puskesmas ini angka cakupan sudah memenuhi standar 

yaitu 60%” 

(IT 2: KA TU Puskesmas Halmahera, 48th) 

“cakupan 60% jumlah kunjungan balita yang berobat” 

(IT 1: KA Sie Anak Dinkes, 39 th) 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
5.1 Pembahasan  

5.1.1 Gambaran MTBS 

Manajeman Terpadu balita Sakit (MTBS) atau Integrated Management 

of Childhood Illnes (IMCI) adalah suatu pendekatan yang 

terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada 

kesehatan anakusia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan 

merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara 

mentatalaksana balita sakit. Strategi MTBS mulai di Indonesia oleh WHO 

pada tahun 1996. 

5.1.2 Komponen Input  

5.1.2.1 Sumber Daya Manusia 

Salah satu faktor keberhasilan suatu program adalah tersediannya 

sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun dari 

segi kualitas. SDM merupakan asset utama suatu organisasi yang menjadi 

perencanaan dan pelaku aktif dari segi aktifitas organisasi. SDM yang 

kurang mampu, kurang cakap dan tidak trampil, salah satunya 

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan 

cepat dan tepat pada waktunya (Sudarmayanti, 2001). Sumber daya 

manusia disini dapat dilihat dari pemahaman, sikap, dan dari ketersedian 

jumlah tenaga. 
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a. Pemahaman  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan menyebutkan. 

Seperti menjelaskan apa yang dimaksud dengan MTBS itu  

(Notoatmodjo, 2003). 

Menurut hasil wawancara dengan petugas yang telah dilakukan 

pemahaman petugas mengenai MTBS tergolong baik.Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peneliti menanyakan materi yang ingin 

diukurkan pada subjek penelitian atau responden. 

b. Perilaku 

Perilaku merupakan peryataan yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan seseorang terhadap objek, orang lain ataupun peristiwa. 

Hal ini mencerminkanbagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu 

dalam melaksanakan pekerjaan. Perilaku memiliki tiga komponen, 

yaitu: Kesadaran, perasaan, sikap. Kesadaran akan menimbulkan 

perasaan pada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

kemudian akan menghasilkan perilaku yang akan mempengaruhi hasil 

kerja (Robbins, 2008). 

Dapat dikatakan bahwa petugas memiliki perilaku yang 

baik.Petugas bertanggung jawab atas suatu yang dipilih dengan segala 

resiko adalah sikap yang paling tinggi,petugas mencatat semua hasil 
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pelayanan yang telah dilakukan. Didukung oleh pernyataan orang lain 

yang menyatakan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 

c. Kuantitas (petugas) 

Merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja atau dengan kata lain 

merupakan sumber daya manusia di puskesmas. Penerapan 

Manajeman Sumber Daya Manusia (MSDM) di puskesmas telah lama 

diterapkan seiring dengan berkembangnya puskesmas ke era-

desetralisasi.Setiap kebijakan yang dijalankan harus didukung dengan 

sumber daya manusia dengan ketersedian sumber daya manusia yang 

ada. 

Sumber daya utama dalam penerapan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS), puskesmas Halmahera hanya memiliki satu petugas 

MTBS dan tidak adanya pelatihan yang ditujukan oleh petugas MTBS, 

tetepi di Puskesmas Halmahera sudah dapat memenuhi angka cakupan. 

Kompetensi yang diharapkan dari pelatihan MTBS adalah petugas 

kesehatan bisa melaksanakan proses manajemen kasus balita sakit di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Kompetensi tentang pelatihan MTBS 

terhadap petugas kesehatan, menunjukan bahwa petugas yang dilatih 

lebih baik dalam hal penanganan dari pada petugas yang tidak 

mendaptkan pelatihan MTBS (Rowe et al, 2009). 

Kriteria SDM MTBS puskesmas Halmahera yang dilihat dari 

kurangnya petugas MTBS dan keikut sertaan petugas dalam pelatihan 
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MTBS, akan berdampak pada kurangnya pelayanan balita sakit dengan 

menggunakan MTBS. Tanpa dukungan SDM yang menunjang, tidak 

akan bisa menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien pada balita 

sakit. 

Tujuan dari pelatihan yaitu, dihasilkannya petugas kesehatan yang 

trampil menangani bayi dan balita sakit dengan menggunakan 

tatalaksana MTBS. Sasaran utama pelatihan MTBS adalah perawat 

dan bidan akan tetapi dokter di puskesmaspun perlu terlatih MTBS 

agar dapat melakukan supervise penerapan MTBS di wilayah kerja 

puskesmas (Yeyen, 2006). 

5.1.2.2 Sarana dan Prasarana 

Peralatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan suatu program dan 

dapat menunjang kelancaran suatu program.Fasilitas harus ada pada setiap 

puskesmas dan harus dalam kondisi yang baik (ukurannya pasti) atau tidak 

rusak, fasilitas harus ada pada setiap puskesmas untuk membantu para 

petugas puskesmas melaksanakan kegiatannya (Wibowo, 2008). 

Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan MTBS di puskesmas 

Halmahera memadahi dan dalam keadaan baik,hal ini dikarenakan sudah 

adanya peralatan yang dapat digunakan untuk melangsungkan kegiatan 

MTBS dan disertai dengan ruang pelayanan MTBS. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pudjiastuti, 2002) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara ketersediaan sarana prasarana 

dalam tatalaksana MTBS di puskesmas DKI Jakarta. Pada pelaksanaan 
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perawatan anak sakit, penggunaan buku manual yang berupa buku 

pedoman yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan 

tindakan dan pengobatan bagi anak sakit. Buku bagan juga berisi pedoman 

bagi petugas kesehatan untuk menyatukan berbagaipedoman yang terpisah 

untuk masing-masing penyakit kedalam bentuk proses yang lebih 

komprehensif dan efisien dalam pelayanan anak sakit. 

 

5.1.2.3 Pendanaan  

Semakin besar dana yang dilakukan untuk memperbaiki sebuah 

program, maka hasilnya pun akan semakin efektif, apabila dana yang 

diberikan digunakan seefisien mungkin dan semakin kecil dana yang 

digunakan untuk sebuah program, maka program hanya akan berjalan 

lambat, dan hasilnya pun tidak akan efektif (Wibowo,2008)  

Dana yang mendukung Pelaksanaan MTBS di puskesmas Halmahera 

tidak ada secara khusus dari Dinas Kesehatan Kota Semrang. Pihak dinas 

berharap puskesmas masing-masing yang menyediakan dana untuk 

pelaksanaanya. Secara umum, karena MTBS merupakan perpaduan dari 

berbagaiprogram terpadu yang telah dianggarkan ke APBD kota 

Semarang. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Djoko Mardijanto dan 

Mubasysyir Hasanbasari (2005), yang hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa tidak ada dana khusus untuk menunjang pelaksanaan MTBS. Rata-

rata puskesmas masih mengharapkan bantuan sarana prasarana terutama 
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untuk pengadaan formulir MTBS dan Aritimer. Ketersedian dana ini 

mempengaruhi alokasi keseragaman sumber dana untuk kegiatan MTBS, 

sebagai puskesmas menggunakan dana oprasional/rutin untuk mencukupi 

kebutuhan pengadaan formulir dan kartu KNI (Wibowo, 2008). 

Sumber dana untuk kegiatan MTBS puskesmas menggunakaan dan 

oprasional atau rutin untuk mencukupi kebutuhan pengadaan formulir. 

Rata-rata puskesmas yang telah menerapkan MTBS telah menyediakan 

dana hanya untuk pengadaan formulir MTBS. Selain itu tidak adadana 

untuk perbaikan fasilitas. Berdasarkan kriteria dana MTBS dilihat dari 

kecukupan dana dan kelancaran pemberian dana dalam kegiatan MTBS 

menunjukan puskesmas Halmahera masih dalam kriteria kurang dalam hal 

dana MTBS. Kurangnya dana MTBS hampir semua wilayah puskesmas 

kota Semarang, disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya 

adalah kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan berupa bantuan dana 

khusus dan belum adanya komitmen kepala puskemas untuk alokasi dan 

MTBS khusus dalam dana oprasional puskesmas. Adanya ketebatasan 

sumber daya dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh sebab 

itu, dengan dana yang minim atau bahkan tidak ada tersebut, petugas 

menerapkan MTBS dengan sarana dan prasarana yang tersedia diwilayah 

puskesmas Halmahera.  

5.1.3 Komponen Proses  

Proses ini lebih memfokuskan pada aktifitas program MTBS. Hal-hal 

yang dilihat dari penerapan proses ini yaitu proses berjalannya program 
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MTBS. Dalam proses manajemen kasus MTBS setelah menilai dan 

mengklasifikasikan penyakit anak, langkah selanjutnya adalah menentukan 

tindakan dan memberi pengobatan yang dibutuhkan. Pengobatan anak sakit 

dapat dimulai dari pusat pelayanan kesehatan pertama dan diteruskan 

dengan pengobatan lanjut dirumah. Pada beberapa keadaan, anak yang sakit 

berat perlu dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.Dalam hal 

iniperlu dilakukan tindakan pra rujukan sebelum anak dirujuk (Depkes RI, 

2008). 

Sebagian besar puskesmas dalam menangani balia sakit masih 

menggunakan metode konversional sehingga semua pasien yang datang 

ditangani secara umum tanpa melihat statusnya. Petugas mengungkapakan 

bahwa tidak ada waktu untuk menggunakan formulir MTBS karena banyak 

pasien dan kegiatan yang harus ditangani. Jika menggunakan formulir 

MTBS, waktu yang digunakan untuk melayani pasien tidak akan cukup, 

karena 1 pasien memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Dengan demikian 

petugas mengatakan bahwa sebisa mungkin menerapkan sesuai dengan 

prosedur MTBS. 

Dalam pelaksanaannya, petugas MTBSbelum berjalan secara efektif. 

Kondisi tersebut dialami oleh sebagian besar puskesmas di Kota Semarang, 

karena berbagai kendala antara lain terbatasnya jumlah tenanga yang dilatih 

MTBS, perpindahan tenaga yang sudah dilatih, kurang lengkapnya sarana 

dan prasarana pendukung. Secara garis besar puskesmas yang menerapkan 

MTBS alur pelayanannya adalah setelah mendaftar diloket pasien,pasien 
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balita sakit dibawakan status dan formulir pencatatan MTBS.Ini yang 

membedakan dimana formulir MTBS tidak disertakan.Kemudian pasien 

menuju ruang MTBS untuk diperiksa oleh petugas. 

Pemeriksaan dimulai dengan melakukan penilaian yang dilanjutkan 

dengan pembuatan klasifikasi yang diikuti dengan tindakan. Konseling 

menjadi langkah selanjutnya dan menjadi bagian tak terpisah dari alur 

MTBS. Petugas menentukan konseling apa yang diperlukan saat 

pemeriksaan, misalnya perlu diberikan konseling kesehatan lingkungan, 

gizi, atau imunisasi dan juga cara perawatan anak di rumah. 

Menilai dan membuat klasifikasi penyakit dilakukan dengan beberapa 

kegiatan antara lain dengan memeriksa tanda bahaya umum. Tanda bahaya 

umum dapat terjadi pada penyakit apapun dan tidak dapat membantu 

menentukan jenis penyakit secara spesifik. Hanya dapat dengan satu tanda 

bahaya umum saja, sudah cukup untuk menunjukan bahwa penyakit itu 

berat, sehingga sebelum melakukan penilaian setiap penyakit, penting 

memeriksa beberapa tanda bahaya umum seperti tidak bisa minum, 

memuntahkan semuanya, kejang, serta tidak sadar. 

Setalah beberapa tahap kegiatan diatas, kemudian dilakukan kegiatan 

untuk menentukan jenis tindakan atau pengobatan yang perlu dilakukan. 

Tindakan ini berarti menentukan tindakan dan member pengobatan yang 

sesuai. Untuk menentukan tindakan atau pengobatan bagi penyakit anak 

maka kolom tindakan harus di lengkapi mulai dari penilaian, tanda atau 

gejala, klasifikasi dan tindakan yang akan di lakukan. Langkahnya adalah 
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merujuk anak, memberikan obat yang sesuai, mengajari ibu cara 

memberikan obat di rumah, mengajari ibu cara mengobati infeksi lokal di 

rumah, nasehat perawatan di rumah tanpa obat dan meningkatkan kesehatan 

anak.  

Kemudian pelayanan pada balita yang datang untuk tidak lanjut 

menggunakan kotak-kotak yang sesuai klasifikasi anak sebelumnya.Jika 

anak mempunyai masalah baru lakukan penilaian, klasifikasi dan tindakan 

terhadap masalah baru tersebut seperti pada bagan penilaian dan klasifikasi. 

Keterpaduan pelayanan yang di lakukan praktik MTBS menujukan suatu 

kerja tim yang kompak dan fleksibel dengan dipandu buku panduan atau 

formulir MTBS menggambarkan bahwa MTBS merupakan suatu system 

pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas Halmahera peneliti 

menyimpulkan bahwa proses penerapan MTBS yang ada di puskesmas 

Halmahera tersebut sesuai dengan buku pedoman MTBS yaitu dengan 

menilai dan mengklasifikasi kemudian memberikan tindakan pelayanan, 

memberi konseling pada ibu dan memberikan rujukan jika memerlukan 

tersebut dilakukan dengan baik. 

 

5.1.4 Komponen Output 

Cakupan pelayanan MTBS umur 2 bulan sampai 5 tahun adalah 

presentase anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun yang memperoleh 

pelayanan sesuai standar MTBS dari jumlah kunjungan anak balita sakit di 
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puskesmas tersebut. Jumlah anak balita sakit yang mendapat pelayanan 

standar diperoleh dari format pencatatan dan pelaporan MTBS. 

Hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas Halmahera diperoleh 

bahwa penerapan manajemen terpadu balita sakit MTBS yang ada dilakukan 

sesuai dengan buku pedoman MTBS. Dan angka cakupan penemuan kasus 

pneumonia balita di Puskesmas Halmahera sudah memenui target. Cakupan 

penemuan kasus yaitu sebesar 60% jumlah kunjungan balita yang datang ku 

puskesmas. 

 

5.2 Hambatan Penelitian Dan Kelemahan Penelitian 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa hambatan 

yang mempengaruhi kelancaran penelitian. Hambatan tersebut antara lain: 

Dalam melaksanakan penelitian waktu yang diperlakukan untuk kegiatan 

wawancara sangatlah terbatas karena informan-informan tersebut memiliki 

kegiatan masing-masing, sehingga peneliti harus pandai dalam mengatur 

waktu antara informan dan peneliti. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan manajeman 

terpadu balita sakit (MTBS) yang ada di puskesmas Halmahera kota 

Semarangdapat disimpulkan: 

a. Penerapan MTBS di Puskesmas Halmahera Kota Semarang sudah 

memenuhi standar dilihat dari komponen input petugas memahami apa itu 

MTBS. 

b. Tingginya angka pneumonia di Puskesmas Halmahera diakibatkan oleh 

perubahan cuaca, kurangnya sikap tanggap ibu terrhadap gejala sakit yang 

dialam anak 

c. Petugas memiliki perilaku baik saat memberikan pelayanan. Namun 

jumlah petugas MTBS masih kurang dan belum pernah mengikuti 

pelatihan. 

d. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan petugas MTBS 

tergolong baik dan sesuai dengan buku pedoman MTBS. 

e. Angka cakupan penemuan kasus pneumonia yang ada di puskesmas 

Halmahera memenuhi target yang ditentukan yaitu 60% dari jumlah 

kunjungan balita yang datang dan berobat. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, berapa saran yang dapat 

diberikan antara lain: 

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan  

a. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang agar dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) petugas kesehatan melalui pelatihan-

pelatihan yang berhubungan dengan penanganan balita sakit yang 

berkunjung ke puskesmas dapat ditangani dengan efektif dan efisien. 

b. Bagi petugas yang sudah pernah mendapatkan pelatihan diharapkan 

perlu kiranya diadakan pelatihan dengan cara on the job training dengan 

tujuan refresing. 

6.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan perlu adanya penelitian lebih mendalam dengan memperluas 

responden atau sampel untuk meneliti variable-variabel yang belum 

diteliti. 
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Lampiran 8 instrumen Wawancara 

INSTRUMEN WAWANCARA MENGENAI ANALISIS PENERAPAN 

MANAJEMAN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) TERHADAP 

KEJADIAN PNEUMONIA BALITADI PUSKESMAS HALMAHERA 

KOTA SEMARANG 

 

I. Data Umum  

1). Nama    : 

2). Umur   : 

3). Jenis Kelamin   : 

4). Tanggal Wawancara : 

II. Data Khusus  

1. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban, apa saja yang Bapak/Ibu ketahui 

mengenai MTBS ? 

a. Apa itu MTBS ? 

b. Sejarah MTBS? 

c. Apa saja penyakit yang ditangani dengan MTBS? 

d. Apakah ada peraturan mengenai MTBS ? 

2. Sepengetahuan Bapak/Ibubagaimana proses penerapan MTBS di Puskesmas 

? 

a. Apakah ada dimensi informasi ? 

b. Frekuensi pelatihan  
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3. Bagaimana dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan MTBS? 

4. Bagaimana dengan sarana prasarana yang diperlukan untuk MTBS? 

5. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban pada saat ini, bagaimana pendapat 

Bapak/ibu mengenai pelaksanaan MTBS ? 

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana proses penatalaksanaan pneumonia 

dengan MTBS di Puskesmas? 

7. Bagaimana system monitoring dan evaluasi Bapak/Ibu lakukan dalam 

penatalaksanaan penyakit dengan MTBS ? 

a. Ketepatan waktu pelaporan? 

b. Kelengkapan data? 

c. Akurasi data? 

8. Terkait dengan pelaksanaan MTBS, apa saja tantangan internal maupun 

external yang ditemui dilapangan ? 

9. Strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

(internal-external )? 

10. Terkait dengan beban kerja dan efisiensi kerja, bagaimana menurut ibu/ 

bapak mengenai beban kerja petugas MTBS ? 

a. Apakah jumlah petugas MTBS yang sudah dilatih sudah mencukupi ? 

b. Bagaimana kinerja petugas MTBS? 

11. Bagaimana cakupan penemuan kasusnya yang ditangani dengan MTBS ? 

12. Apa saja saran yang Bapak/ibu ajukan untuk perbaikan pelaksanaan MTBS? 
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A. Daftar Pertanyaan untuk Informasi di Puskesmas (Penanggung Jawab 

Ruang Poli Anak/MTBS dan Petugas Pelaksana MTBS) 

I. Data Umum  

1). Nama    : 

2). Umur   : 

3). Jenis Kelamin   : 

4). Tanggal Wawancara : 

II. Data Khusus  

1. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban, apa saja yang Bapak/Ibu ketahui 

mengenai MTBS ? 

a. Apa itu MTBS ? 

b. Sejarah MTBS? 

c. Apa saja penyakit yang ditangani dengan MTBS? 

2. Apakah di Puskesmas Halmahera menerapkan system MTBS? 

3. Bagaimanana Pentatalaksanaan  MTBS di Puskesmas ini ? 

4. Pada kelompok usiaberapa sasaran MTBS? 

5. Apakah ada pengklasifikasian mengenai gejala batuk pneumonia bukan 

pneumonia ? 

6. Bagaimana  Klasifikasi Pneumonia Balita di Puskesmas ini ? 

7. Prosedur penerapan MTBS yang seperti apa yang dapat diterapkan di 

puskesmas ini ? 

8. Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan MTBS ? 
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9. Apakah pada saat sebelum pemeriksaan, petugas menanyakan umur anak 

balita terlebih dulu? 

10. Apakah petugas sebelum melakukan pemeriksaan anak ditimbang terlebih 

dahulu ? 

11. Apakah menanyakan tanda-tanda bahaya umum (tidak mau makan/kurang 

bias minum, muntah, kejang, dan tidak sadar) pada anak ? 

12. Apakah petugas memeriksa denyut nadi anak? 

13. Apakah petugas melakukan  pengukuran suhu badan anak ? 

14. Apakah petugas melakukan pemeriksaan dada pada anak yaitu: mengamati 

adanya tarikan dinding dada bagian bawah dan adanya bunyi saat anak 

menarik nafas dan menghembuskan nafas? 

15. Apakah petugas menghitung frekuensi nafas anak dalam 1 menit ? 

16. Apakah petugas menanyakan kelengkapan imunisasi anak ? 

17. Apakah petugas menjelaskan kepada orang tua anak mengenai obat apa 

saja yang diberikan ? 

18. Apakah setelah dilakukan pemeriksaan petugas memberikan pengarahan 

kepada orang tua anak tentang bagaimana memberikan obat saat dirumah? 

19. Apakah setelah pemeriksaan petugas memberikan pengarahan tentang 

member makan dan memberikan cairan pada anak? 

20. Apakah setelah pemeriksaan, petugas memberikan saran untuk kunjungan 

ulang, jika anak sakit tidak menunjukan perbaikan kesehatan ? 

21. Apakah petugas juga memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai 

pneumonia (tanda dan gejala sakit serta bahaya jika tidak segera diobati) ? 
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22. Apakah petugas menggunakan timbangan untuk mengetahui BB anak ? 

23. Apakah petugas menggunakan Thermometer untuk mengetahui suhu 

badan anak ? 

24. Petugas menggunakan Steteskop untuk memeriksa anak? 

25. Pada saat menghitung frekuensi nafas anak, timer ISPA atau arloji dengan 

jarum detik? 

III. Perilaku Petugas MTBS 

No Daftar Pertanyaan Ya Tidak 

26. Petugas Selalu bersikap sopan pada saat 

melayani/memeriksa anak balita ? 

  

27. Pada saat melayani/ memeriksa dan member 

penjelasan kepada orang tua anak balita , 

menggunakan bahasa yang baik dan benar ? 

  

28. Petugas selalu bersikap sabar pada saat 

melakukan melayani pemeriksaan pada anak 

balita? 

  

29.  Petugas selalu menjelaskan penyakit/ apa yang 

sedang dialami oleh anak balita ? 

  

30. Petugas bersedia melayani pasien tanpa 

memandang status social? 

  

31.  Petugas selalu memeriksa pasien sesuai urutan    

32. Petugas cepat tanggap terhadap keluhan yang 

dialami anak 

  

33.  Petugas segera/langsung mencatat setiap hasil 

pemeriksaan yang dilakukan  
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B. Daftar Pertanyaan untuk Ibu Balita 

I. Data Umum  

1). Nama    : 

2). Umur   : 

3). Jenis Kelamin   : 

4). Tanggal Wawancara  : 

II. Data Khusus  

1. Ketika ibu membawa balita ibu ke Puskesmas 

a. Apakah pada saat pemeriksaan, petugas menanyakan umur anak anda 

terlebih dahulu ? 

b. Apa kemudian petugas menimbangnya?  

c. Apakah petugas menanyakan keluhan yang dialami?  

2. Setelah anak ibu berobat di Puskesmas ini, bagaimana pendapat ibu/ bapak 

mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas? 

3. Apakah anak melakukan imunisasi lengkap ? 

4. Menurut pendapat Bapak/ibu bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang digunakan selama anak bapak/ibu berobat di puskesmas 

tersebut? 

a. Apakah petugas menggunakan stetoskop saat pemeriksaan? “iya” 

b. Apakah ada ruang pemeriksaan kusus untuk balita?  

5. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana pelayanan yang dilakukan 

kesehatan di puskesmas tersebut? 

a. Apakah petugas melayani tanpa memandang status social?  
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b. Apakah petugas bersikap sopan pada saat melayani?  

c. Apa petugas mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan?  

d. Apakah petugas menjelaskan mengenai penyakit yang dialami anak 

tersebut?  

6. Bagaimana kendala yang dihadapi saat pelayanan?  
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Lampiran 9 Jawaban Instrument Wawancara 

Jawaban Instrument Wawancara dan Observasi Mengenai 

Penerapan  Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Terhadap 

Kejadian Pneumonia Balita Di Puskesmas Halmahera 

Kota Semarang 

 

A. Daftar pertanyaan untuk Informan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak 

di Dinas Kesehatan Kota Semarang  

I. Data Umum  

1). Nama    :dr. Sidah Ayu Oktavia A. 

2). Umur   :39 Tahun 

3). Jenis Kelamin   : Perempuan 

4). Tanggal Wawancara : 24 juli 2016 

II. Data Khusus  

2. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban, apa saja yang Bapak/Ibu 

ketahui mengenai MTBS ? 

a. Apa itu MTBS ? “pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi 

dan balita yang sakit yang datang berobat kepusat pelayanan 

kesehatan”. 

b. Sejarah MTBS? “telah diadaptasi pada tahun 1997 atas kerjasama 

Depkes RI, Who dan IDAI”. 

c. Apa saja penyakit yang ditangani dengan MTBS? “ Diare, campak, 

DBD, pneumonia, Malaria, Tetanus, Malnutrisi” 
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3. Sepengetahuan Bapak/Ibu  bagaimana proses penerapan MTBS di 

Puskesmas ? 

a. Apakah ada dimensi informasi ? “ada, terkait dengan petugas harus 

memahami apa itu MTBS, alat apa saja yang digunakan dalam 

penerapan MTBS, bagaimana tatacara penerapan MTBS” 

b. Frekuensi pelatihan? “ Frekuensi pelatihan 2x dalam 1 tahun 

4. Bagaimana dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan MTBS? 

“dana MTBS anggaran dari APBD kota Semarang” 

5. Bagaimana dengan sarana prasarana yang diperlukan untuk MTBS? “ 

sarana prasarana formulir MTBS harus ada, alat pemeriksaan dan obat-

obatan” 

6. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban pada saat ini, bagaimana 

pendapat Bapak/ibu mengenai perencana sebelum pelaksanaan MTBS? 

“setiap puskesma beda-beda dalam merencanakan suatu program, tetapi 

biasanya petugas harus paham dulu apa MTBS, bagaimana 

penatalaksanaanya, kemudian dilakukan penilaian dan pengamatan 

terhadap ketersediaan alat dan obat-obatan ” 

7. Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana proses penatalaksanaan 

pneumonia dengan MTBS di Puskesmas? “melakukan pendaftaran, 

kemudian pasien masuk ke ruang pengobatan petugas menilai dan 

mengklasifikasi penyakit, memberikan pengobatan, petugas memberi 

konseling pada ibu, dan memberikan pelayanan lanjutan jika 

diperlukan” 
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8. Bagaimana system monitoring dan evaluasi Bapak/Ibu lakukan dalam 

penatalaksanaan penyakit dengan MTBS ? 

a. Ketepatan waktu pelaporan? “laporan dikirim 1 bulan sekali” 

b. Kelengkapan data? “data harus lengkap, seperti data pneumonia 

harus ada nama, nama orang tua, alamat, penyakit, berat badan, 

tinggi badan anak balita tersebut” 

c. Akurasi data? “iya data sudah akurat” 

9. Terkait dengan pelaksanaan MTBS, apa saja tantangan interal maupun 

extrnal yang dihadapi di lapangan ? “ tantangan internal tidak ada, kalau 

externalnya pemerikaan lama banget” 

10. Terkait dengan beban kerja dan efisiensi, bagaimana menurut bapak/ 

ibu mengenai beban kerja petugas MTBS?  

a. Apakah jumlah petugas MTBS yang sudah dilatih sudah 

mencukupi? “cukup, karena setiap puskesmas minimal memiliki 

satu petugas MTBS” 

11. Bagaimana dengan angka cakupan penemuan kasusnya? “puskesmas 

Halmahera sudah memenuhi cakupan menurut laporan yang ada” 

12. Berapa standar cakupan penemuan kasusnya? “standard dari dinkes 

pemenuan kasusnya sebanyak 60% jumlah kunjungan balita yang 

datang” 
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B. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Puskesmas 

I. Data Umum  

1). Nama    :  Hary Taviyanto SH. 

2). Umur   :48 tahun 

3). Jenis Kelamin   :laki-laki 

4). Tanggal Wawancara :16 juli 2016 

II. Data Khusus  

1. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban, apa saja yang Bapak/Ibu 

ketahui mengenai MTBS ? 

a. Apa itu MTBS? “MTBS yaitu pengelolaan balita sakit, pengelolaan 

balita sakit yang dimaksudkan itu mendeteksi dini penyakit yang 

dialami anak balita” 

b. Sejarah MTBS? “saya kurang tahu mengenai sejarah MTBS mb, 

nanti coba langsung tanyakan pada bu Tri saja. 

c. Apa saja penyakit yang ditangani dengan MTBS? “ campak, diare, 

pneumonia bias ditangani dengan penerapan MTBS” 

2. Sepengetahuan Bapak/Ibubagaimana proses penerapan MTBS di 

Puskesmas ? 

a. apakah ada dimensi informasi ? “ada pastinya” 

b. Frekuensi pelatihan “untuk pelatihannya setahun 2 kali” 

3. Bagaimana dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan MTBS? 

“MTBS ini gabungan dari berbagai program yang memang sudah ada 
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di puskesmas sehingga dalam hal dana, dinkes hanya mengagarkan 

program yang bersangkutan seperti contohnya imunisasi ke APBD” 

4. Bagaimana dengan sarana prasarana yang diperlukan untuk MTBS? “ 

sarana prasarana saya rasa cukup, alatnya tersedia, ruangan juga ada” 

5. Sesuai dengan jabatan Bapak/Ibu emban pada saat ini, bagaimana 

pendapat Bapak/ibu mengenai pelaksanaan MTBS? 

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana proses penatalaksanaan 

pneumonia dengan MTBS di Puskesmas? 

7. Terkait dengan beban kerja dan efisiensi kerja, bagaimana menurut 

ibu/ bapak mengenai beban kerja petugas MTBS ? 

a. Apakah jumlah petugas MTBS yang sudah dilatih sudah 

mencukupi ? “saya rasa cukup tinggal lebih disiplin agar mampu 

mencapai target/tujuan” 

b. Apakah puskesmas Halmahera sudah mencapai angka 

cakupannya? “puskesmas Halmahera sudah memenuhi standard 

cakupan penemuan kasus sebanyak 60%” 
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C. Daftar Pertanyaan untuk Informasi di Puskesmas (Penanggung Jawab 

Ruang Poli Anak/MTBS dan Petugas Pelaksana MTBS) 

I. Data Umum  

1). Nama    : Tri Astuti S.Kep 

2). Umur   : 43 tahun 

3). Jenis Kelamin   : Perempuan 

4). Tanggal Wawancara : 16 Juli 2016 

II. Data Khusus  

1. Apa itu MTBS?“pendekatan secara terpadu dalam penatalaksanaan 

balita 0-5 tahun yang datang berobat ke pusat pelayanan kesehatan” 

2. Bagaimana sejarah MTBS itu ?“kurang paham saya kalau mengenai 

sejarah MTBS” 

3. Penyakit apa saja yang ditangani oleh MTBS?“sepeti diare, DBD, 

pneumonia, campak dan masih banyak laiinya” 

4. Apakah di Puskesmas Halmahera menerapkan sistem MTBS?“ya, 

disini sudah menerapkan MTBS” 

5. Bagaimanana Pentatalaksanaan  MTBS di Puskesmas ini ?“menilai, 

mengklasifikasi, memberikan pengobatan, meberi konseling kepada 

orang tua, member rujukan jika diperlukan”. 

6. Pada kelompok usiaberapa sasaran MTBS?“0-5 tahun” 

7. Apakah ada pengklasifikasian mengenai gejala batuk pneumonia, 

bukan pneumonia ?“ada” 
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8. Bagaimana  Klasifikasi Pneumonia Balita di Puskesmas ini ?“napas 

lebih dari hitungan yg ditentukan, stridor, tarikan dinding ke dalam 

dada, sedangkan bukan pneumonia tidak adanya tanda gejala tersebut” 

9. Prosedur penerapan MTBS yang seperti apa yang dapat diterapkan di 

puskesmas ini?“prosedurnya pasien datang menuju loket melakukan 

pendaftaran, kemudian menuju ruang pelayanan petugas menilai, 

mengkasifikasi, memberikan tindakan, memberikan konseling orang 

tua, memberikan rujukan jika diperlukan” 

10. Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan 

MTBS ?Aritime, termometre, stetoskop, ruang MTBS, timbangan 

balita, pengukut tinggi badan balita, banyak lainnya” 

11. Bagaiman sistem pendanaannya? “Anggaran MTBS sendiri dari 

APBD” 

12. Bagaimana system monitoring dan evaluasi yang Ibu lakukan dalam 

penatalaksanaan penyakit dengan MTBS ? 

a. Ketepatan waktu pelaporan?  “1bulan sekali” 

b. Kelengkapan data? “Lengkap” 

c. Akurasi data? “akurat” 

13. Terkait dengan pelaksanaan MTBS, apa saja tantangan internal 

maupun external yang ditemui dilapangan? “keterbatasan waktu 

dalam pelayanan, kurang tenaga”. 
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14. Strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

(internal-external )? “melibatkan anak-anak yang praktik untuk 

membantu dalam pelayanan” 

15. Terkait dengan beban kerja dan efisiensi kerja, bagaimana menurut 

ibu/ bapak mengenai beban kerja petugas MTBS ? 

a. Apakah jumlah petugas MTBS yang sudah dilatih sudah 

mencukupi? “untuk saya pribadi, saya merasa kurang”- 

16. Bagaimana dengan cakupan penemuan kasusnya? “cakupannya sudah 

memenuhi target, 60% jumlah kunjungan balita yang datang berobat” 

17. Apa saja saran yang Bapak/ibu ajukan untuk perbaikan pelaksanaan 

MTBS?“menambah petugas MTBS yang terlatih, untuk membantu 

dalam pelaksanaan MTBS” 

Pertanyaan Sikap  

18. Apakah pada saat sebelum pemeriksaan, petugas menanyakan umur 

anak balita terlebih dulu?  Ya 

19. Apakah petugas sebelum melakukan pemeriksaan anak ditimbang 

terlebih dahulu? Ya  

20. Apakah menanyakan tanda-tanda bahaya umum (tidak mau 

makan/kurang bias minum, muntah, kejang, dan tidak sadar) pada 

anak ? ya  

21. Apakah petugas memeriksa denyut nadi anak? Tidak semua 

dilakukan, hanya selektif saja.  
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22. Apakah petugas melakukan  pengukuran suhu badan anak ? Tidak 

semua  

23. Apakah petugas melakukan pemeriksaan dada pada anak yaitu: 

mengamati adanya tarikan dinding dada bagian bawah dan adanya 

bunyi saat anak menarik nafas dan menghembuskan nafas? Ya  

24. Apakah petugas menghitung frekuensi nafas anak dalam 1 menit? ya 

25. Apakah petugas menanyakan kelengkapan imunisasi anak ? ya  

26. Apakah petugas menjelaskan kepada orang tua anak mengenai obat 

apa saja yang diberikan ? ya 

27. Apakah setelah dilakukan pemeriksaan petugas memberikan 

pengarahan kepada orang tua anak tentang bagaimana memberikan 

obat saat dirumah? ya 

28. Apakah setelah pemeriksaan petugas memberikan pengarahan tentang 

member makan dan memberikan cairan pada anak? ya 

29. Apakah setelah pemeriksaan, petugas memberikan saran untuk 

kunjungan ulang, jika anak sakit tidak menunjukan perbaikan 

kesehatan ? ya 

30. Apakah petugas juga memberikan sosialisasi kepada orang tua 

mengenai pneumonia (tanda dan gejala sakit serta bahaya jika tidak 

segera diobati)? ya 

31. Petugas menggunakan Steteskop untuk memeriksa anak? Tidak semua 

32. Pada saat menghitung frekuensi nafas anak, timer ISPA atau arloji 

dengan jarum detik? Biasanya menggunakan aritime 
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Perilaku Petugas MTBS 

No Daftar Pertanyaan Ya Tidak 

26. Petugas Selalu bersikap sopan pada saat 

melayani/memeriksa anak balita ? 

V  

27. Pada saat melayani/ memeriksa dan member 

penjelasan kepada orang tua anak balita , 

menggunakan bahasa yang baik dan benar ? 

V  

28. Petugas selalu bersikap sabar pada saat 

melakukan melayani pemeriksaan pada anak 

balita? 

V  

29.  Petugas selalu menjelaskan penyakit/ apa 

yang sedang dialami oleh anak balita ? 

V  

30. Petugas bersedia melayani pasien tanpa 

memandang status social? 

V  

31.  Petugas selalu memeriksa pasien sesuai urutan  V  

32. Petugas cepat tanggap terhadap keluhan yang 

dialami anak 

V  

33.  Petugas segera/langsung mencatat setiap hasil 

pemeriksaan yang dilakukan  

V  
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D. Instrument Wawancara dan Jawaban Dari Orang Tua Balita 

I. Data Umum  

     1). Nama    : Masripah 

2). Umur   : 32 Tahun 

3). Jenis Kelamin   : Perempuan 

4). Tanggal Wawancara : 17 Juli 2016 

II. Data Khusus  

1. Ketika ibu membawa balita ibu ke Puskesmas 

a. Apakah pada saat pemeriksaan, petugas menanyakan umur anak anda 

terlebih dahulu ? “Iya” 

b. Apa kemudian petugas menimbangnya? “iya” 

c. Apakah petugas menanyakan keluhan yang dialami? “ iya”  

2. Setelah anak ibu berobat di Puskesmas ini, bagaimana pendapat ibu/ bapak 

mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas? “petugasnya baik, 

sabar dalam menangani pasien” 

3. Apakah anak melakukan imunisasi lengkap ? “iya” 

4. Menurut pendapat Bapak/ibu bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang digunakan selama anak bapak/ibu berobat di puskesmas 

tersebut? 

a. Apakah petugas menggunakan stetoskop saat pemeriksaan? “iya” 

b. Apakah ada ruang pemeriksaan kusus untuk balita? “ada ruangan 

tersendiri untuk balita, anak juga sendiri” 

c. Biasanya alat apa saja yang digunakan ? “ stetoskop, timbangan, 

pengukur tinggi badan, timer” 
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5. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana pelayanan yang dilakukan 

kesehatan di puskesmastersebut? 

a. Apakah petugas melayani tanpa memandang status social? “iya” 

b. Apakah petugas bersikap sopan pada saat melayani? “iya” 

c. Apa petugas mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan? “ iya” 

d. Apakah petugas menjelaskan mengenai penyakit yang dialami anak 

tersebut? “ iya” 

6. Bagaimana kendala yang dihadapi saat pelayanan? “petugasnya cuma ada 

satu, sehingga menunggu lama” 

 

E. Instrument Wawancara dan Jawaban Dari Orang Tua Balita 

I.  Data Umum  

     1). Nama    : Rani Siswanto 

2). Umur   : 28 Tahun 

3). Jenis Kelamin   : Perempuan 

4). Tanggal Wawancara : 17 Juli 2016 

II. Data Khusus  

1. Ketika ibu membawa balita ibu ke Puskesmas 

a. Apakah pada saat pemeriksaan, petugas menanyakan umur anak anda 

terlebih dahulu ? “Iya” 

b. Apa kemudian petugas menimbangnya? “iya” 

c. Apakah petugas menanyakan keluhan yang dialami? “ iya”  
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2. Setelah anak ibu berobat di Puskesmas ini, bagaimana pendapat ibu/ bapak 

mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas? “petugasnya ramah, 

telaten dalam menangani pasien” 

3. Apakah anak melakukan imunisasi lengkap ? “iya” 

4. Menurut pendapat Bapak/ibu bagaimana dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang digunakan selama anak bapak/ibu berobat di puskesmas 

tersebut? 

a. Apakah petugas menggunakan stetoskop saat pemeriksaan? “iya” 

b. Apakah ada ruang pemeriksaan kusus untuk balita? “ada ruangan 

pemeriksaan anak” 

c. Biasanya alat apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan? “ timbangan 

bayi/ balita, timer alroji “ 

5. Menurut pendapat bapak/ibu bagaimana pelayanan yang dilakukan 

kesehatan di puskesmas tersebut? 

a. Apakah petugas melayani tanpa memandang status social? “iya” 

b. Apakah petugas bersikap sopan pada saat melayani? “iya” 

c. Apa petugas mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan? “ iya” 

d. Apakah petugas menjelaskan mengenai penyakit yang dialami anak 

tersebut? “ iya” 

6. Bagaimana kendala yang dihadapi saat pelayanan? “petugasnya cuma ada 

satu, sehingga menunggu lama” 
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Wawancara dengan orang tua balita 
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Wawancara Dengan Petugas MTBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Kasi Anak MTBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


