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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu siklus manajemen. 

Perencanaan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi manajemen. 

Perencanaan telah mengalami perubahan dari kegiatan pembuatan proyeksi 

secara spontan, intuitif dan subjektif menjadi lebih banyak menggunakan 

berbagai pertimbangan, sistematis, dan objektif dalam memobilisasi informasi 

dan sumber daya. 

Perencanaan kesehatan merupakan suatu proses yang dinamis, 

berkesinambungan, meliputi proses merumuskan masalah (analisis situasi, 

menentukan prioritas, perencanaan strategi, perencanaan operasional) dan 

proses melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dilanjutkan dengan 

melakukan evaluasi. Perencanaan kesehatan bermaksud merumuskan dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masa mendatang untuk meningkatkan 

derajat kesehatan.  

Keberhasilan perencanaan kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak 

hal, karena tinggi rendahnya derajat kesehatan penduduk dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti faktor pelayanan kesehatan yang tersedia, faktor 

lingkungan, dan perilaku penduduk. Dewasa ini banyak program kesehatan 

tidak berjalan dengan baik akibat belum dilaksanakannya proses perencanaan 

yang mendalam dan tepat. Salah satu tahap awal yang perlu pemaksimalan 

adalah analisis situasi.  

Analisis situasi merupakan tahap awal perencanaan program kesehatan 

untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Analisis situasi sangat 

menentukan keberhasilan program, apabila masalah yang ditemukan benar 

didefinisikan sesuai realita maka tidak susah untuk melakukan perencanaan 

dan implementasi program nantinya.  
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Pentingnya ketepatan dan kedalaman sebuah analisis situasi adalah 

untuk menentukan tahap perencanaan selanjutnya. Ketika analisis situasi 

sudah tidak tepat, maka perencanaan juga akan tidak sesuai karena masalah 

yang diambil dalam analisis situasi  tidak mampu menangkap realita dan 

situasi sesungguhnya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

pemahaman mengenai analisis situasi guna menentukan prioritas masalah 

sebagai langkah awal perencanaan program kesehatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan program kesehatan? 

2. Apa yang dimaksud dengan analisis situasi dalam perencanaan program 

kesehatan? 

3. Apa tujuan dan manfaat analisis situasi dalam perencanaan program 

kesehatan? 

4. Apa saja jenis analisis situasi yang dapat diterapkan pada perencanaan 

program kesehatan? 

5. Apa saja aspek analisis situasi? 

6. Darimana sumber data analisis situasi perencanaan program kesehatan? 

7. Bagaimana metode analisis situasi perencanaan program kesehatan? 

8. Bagaimana model analisis situasi perencanaan program kesehatan? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengertian perencanaan program kesehatan 

2. Mengetahui pengertian analisis situasi dalam perencanaan program 

kesehatan 

3. Menjelaskan tujuan dan manfaat analisis situasi dalam perencanaan 

program kesehatan 

4. Mengidentifikasi jenis analisis situasi yang dapat diterapkan pada 

perencanaan program kesehatan 

5. Mengetahui aspek analisis situasu 
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6. Mengetahui sumber data analisis situasi perencanaan program kesehatan 

7. Menjelaskan metode analisis situasi perencanaan program kesehatan 

8. Menjelaskan model analisis situasi perencanaan program kesehatan 
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BAB II 

ISI 

 

2.1 Pengertian Perencanaan 

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan 

organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan 

rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting 

dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. 

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana 

informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan 

bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana 

tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, 

setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana 

formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman 

tentang apa yang harus dilakukan. 

 

2.2 Pengertian Analisis Situasi 

Analisis situasi  merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh 

sebelum merancang dan merencanakan program.  Analisis situasi bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak 

atau publik yang terlibat, tindakan dan strategiyang akan diambil, taktik, serta 

anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. 

 

2.3 Tujuan dan Manfaat Analisis Situasi 

Tujuan analisis situasi adalah: 

1. Mendeskripsikan kebijakan potensial yang sedang terjadi dan standar 

program untuk mendorong kualitas pelayanan kepada klien. 
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2. Mendeskripsikan dan membandingkan kesiapan staf pelayanan jasa  dan 

fasilitas untuk memenuhi jumlah dan fasilitas untuk menyediakan kualitas 

pelayanan kepada klien dengan kebijakan saat ini dan standar program  

3. Mendeskripsikan kualitas perhatian yang diterima klien sesungguhnya 

4. Mengevaluasi dampak kualitas pelayanan yang diterima klien 

Analisis situasi juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang 

kondisi kesehatan yang akan berguna untuk menentukan permasalahan dari 

daerah atau kelompok tersebut, sehungga dapat digunakan untuk 

merencanakan sebuah program. Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari analisis 

situasi adalah: 

1. Memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik 

2. Mempermudah penentuan prioritas 

Analisis situasi memiliki manfaat yang dapat mempermudah sebuah 

perencanaan yang akan dibuat antara lain , dapat memberikan sebuah cara 

untuk membantu manajemen sebuah program untuk memilih sebuah posisi 

atau sebuah keputusan didalam lingkungannya  berdasarkan fakta yang telah 

diketahui.Dapat juga membantu proses perencanaan kesehatan dalam 

memecahkan suatu masalah dan aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam 

proses analisis situasi.Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan analisis situasi 

ini dapat  mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri karena 

terkaitpeluang dan ancaman eksternal. 

 

2.4 Jenis Analisis Situasi 

1. Analisis Faktor Internal 

Analisis faktor internal bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kegiatan 

yang bersifat strategis. Kinerja dapat diketahui dengan menganalisis 

faktor-faktor yang bersifat tangible (profitabilitas, market share, biaya 

produksi, rencana pengembangan produk baru) dan intangible (perilaku 

karyawan, keahlian manajemen, budaya organisasi). Kegiatan-kegiatan 
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yang bersifat strategis ini akan berkaitan dengan potensi sumber daya 

yang dimiliki perusahaan, seperti sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan, serta sumber daya lainnya yang terdapat di dalam perusahaan. 

2. Analisis Faktor Eksternal 

Analisis faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang datangnya dari luar 

perusahaan, yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, seperti 

tingkat persaingan, karakteristik konsumen, perilaku konsumen, selera 

konsumen, peraturan pemerintah. Pengamatan terhadap kondisi makro 

ekonomi juga sangat penting untuk melihat terjadinya kecenderungan 

perubahan. 

 

2.5 Aspek Analisis Situasi 

Menurut HL. Blum terdapat lima aspek penting dalam analisis situasi, yaitu: 

1. Analisis Derajat (Masalah Kesehatan) 

Analisa derajat kesehatan akan menjelaskan masalah kesehatan apa 

yang dihadapi . Analisis ini akan menghasilkan ukuran-ukuran derajat 

kesehatan secara kuantitatif, penyebaran masalah menurut kelompok umur 

penduduk, menurut tempat dan waktu . 

Untuk menilai suatu kondisi kesehatan digunakan indikator-indikator 

yang merupakan kesepakatan mengenai kuantifikasi fenomena kesehatan 

yang terjadi di masyarakat. Indikator keadaan kesehatan dapat 

dibandingkan dengan standar pelayanan kesehatan, cakupan, target 

program kesehatan di daerahnya (puskesmas, kabupaten, propinsi, 

nasional) atau dibandingkan dengan daerah lain serta dapat dianalisa 

kejadian dari waktu ke waktu (trend / kecenderungan). 

Dalam menganalisis masalah kesehatan diperlukan kemampuan untuk 

mengaplikasikan metode dan konsep epidemiologi, sebab pada dasarnya 

ukuran-ukuran yang digunakan dalam menggambarkan masalah atau 

derajat kesehatan adalah ukuran-ukuran epidemiologi seperti morbiditas 

(angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian). 
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2. Analisis Perilaku Kesehatan 

Terdapat dua paradigma dalam kesehatan yaitu paradigma sakit dan 

paradigma sehat. Paradigma sakit adalah paradigma yang beranggapan 

bahwa rumah sakit adalah tempatnya orang sakit. Hanya di saat sakit, 

seseorang diantar masuk ke rumah sakit. Ini adalah paradigma yang salah 

yang menitikberatkan kepada aspek kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan 

paradigma sehat menitikberatkan pada aspek promotif dan preventif, 

berpandangan bahwa tindakan pencegahan itu lebih baik dan lebih murah 

dibandingkan pengobatan. 

Sumber data dan informasi tentang analisis perilaku kesehatan ini ada 

yang dapat dicari dai susenas, SKRT, dan lain-lain. Dab ada pula yang 

dapat dicari secara kualitatif dari sumber data yang lansung dimsyarakat 

seperti tokoh masyarakat, bidan, dukun dan lain-lain. Secara teknis tidak 

semua indikator perilaku kesehatan in dapat didapat. 

Analisis ini memberikan gambaran tentang pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat sehubungan dengan kesehatan maupun upaya 

kesehatan Dapat menggunakan teori pengetahuan, sikap praktek, atau 

health belief model atau teori lainnya. 

3. Analisis Lingkungan Kesehatan 

Aspek lingkungan adalah faktor yang memiliki pengaruh yang paling 

besar terhadap derajat kesehatan. Secara spesifik aspek lingkungan yang 

berhubungan dengan kesehatan dapat digolongkan menjadi 3 yaitu aspek 

lingkungan fisik, biologis, dan lingkungan sosial. 

a. Lingkungan fisik 

Kinerja manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya 

adalah faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik bisa berupa suhu, 

cuaca, manusia lain, pemandangan, suara, bau, dan lain-lain. Yang 

semua aspek tersebut besar kecilnya dapat mempengaruhi terjadinya 
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penyakit dan tingkat kesehatan masyarakat. Analisis lingkungan fisik 

ini dapat dilakukan dengan mempergunakan data yang diperoleh dari 

sumber-sumber data yang ada seperti Badan Meteorologi dan 

Geofisika, BPS, dan lain-lain 

b. Lingkungan biologis 

Komponen yang termasuk dalam lingkungan biologis adalah sanitasi, 

kuman penyakit, vektor, binatang tenak, dan lain-lain. Ada berbagai 

jenis indikator dalam menganalisis lingkungan bilogis seperti akses 

terhadap air bersih, jumlah jamban dan pembuangan sampah, 

keberadaan vektor penyakit. Tergantung dari jenis datanya. 

c. Lingkungan sosial-ekonomi 

Informasi mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat juga sangat 

bermanfaat dalam menganalisis faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap derajat kesehatan.Tingkat ekonomi masyarakat juga juga 

dapat menjadi indikator dari kemampuan masyarakat untuk ikut 

menikmati pelayanan kesehatan. Adanya akses ke pelayanan 

kesehatan saja belum dapat dijadikan jaminan bahwa mereka akan 

dapat pelayanan kesehatan secara optimal.Data yang diperlukan untuk 

menganalisis lingkungan kesehatan diantaranya adalah indikator 

ekonomi daerah seperti produk domestik bruto per kapita, 

perkembangan pendapatan asli daerah, dan lain-lain. Sedangkan untuk 

data lingkungan sosial diperoleh dari lembaga-lembaga yang ada 

dalam masyarakat seperti organisasi sosial kemasyarakatan. 

4. Analisis Faktor Hereditas dan Kependudukan 

Derajat kesehatan tidak ditentukan oleh hanya satu faktor juga, sehingga 

dalam menganalisis suatu masalah kesehatan sebagai proses dalam 

analisis situasi perlu dilakukan analisis masalah kesehatan muktifaktoran. 

Analisis hereditas  Digunakan data ukuran demografis untuk menganalisis 

faktor kependudukan. Manfaat analisis dari data demografis tersebut 

adalah: 
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a. Dapat digunakan sebagai denominator masalah kesehatan 

b. Sebagai prediksi beban upaya atau program kesehatan 

c. Sebagai prediksi masalah kesehatan yang akan dihadapi 

5. Analisis Program dan Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan atau upaya kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif . Analisis ini menghasilkan data tau informasi 

tentang input, proses, out put dan dampak dari pelayanan kesehatan. 

Sumber-sumber data yang ada untuk analisis ini adalah sistem 

pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP), sistem pencatatan 

dan pelaporan rumah sakit (SP2RS), survey sosial ekonomi nasional 

(SUSENAS), survey kesehatan rumah tangga (SKRT) dan lain-lain. 

Analisis program dan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan sistem, yaitu dengan memperhatikan komponen 

input-proses-output. Namun karenaaspek proses dalam program dan 

pelayanan kesehatan sangat banyak dan berbeda-beda antar program maka 

analisis lebih ditekankan pada komponen input dan output. 

a. Analisis input 

Ada berbagai input upaya kesehatan, seperti tenaga, dana, 

fasilitas dan sarana, kebijakan, teknologi dan lain-lain. Langkah 

dalam analisis input adalah merinci secara jelas input yang ada untuk 

setiap jenis input baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya 

analisis keadaan fasilitas kesehatan yang ada di DATI II dapat 

dilakukan dengan membuat daftar dari semua fasilitas yang ada : 

Tabel 2.1 Keadaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten “X” Tahun 2012 

No Jenis fasilitas Jumlah 

1 Rumah sakit umum 2 

2 Rumah sakit khusus 1 

3 Rumah bersalin 5 

4 Puskesmas DTP 11 

5 Puskesmas non-DTP 27 

6 Puskesmas pembantu 52 

7 Poliklinik swasta 12 
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8 Praktek dokter 70 

9 Laboratorium klinik 3 

10 Apotek 5 

 

Tabel 2.2 Keadaan Fasilitas RS di Kabupaten “X” Tahun 2012 

No Nama RS Tipe Kapasitas TT kepemilikan 

1 RS “A” B 125 Pemerintah  

2 RS “B” C 40 ABRI 

3 RS “C” C 35 Pemerintah 

4 RS bersalin “A” - 10 Swasta 

5 RS bersalin “B” - 25 Swasta 

6 RS bersalin “C” - 15 swasta 

  

Dari tabel –tabel di atas dapat diambil beberapa indikator  

berupa rasio antara jumlah jumlah puskesmas dengan jumlah 

penduduk, rasio kapasitas tempat tidur dengan jumlah penduduk dan 

lain-lain. Gambaran ini penting untuk menganalisis kebutuhan 

masyarakat akan akses ke fasilitas kesehatan. 

Analisis juga perlu dilakukan untuk aspek-aspek lain dari 

komponen input. Contoh berikut adalah analisis sumber daya tenaga 

kesehatan yang ada dikabupaten “X” tahun 2012. 

Tabel 2.3 Keadaan Sumber Daya Tenaga Kesehatan di Kabupaten 

“X” Tahun 2012 

No Jenis tenaga jumlah 

1 Dokter ahli 15 

2 Dokter umum 52 

3 Dokter gigi 14 

4 Apoteker 9 

5 Sarjana kesehatan masyrakat 5 

6 Sarjana kesehatan lain 7 

7 Paramedis perawatan 897 

8 Paramedis non perawatan 205 

9 Paramedis pembantu 299 

10 Tenaga non kesehatan 321 

 

Dari hasil rincian dapat dianalisis lebih lanjut tentang 

kecukupan tenaga kesehatan di daerah tersebut. Indikatornya dapat 
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berupa rasio tenaga dengan jumlah penduduk yang dilayani, rasio 

dokter dengan jumlah ibu hamil dan lain-lain. 

 

b. Analisis output upaya kesehatan 

Dari berbagai pelaksanaan program , dapat dilakukan analisis 

tentang hasil yang dicapai dengan upaya kesehatan tersebut. Dalam 

analisis perlu dibedakan antara pencapaian program dengan output 

program. Pencapaian program lebih bersifat statis , yaitu hanya 

menggambarkan keadaan sampai suatu saat tertentu, misalnya angka 

pencapaian imunisasi campak yang dinyatakan dalam % ( jumah bayi 

yang diimunisasi campak dibagi dengan jumlah target populasi 

imunisai campak yaitu seluruh populasi bayi). 

Output program lebih bersifat dinamis, yang menggambarkan 

berapa banyak outpu (hasil) yang diproduksi per satuan waktu, 

misalnya per bulan. Dengan mengetahui output imunisasi campak per 

bulan misalnya, maka akan bisa dilihat pola/ trend output selama 

setahun. Trend ini pada dasarnya menggambarkan kapasitas upaya 

kesehatan dan akan berguna untuk penetapan sasaran pada masa yang 

akan datang. 

c. Analisis peram serta masyarakat 

Peran serta masyarakat sering kali menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan program kesehatan. Kesulitannya adalah bahwa belum 

adanya ukuran standar peran serta masyarakat dalam program 

kesehatan, sehingga indikatornya tidak dapat dibandingkan dengan 

pengukuran pada daerah atau waktu yang lain. Contoh analisis peran 

serta masyarakat ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti posyand, rasio kader kesehatan yang aktif dan lain-lain. 

d. Analisis kebijakan pembangunan kesehatan 

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional 

yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
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hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan 

tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik 

masyarakat, swasta maupun pemerintah. Perlu juga dilakukan 

analisis terhadap kebijakan pembangunan kesehatan, yang sesuai 

dengan tingkat analisisnya masing-masing. 

 

2.6 Sumber Data Analisis Situasi 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan sendiri dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan 

untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini 

dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

Data/informasi yang tersedia akan sangat penting dalam penentuan 

skala prioritas masalah. Data/informasi meliputi data kesehatan (indikator 

kesehatan), demografi, sosio-ekonomi, budaya, kebijakan, dan peraturan yang 

ada hubungan dengan sebuah program. Indikator kesehatan dapat 

dikelompokkan atas dasar (1) indikator dampak (impact) yang berupa 

indikator derajat kesehatan, (2) indikator output atau keluaran dan hasil 

organisasi atau outcome, (3) indikator input. Beberapa data/informasi yang 

dapat digunakan antara lain: 

1. Karakteristik dan besar populasi 

d. Distribusi umur dan jenis kelamin 

e. Distribusi menurut geografis 

f. Transportasi dan pola komunikasi 

g. Status pendidikan 
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h. Status sosio-ekonomi 

i. Cakupan asuransi kesehatan 

 

2. Status dan masalah kesehatan 

a. Angka kejadian sakit, kematian, dan disabilitas menurut umur, jenis 

kelamin, geografi 

b. Sumber air bersih 

c. Pembuangan limbah 

d. Pola makan anak 

e. Pengawasan makanan dan minuman 

f. Kondisi perumahan 

g. Pengendalian vektor 

h. Angka kesuburan 

3. Sumberdaya manusia 

a. Kategori tenaga kesehatan yang masih aktif, baik secara kuantitas dan 

kualitas 

b. Angka pensiun 

c. Distribusi menurut umur dan jenis kelamin 

4. Sumberdaya fisik dan organisasi 

a. Distribusi sumber daya fisik, sarana, dan fasilitas kesehatan 

b. Pola rujukan 

c. Distribusi penyedia pelayanan 

d. Tingkat peralihan (turn over) 

e. Distribusi umur-jenis kelamin 

f. Jenis praktik 

5. Sumberdaya keuangan 

a. Pendapatan penduduk menurut geografi 

b. Besar anggaran kesehatan terhadap sumber keuangan daerah 

c. Anggaran rutin dan pembangunan 

6. Data statistik kesehatan 
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a. Angka cakupan pelayanan 

b. Kunjungan tahunan tiap orang 

c. Lama inap di rumah sakit 

d. Kunjungan prenatal (ANC) tiap kelahiran yang hidup 

Sumber data/informasi didapatkan dari berbagai sumber seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel2.4 Sumber Data Analisis Situasi 

No. Contoh Analisis Situasi Sumber Data 

1. AnalisisDerajat (MasalahKesehatan) a. Data primer: survei, 

observasi, dan wawancara 

b. Data sekunder: data dari 

puskesmas, data dari bidan, 

dan lain-lain 

2. AnalisisPerilakuKesehatan a. Data primer: survei, 

observasi, dan wawancara. 

3. AnalisisLingkunganKesehatan a. Data primer: survei, 

observasi, dan wawancara. 

4. AnalisisFaktorHereditasdanKependudukan a. Data sekunder: data profil 

balai desa, data profil 

kecamatan 

5. Analisis Program danPelayananKesehatan a. Data primer: survei, 

observasi, dan wawancara. 

b. Data sekunder: data dari 

puskesmas, dan data dari 

posyandu. 

 

2.7 MetodeAnalisis Situasi 

Masalah yang ada harus dikelompokkan menjadi masalah yang 

spesifik sehingga mudah dikenal. Masalah dengan pendekatan segitiga 

pelayanan dibedakan atas aspek penyelenggara pelayanan (provider), aspek 

masayarakat (perilaku dan status kesehatan) dan lingkungan 

(fisik,biologis,kimiawi,sosio-budaya dan ekonomi). 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Provider (Penyelenggara Pelayanan) 

Masalah yang ditemukan di sini adalah masalah yang ada kaitannya 

dengan masalah manajemen, khususnya masalah pelayanan kesehatan 

(health sevices). 

2. Masyarakat 

Masalah di masyarakat dikaitkan dengan kesenjangan terhadap indikator 

kesehatan seperti indikator terhadap derajat kesehatan (health 

status;mortalitas,morbiditas,disabilitas dan masalah perilaku masyarakat 

untuk hidup sehat). 

3. Lingkungan 

Masalah lingkungan umunya merupakan pengaruh tidak langsung 

terhadap terjadinya masalah di provider maupun di masyarakat. Masalah 

Masyarakat : Angka 

kesakitan, kematian, 

kelumpuhan, 

perilaku 

Provider : 

Organisasi, 

Manajemen 

Kepemimpinan 

Lingkungan : 

Fisik, Biologi 

kimiawi, 

sosekbud 

Gambar 2.1  Model Logika Segitiga Masalah Pelayanan 
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lingkungan dibedakan atas masalah lingkungan fisik , biologis, kimiawi, 

sosial, ekonomi dan budaya. 

4. Pendekatan Sistem (Unsur Organisasi) 

Pada pendekatan sistem, maka masalah ada di tujuan (rencana) yang tidak 

tercapai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lokus Masalah Berdasarkan Model Sistem 

 

Tabel 2.5 Sistem Manajemen Pelayanan 

Komponen Sistem Uraian 

Masukan (In put) Sasaran dan target sasaran, sumber daya 

(manusia, sarana obat, finansial, logistik, 

teknologi) dan kebijaksanaan operasional yang 

telah ditetapkan oleh tingkat kabupaten. 

Informasi yang dibutuhkan: 

1. Masyarakat: informasi data epidemiologi, 

ekonomi, demografi, perilaku masyarakat, 

hasil layanan program (perkiraan jumlah ibu 

hamil, jumlah anak balita atau batita dan 

jumlah dukun). 

2. Sumber daya: manusiaa (jumlah tenaga 

menurut kategori yang ikut terlibat dalam 

proses), pra sarana dan sarana, fasilitas, obat, 

kebijakan operasional: pedoman pelaksanaan 

rencana pelayanan KIA. 

Proses  Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

rencana (plan of action) yang meliputi, 

1. Pengorganisasian tenaga, penggunaan 

peralatan dan pemakaian bahan-bahan, 

pemantauan wilayah setempat (PWS), 

Input Proses Output Efek Dampak di 

Masyarakat 

ALAT TUJUAN PUSKESMAS 

UPAYA PUSKESMAS Tujuan tidak 

tercapai 

Tujuan tidak 

tercapai 
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bimbingan teknis, penyuluhan kesehatan 

2. Jam, waktu, dan hari pelayanan untuk  ibu 

hamil/menyususi, jadwal imunisasi, 

pemeriksaan balita dan kursus dukun 

perminggu atau bulan atau tahun 

3. Frekuensi kegiatan untuk masing-masing 

jenis pelayanan di atas 

4. Siapa yang terlibat di dalaam masing-masing 

jenis kegiatan pelayanan tersebut 

5. Hambatan dan kelancaran di dalam 

pelaksanaan program pelayanan 

Keluaran (Out put) Hasil langsung dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Diukur hasil pencapaian dari 

masing-masing jenis kegiatan pelayanan, 

seperti jangkauan kontak pertama dengan ibu 

hamil atau menyusui, jangkauan kontak 

pertama dengan imunisasi untuk ibu hamil dan 

balita, jumlah dukun yang telah berhasil 

dikursus. Hasil langsung dinyatakan dalam 

satuan jumlah dan kualitas per satuan waktu. 

Efek (Out come) Hasil antara atau tidak langsung yang bisa 

diamati, atau perubahan sikap atau akibatnya 

1. Jangkauan kontak kedua dan berikutnya 

untuk ibu hamil dan menyusui 

2. Jangkauan kontak imunisasi lengkap untuk 

ibu hamil, bayi 

3. Jumlah dukun yang telah melaksanakan 

pertolongan persalinan secara aseptis 

4. Jumlah pasien sembuh dari jumlah yang 

diobati 

Efek dibedakan atas: 

a. Primary changes (pengetahuan dan 

afektif) dan behaviour changes 

(psikomotor atau perilaku) 

b. Hasil lanjut atau efek lanjut dari out put 

Dampak (Impact) Informasi yang dikaitkan dengan status 

kesehatan (hasil akhir atau jangka panjang), 

dan massalah kesehatan. 

1. Jumlah penurunan angka kesakitan dari  

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi penurunan jumlah gangguan gizi 

(anemia, gondok, kurang kalori  protein) 

2. Jumlah penurunan kematian atau IMR dan 

kematian anak akibat penyakit yang bisa 
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dicegah dengan imunisasi 

3. Menurunnya angka kecacatan 

4. Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat. 

 

Dari gambar 2.2, apabila kita melihat penyebab masalah, kita melihat 

ke arah panah sebaliknya. Misalnya, masalahnya ada di out put, maka 

penyebabnya ada pada proses dan atau input. Selanjutnya cobalah untuk 

mengenal masalah yang ada secara spesifik dan sejelas mungkin. Mulailah 

dengan membaca ulang uraian situasi yang ada dan mengelompokkan masalah 

menurut lokusnya (merujuk unsur organisasi). Masalah sebenarnya ada pada 

tujuan organisasi (keluaran, efek, dan dampak). Masalah di proses dan 

masukan adalah semu. Kemudian atas dasar data/informasi yang tersedia, 

tulislah jenis masalah. 

Ada dua perspektif untuk melihat faktor yang mempengaruhi 

seseorang mencari pelayanan kesehatan. Perspektif pertama dari masyarakat 

itu sendiri dan perspektif kedua dari pemberi jasa layanan. Dari dua perspektif 

ini ada dua kemungkinan bahwa apa yang diinginkan dan diharapkan dari 

kedua perspektif ,yaitu mereka “met” atau “unmet”. Adanya “unmet” 

merupakan masalah yang harus diselesaikan. 

Kebutuhan individu untuk memanfaatkan layanan kesehatan 

dipengaruhi secara langsung oleh variabel psikologi (selera, persepsi sehat 

sakit, harapan, persepsi terhadap provider) dan karakteristik individu (umur, 

jenis kelamin). Faktor yang tidak langsung adalah faktor lingkungan sosio-

ekonomi dan budaya. Faktor ini berpengaruh pada penggunaan layanan 

kesehatan, melalui faktor karakteristik individu dan faktor psikologi. Faktor 

lingkungan yang berpengaruh adalah transportasi, jarak tempat tinggal dengan 

“provider”. 
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Gambar 2.3 Proses Pemanfaatan Pelayanan 

Sumber : Donabedian (1979) 

Faktor provider adalah terkait dengan karakteristik provider 

(pengetahuan dan kemampuan , motivasi, etos kerja) dalam menyediakan 

layanan kesehatan. Selain itu variabel faktor pekerjaan (desain pekerjaan, 

beban kerja) dan faktor organisasi (kepemimpinan, supervisi, imbalan, 

kebijakan) juga ikut memengaruhi sikap dan perilaku provider. 

Kebutuhan adalah suatu keadaan akan sebagian dari kepuasan dasar 

yang dirasakan dan disadari (Kotler, 1984) (Bitran, 1992: Self perceived 

health problem). Kebutuhan adalah penyimpangan biopsikososial (Reinke, 

FAKTOR SOSIO-BUDAYA 

ORGANISASI 

PROSES PELAYANAN 

 

Kebutuhan 

 

 

Klien Perspektif        Provider Perspektif 

 

 

 

Penggunaan Pelayanan 
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1988). Kebutuhan terkait dengan kondisi sehat dan sakit seseorang (State of 

health and illness) (Donabedian, 1982).  

Need yang terkait state of health (Donabedian, 1982) sesuai dengan 

konsep Reinke, 1988, penyimpangan biopsikososial dan ini juga sesuai 

dengan penyimpangan konsep sehat WHO, yang artinya tidak sehat. Tidak 

sehat dikenal dalam konsep epidemiologi sebagai penyakit (disease). Penyakit 

terjadi karena adanya tidak keseimbangan Host-Agent-Environment. 

Konsep kebutuhan yang terkait dengan state of illness analog degan 

konsep bitran, (1992), self perceived health problem, artinya erat dengan 

konsep penilaian seseorang terhadap penyakitnya yang dipengaruhi oleh 

pengalaman langsung maupun tidak langsung dan lebih bersifat subjektif atau 

merupakan hasil persepsi. Ada satu penyimpangan yang disebut injury (luka). 

Ini juga merupakan kebutuhan. 

Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas-pemuas tertentu 

untuk kebutuhan yang lebih mendalam (Reinke, 1988; 1992: self perceived 

need for curative health care). Permintaan adalah jumlah keinginan terhadap 

produk /jasa pelayanan tertentu yang didukung suatu kemampuan dan 

kemauan untuk membeli atau memanfaatkan jasa tersebut (total demand for 

curative care: (1) potential demand (2) effective demand (satisfied demand)). 

Pemanfaatan atau utilisasi adalah pelayanan yang telah diterima pada 

tempat atau pemberi pelayanan kesehatan. Pasien yag memanfaatkan suatu 

layanan kesehatan bisa satisfied demand atau unsatisfied demand. Kepuasan-

kepuasan pelanggan adalah suatu keadaaan dimana kebutuhan keinginan dan 

harapan pasien dapat dipenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. 

Oleh karena itu, kepuasan pasien adalah rasio kualitas yang dirasakan oleh 

pasien dibagi dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien. Secara lebih 

teperinci konsep kebutuhan, keinginan, permintaan, dan pemanfaatan dapat 

dipelajari pada gambar 2.4. Pada gambar tersebut menjelaskan kebutuhan 

yang berupa penyimpangan biopsiko-sosial atau penyakit yang dipengaruhi 
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oleh faktor genetik, lingkungan (faktor genetik, lingkungan upaya kesehatan 

dan perilaku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Konsep Kebutuhan, Keinginan, Permintaan, dan Pemanfaatan 

Sakit kepala, kurang kalori protein, diare, cacing, luka, 

depresi, psikosis, anemia 

Tidak membutuhkan Butuh pelayanan kesehatan 

modern 

Rumah 

sakit 

Dokter 

privat 

Obat 

tradisional 

Puskesmas 

    

Satisfied 

demand 

Keinginan 

(WANT) 

Persepsi tempat 

Pelayanan 

Kebutuhan 

(NEED) 

Unsatisfied 

demand 

Permintaan 

(DEMAND) 

Pemanfaatan 

(UTILIZATION) 

Persepsi sehat sakit 

Pengalaman 

Ekonomi, Budaya, Geografi 
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Upaya kesehatan dan perilaku masyarakat (Konsep blum, 1984). 

Kebutuhan seseorang untuk bisa menjadi keinginan dipengaruhi oleh persepsi 

sehat sakit (health and illness) dan pengalaman terhadap sakitnya. Keinginan 

akan menjadi permintaan dan harapan untuk menyelesaikan masalahnya 

dipengeruhi oleh persepsi si sakit pada tempat dimana dia akan berobat. 

Permintaan menjadi kenyataan berobat dipengaruhi oleh ekonomi, geografi, 

budaya masyarakat.  

Permintan untuk bisa menjadi pemanfaatan/utilisas, ada dua 

kemungkinan, yaitu permintaan/harapan masyarakat bisa dipenuhi. Kondisi 

ini disebut satisfied demand, sedangkan bila masyarakat tidak mendapatkan 

seperti yang diminta dan diharapkan, maka disebut unsatisfied demand. 

Unsatisfied demand adalah mereka yang berharap berobat ke puskesmas, 

tetapi karena adanya kendala ekonomi atau jarak, akhirnya berobat tradisional. 

Satisfied demand adalah mereka yang menginginkan berobat ke puskesmas 

dan terealisasi.  

 

2.8 Model Analisis Situasi (SWOT) 

2.8.1 Pengertian SWOT 

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses 

(kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). 

“SWOT is an acronym for the internal Strengths and Weaknesses of a 
business and enviromental Opportunities and Threats facing that business.” 
(John A.P and Richard Braden Robinson 1988:292) 

 “Swot is an acronym for a company’s Strength, Weakness, Oppor, and 
Threats.” (Arthur A. Thompson, JR. And A. J. Strickland III 1993:87) 
 

Jadi, SWOT adalah sebuah strategi yang strengths (kekuatan), 

weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) di 

dalam bisnis. 

2.8.2 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 
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opportunities (peluang) dan threats (ancaman) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan 

negatif di dalam organisasi atau perusahaan (SW) dan di luar itu dalam 

lingkungan eksternal (OT). 

“SWOT analysis is a systematic identification of these faktors and the 

strategy that reflects the best match between them. It is based on the logic that 

an effective strategy maximizes a business’s Strengths and Opportunities but 
at the same time minimizes its Weaknesses and Threats.”(John A.P and 

Richard Braden Robinson 1988) 

 “SWOT analysis is the identification of a firm’s Strengths and 
Weaknesses and its enviromental Threats and Opportunities.” (Michael A. 

Hitt et al. 2007) 

“SWOT analysis is the comparison of Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Treaths is normally referred.” (Charles W. L. Hill and 

Gareth R. Jones 2012) 
 

Jadi, analisis SWOT merupakan analisis dari kekuatan dan kelemahan 

dari suatu perusahaan atau organisasi serta peluang dan ancaman di 

lingkungan eksternalnya.Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis 

atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang baik dan 

menguntungkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.8.3 Prinsip Analisis SWOT 

  Sebuah analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang 

melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan, atau 

SWOT. Kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang 

dimilikioleh perusahaan, seperti pekerja yang penuh dedikasi, desain produk 

inovatif atau lokasi ritel yang baik, sementara kelemahan adalah  beberapa hal 

bisnis yang buruk atau kekurangan itu. Ancaman atau faktor eksternal yang 

mungkin membahayakan bisnis, seperti pesaing dan peraturan pemerintah 

yang tidak menguntungkan, sementara peluang adalah faktor eksternal yang 

mungkin akan menguntungkan perusahaan, termasuk pasar yang belum 

dimanfaatkan atau peraturan yang menguntungkan. Setelah membuat daftar 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, manajer memikirkan cara bisnis 

dapat memaksimalkan kekuatan dan menggunakannya untuk mengurangi 
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kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindari atau meminimalkan 

ancaman. Analisis SWOT menempatkan posisi masa depan dengan modal 

dasar kekuatan dan kelemahan yang kemudian digunakan untuk 

memperkirakan apa saja opportunities (peluang) ataupun threats (ancaman). 

 

 

2.8.4 Tujuan Analisis SWOT 

Dalam melakukan suatu analisis, pastilah menetapkan tujuan yang 

akan dicapai dengan menggunakan analisis yang dipilih, begitu pula dengan 

analisis SWOT. Berikut adalah beberapa tujuan dari analisis SWOT: 

1. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input 

untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan 

optimal, efektif, dan efisien. 

2. Untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana 

untuk melakukan sesuatu 

3. Mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetittor 

4. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan 

pengembangan produk yang dihasilkan 

5. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang 

terjadi 

6. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan 

pengembangan di dalam perusahaan. 

2.8.5 Manfaat Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang melibatkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan, atau SWOT. Berikut 

ini merupakan manfaat analisis SWOT, antara lain: 

1. Untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan 

dengan melakukan pengkajian bedasarkan pengalaman masa lampau, 

ditopang sumber daya dan kemampuan yang miliki saat ini yang akan 

diproyeksikan kemasa depan. 
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2. Untuk menganalisis kesempatan atau peluang dan kekuatan dalam 

membuat rencana jangka panjang. 

3. Untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang mempunyai kecendrungan 

menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan. 

4. Bisa tahu mengenai keunggulan dan kelemahan diri sendiri dan pesaing 

kita maka kita bisa unggul mengalahkan pesaing kita 

2.8.6 Analisis Faktor Internal SWOT atau TOWS 

Faktor Internal SWOT atau TOWS adalah faktor yang berasal dari 

dalam suatu perusahaan yang berpengaruh terhadap perkembangan 

perusahaan tersebut. Faktor internal merupakan lingkungan internal yang 

terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weaknesses). Faktor Internal 

pada analisis SWOT atau TOWS ditentukan dari kondisi atau situasi 

lingkungan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal ini penting dalam 

menentukan SWOT atau TOWS karena dalam suatu perencanaan, perusahaan 

perlu melihat kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu, 

perusahaan dapat memprediksi sejauh mana tindakan yang dapat diambil demi 

memajukan perusahaan.  

Faktor internal dapat dipandang sebagai kekuatan atau kelemahan, 

tergantung pada dampaknya terhadap tujuan perusahaan. Apa yang dapat 

mewakili kekuatan yang berkaitan dengan satu tujuan mungkin kelemahan 

untuk tujuan lain. Sebagai contoh yang dapat diambil seperti pada analisis 

SWOT atau TOWS perlu ditentukan variabel dan dimensi dari faktor internal 

dan faktor eksternal perusahaan. Berikut ini merupakan contoh faktor internal 

yang bisa diidentifikasi: 

Tabel 2.6Variabel dan Dimensi Faktor Internal SWOT atau TOWS 

NO. VARIABEL DIMENSI 

1. SDM (Sumber Daya 

Manusia) 

a. Jumlah Pegawai 

b. Pendidikan 

c. Ketersediaan tenaga ahli 

d. Training atau pelatihan 

e. Koordinasi intern dalam 

perusahaan 
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f. Insentif, bonus dan penghargaan 

2. Proses a. Pertumbuhan Industri 

b. Program pengembangan 

c. Efektifitas dan efisiensi proses 

d. Kelengkapan akses dan fasilitas 

3. Produk (Barang) a. Kualitas produk barang 

b. Kualitas sumber air  

c. Brand Produk 

d. Kemasan Produk 

4. Harga a. Biaya operasional 

b. Harga bahan baku 

c. Pajak Produk 

d. Harga produk jadi 

5. Tempat atau Saluran 

Distribusi 

a. Lokasi operasional perusahaan 

b. Luas cakupan wilayah distribusi 

c. Lokasi mata air 

6. Promosi a. Biaya pemasangan iklan 

b. Sponshorship 

c. Media Internet 

d. Promosi kepada pelanggan secara 

langsung 

7. Layanan Konsumen a. Penyelesaian terhadap problem 

atau komplain 

b. Pelayanan terhadap masukan, kritik 

dan saran 

 

Berdasarkan Tabel 2.6yang ada diatas sudah dibuat variabel yang 

berasal dari faktor internal, antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

  Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksudkan disini adalah para 

pegawai, manajer, marketing, direktur perusahaan atau semua orang yang 

berkecimpung didalam perusahaan itu sendiri. SDM ini dimasukkan dalam 

faktor internal perusahaan karena berperan penting di dalam pelaksanaan 

operasional intern perusahaan. 

2. Proses 

  Proses yang dimaksudkan disini adalah seluruh tahapan yang dijalankan 

oleh semua SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada didalam perusahaan. 

Contohnya saja mulai dari proses awal memproduksi produk sampai pada 
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proses memasarkan produk. Proses ini sangat penting pada faktor internal 

karena jika tidak ada proses yang dilakukan maka, perusahaan tersebut 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

3. Produk (barang) 

 Produk yang dimaksudkan adalah suatu bentuk hasil yang didapat dari 

proses yang dijalankan oleh perusahaan. 

 

4. Harga 

 Harga merupakan nilai suatu barang, baik barang yang digunakan selama 

proses maupun barang atau produk yang dihasilkan dari proses tersebut. 

Harga dinilai dengan mata uang. Karena uang bisa menjadi modal dan 

keuntungan bagi perusahaan maka, perusahaan perlu memperhatikan harga 

agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan. 

5. Tempat dan Saluran Distribusi 

 Tempat dan saluran distribusi yang dimaksud disini adalah tempat dimana 

perusahaan itu berdiri dan menjalankan semua aktifitas perusahaan. Baik 

aktifitas produksi sampai aktifitas distribusi. 

6. Promosi 

 Promosi merupakan bentuk memperkenalkan produk perusahaan kepada 

masyarakat luas yang akan menjadi konsumen untukn produk yang dijual. 

Promosi ini sangat penting dilakukan perusahaan agar produk dapat terjual 

dan dapat mencapai target penjualan untuk memperoleh keuntungan. 

7. Layanan Konsumen 

Layanan konsumen merupakan bentuk kepeduliaan perusahaan kepada 

masyarakat yang merupakan konsumen produk untuk mendengarkan 

semua keluhan, kritik, dan saran dari konsumen. Keluhan, kritik, dan saran 

itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh perusahaan sebagai sarana untuk 

memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. 

 

2.8.7 Analisis Faktor Eksternal SWOT atau TOWS 
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Faktor eksternal merupakan lingkungan eksternal atau lingkungan luar 

yang terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Faktor 

Eksternal pada analisis SWOT atau TOWS ditentukan dari kondisi atau situasi  

lingkungan luar perusahaan. Faktor eksternal ini sangat penting dalam 

menentukan SWOT atau TOWS karena dalam suatu perencanaan, perusahaan 

perlu melihat kondisi lingkungan luar perusahaan selain melihat dari 

lingkungan dalam perusahaan itu sendiri. 

  Faktor eksternal terdiri dari analisis lingkungan makro dan mikro. 

Analisis lingkungan makro bertujuan mengidentifiksasi peluang dan ancaman 

makro yang berdampak terhadap nilai yang dihasilkan perusahaan. Obyek 

pengamatan dalam analisis ini adalah kekuatan politik, kekuatan ekonomi, 

kekuatan sosial. Analisis eksternal mikro diterapkan pada lingkungan yang 

lebih dekat dengan institusi yang bersangkutan. Misalnya mengenai 

persaingan, yaitu, ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa 

pengganti. Berikut ini merupakan faktor eksternal yang bisa diidentifikasi: 

Tabel 2.7Variabel dan Dimensi Faktor Eksternal SWOT atau TOWS 

NO. VARIABEL DIMENSI 

1. Ekonomi a. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap 

mata uang asing 

b. Nilai pajak yang ditetapkan pemerintah 

2. Sosial a. Pro dan kontra masyarakat terhadap 

keberadaan pabrik air minum 

b. Dampak limbah pabrik terhadap 

lingkungan masyarakat 

3. Budaya a. Budaya masyarakat yang selalu ingin 

menggunakan air bersih 

b. Kebudayaan masyarakat yang selalu 

membuang sampah sembarangan 

4. Politik a. Kebijakan pemerintah tentang standar 

kualitas air minum 

5. Pasar a. Persaingan dengan perusahaan lain 

b. Ancaman pendatang baru 

c. Ancaman produk atau jasa pengganti 

(depo isi ualang air) 
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Berdasarkan tabel 2.7 yang ada diatas sudah dibuat variabel yang 

berasal dari faktor eksternal, antara lain: 

1. Ekonomi 

Ekonomi menjadi faktor eksternal karena segala kondisi ekonomi yang 

terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh pada kondisi keuangan suatu 

perusahaan. maka dari itu, ekonomi dijadikan sebagai faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi kondisi banyak perusahaan. 

 

2. Sosial 

Lingkungan sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap kondisi 

perusahaan. sebab, jika lingkungan sosial disekitar perusahaan itu baik 

maka, kondisi perusahaan juga akan ikut terdukung dengan kondusifnya 

lingkungan sosial masyarakat. 

3. Budaya 

Budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan karena budaya akan mempengaruhi pola hidup 

masyarakat. 

4. Politik 

Gejolak politik yang terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh kepada 

kondisi perusahaan manapun. Karena politik disini berhubungan dengan 

kebijakan pemerintah. Segala bentuk usaha yang didirikan pasti harus 

mematuhi beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah yang 

berlaku di negara tersebut. Jadi, sudah pasti kondisi politik di luar akan 

mempengaruhi kondisi perusahaan. 

5. Pasar 

Pasar yang dimaksud disini adalah kondisi jual beli yang terjadi di 

masyarakat. Jadi, pasar disini meninjau pula kondisi persaingan produk 

beberapa perusahaan untuk memperebutkan konsumen. 

2.8.8 Langkah Pengukuran SWOT atau TOWS 
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Dalam melakukan analisis SWOT perlu adanya manajer melakukan 

beberapa tahapan dari penganalisaan itu sendiri. Dengan demikian akan 

membantu untuk merumuskan analisis dengan mudah dan teratur. Tahapan ini 

dimulai dari penentuan variabel yang mendukung dan diperlukan oleh 

organisasi atau perusaahaan tersebut hingga menentukan strategi apa yang 

dapat digunakannya sesuai dengan posisinya dalam kuadran SWOT atau 

TOWS sehingga didapatkan solusi yang tepat. Adapun tahapan pengukurah 

analisis SWOT atau TOWS yaitu: 

1. Mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan organisasi atau 

perusahaan.  

Pada langkah awal ini manajer menidentifikasi variabel yang berhubungan 

dengan  keberlangsungan organisasi atau perusahaan, baik variabel yang 

mendukung, mengancam maupun yang dibutuhkannya. Variabel adalah 

sebuah karakteristik, angka, atau kuantitas yang bertambah atau berkurang 

dari waktu ke waktu atau mengambil yang berbeda nilai dalam situasi yang 

berbeda.  

2. Mengklasifikasikan variabel internal atau eksternal. 

Dari variabel yang telah ditentukan pada langkah pertama, maka dilangkah 

ini variabel akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan 

varibel ini berasal. Apakah variabel tersebut datangnya dari dalam 

organisasi atau persahaan, yang disebut variabel internal. Atau variabel 

tersebut berasal dari luar organisasi atau perusahaan tersebut, yang disebut 

variabel eksternal.  

3. Menentukan bobot  tiap variabel 

Bobot adalah persentase pentingnya suatu variabel atau indikator dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. Total bobot masing-masing analisa 

adalah 100 atau 1.Bobot dapat ditentukan oleh Top Manager atau 

kelompok manajer yang berdiskusi dalam penentuan bobotnya.  

4. Menentukan skala atau rating tiap variabel.  
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Skala adalah penilaian yang diberikan untuk kondisi atau keadaan yang 

sudah berjalan dalam organisasi atau perusahaan.  

5. Menentukan nilai atau score dari setiap aspek SWOT atau TOWS.  

Nilai adalah perkalian antara bobot dengan skala yang akan menjadi ukuran 

untuk menentukan posisi perusahaan secara umum.  

6. Menghitungstrength posture dan  competitive posture. 

Langkah ini merupakan tahap perhitungan komulatif dari varibel tiap faktor 

yang telah didapatkan nilai atau score dari hasil perkalian bobot dengan 

skala tadi. Perhitungan strength posture dan competitive posture bertujuan 

untuk menetukan posisi titik ordinat organisasi atau perusahaan dalam 

grafik SWOT atau TOWS.  

Strengthposture adalah perhitungan komulatif nilai atau score dari variabel 

faktor internal yang telah didapatkan dengan rumus: 

 

 

Sedangkan competitive posture adalah perhitungan komulatif nilai atau 

score dari variabel faktor ekstenal yang telah didapatkan pula dengan 

rumus:  

 

 

7. Menggambarkan ordinat pada kuadran SWOT atau TOWS untuk 

mengetahui posisi organisasi atau perusahaan. 

Langkah selanjutnya dalam analisis SWOT atau TOWS adalah 

menggambarkan posisi dari organisasi atau perusahaan tersebut kedalam 

kuadran SWOT atau TOWS. Terdapat dua penggambaran dalam tahap ini. 

Yang pertama yaitu penggambaran daerah posisi terluas dengan 

menempakan titik ordinat tiap aspek SWOT atau TOWS sesuai dengan 

nilai atau score masing aspek. Jadi, ada titik ordinat strength, ordinat 

weakness, ordinat opportunity dan ordinat threat yang kemudian ditarik 

garis putus-putus.  Dan berguna untuk mengetahui aspek mana yang perlu 

Strength posture: S+(-W) 

Competitive posture: O+(-T) 
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dipertahankan serta diminimalisir dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Sedangkan penggambaran yang kedua adalah penempatan ordinat 

perhitungan komulatif nilai variabel tiap faktor internal maupun faktor 

eksternal yang sebelumnya telah kita hitung yaitu hasil dari strength 

posture dan competitive posture. Penggambaran ini berguna untuk 

mengetahui posisi organisasi atau perusahaan dalam kuadran serta dalam 

daerah terluas dari aspek SWOT atau TOWS.  

8. Menentukan strategi dan solusi untuk organisasi atau perusahaan.  

 Setelah diketahui posisi organisasi atau perusahaan dalam kuadran SWOT 

atau TOWS maka dpat diketahui strategi yang harus digunakan oleh 

perusahaan tersebut. Apakan strategi OS, strategi ST, strategi WT ataupun 

WO yang cocok untuk keadaan organisasi atau perusahaan tersebut. 

Setelah mengetahui menggunakan strategi apa maka dapat pula ditentukan 

solusi penggunaan metoda manajemen yang akan digunakan dalam 

menjalankan organisasi atau perusahaan tersebut. 

2.8.9 Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT 

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh 

Kearns, (1992)menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak 

faktor eksternal(peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri 

adalah faktor internal(kekuatan dan kelamahan). Empat kotak lainnya 

merupakan kotak isu-isustrategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan 

antara faktor-faktor internal daneksternal. 
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Gambar2.5 Matriks SWOT 

Dari gambar 2.5 diatas dapat diketahui bagaimana Matriks SWOT 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sel A: Comparative Advantages 

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang 

sehinggamemberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa 

berkembang lebihcepat. 

2. Sel B: Mobilization 

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus 

dilakukanupaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan 

organisasi untukmemperlunak ancaman  dari luar tersebut, bahkan 

kemudian merubah ancaman itumenjadi sebuah peluang. 

3. Sel C: Divestment atau Investment 

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari 

luar.Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. 

Peluangyang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan 

karenakekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan 

keputusan yangdiambil adalah (melepas peluang yang ada untuk 

dimanfaatkan organisasi lain)atau memaksakan menggarap peluang itu 

(investasi). 

4. Sel D: Damage Control 

Sel ini merupaka kondisi yang paling lemahdari semua sel karena 

merupakanpertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari 

luar, dan karenanyakeputusan yang salah akan membawa bencana yang 

besar bagi organisasi. Strategiyang harus diambil adalah Damage Control 

(mengendalikan kerugian) sehinggatidak menjadi lebih parah dari yang 

diperkirakan. 

2.8.10 Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT 

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif 

melaluiperhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce and 
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Robinson(1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang 

sesungguhnya.Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor setta 

jumlahtotal perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-

T;Menghitung skor  

a. Masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas(penilaian 

terhadap sebuah poinfaktor tidak boleh dipengaruhi ataumempengeruhi 

penilaian terhadap poin faktor lainnya. Pilihan rentang besaranskor 

sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan 

adalahdari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling 

rendah dan 10berarti skor yang paling tinggi. 

b. Masing-masing poin faktor dilaksanakan secarasaling ketergantungan. 

Artinya, penilaian terhadap satu poin faktor adalah 

denganmembandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor 

lainnya. Sehinggaformulasi perhitungannya adalah nilai yang telah 

didapat (rentang nilainya samadengan banyaknya poinfaktor) dibagi 

dengan banyaknya jumlah poin faktor). 

2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) 

danfaktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi 

nilai atau titikpada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) 

selanjutnya menjadi nilai atautitik pada sumbu Y. 

3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada 

kuadranSWOT. 

Berikut ini merupakan contoh tabel perhitungan SWOT dan matriks kuadran 

SWOT: 
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Tabel 2.8 Contoh Tabel Perhitungan Analisis SWOT

 

 

Gambar 2.6 Matriks Kuadran SWOT 

 

Dari Gambar 2.6 diatas dapat diketahui bagaimana Matriks kuadran 

SWOT yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Kuadran I (positif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, 

Rekomendasistrategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi 

dalam kondisi primadan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk 

terus melakukan ekspansi,memperbesar pertumbuhan dan meraih 

kemajuan secara maksimal. 

2. Kuadran II (positif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 

tantanganyang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah 

Diversifikasi Strategi,artinya organisasi dalam kondisi mantap namun 

menghadapi sejumlah tantanganberat sehingga diperkirakan roda 

organisasi akan mengalami kesulitan untuk terusberputar bila hanya 

bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, 

organisasidisarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi 

taktisnya. 

 

3. Kuadran III (negatif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat 

berpeluang.Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, 

artinya organisasidisarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. 

Sebab, strategi yang lamadikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap 

peluang yang ada sekaligusmemperbaiki kinerja organisasi. 

4. Kuadran IV (negatif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi 

tantanganbesar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi 

Bertahan, artinyakondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. 

Oleh karenanyaorganisasi disarankan untuk meenggunakan strategi 

bertahan, mengendalikankinerja internal agar tidak semakin terperosok. 

Strategi ini dipertahankan sambilterus berupaya membenahi diri. 
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2.8.11 Strategi SWOT 

Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Dari gambar 

5.1 dapat dihasilkan empat macam strategi organisasi dengan karakteristiknya 

masing-masing, yakni sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 SWOT Strategic Issues 

Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Dari matriks 

tiga dapat dihasilkan empat macam strategi organisasi dengan karakteristiknya 

masing-masing, yakni sebagai berikut: 

1. Strategi SO adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan 

sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. 

2. Strategi WO adalah strategi yang harus ditunjukkan untuk mengurangi 

kelemahan yang dihadapi dan pada saat yang bersamaan memanfaatkan 

peluang yang ada. 

3. Strategi ST adalah strategi yang harus mampu menonjolkan kekuatan guna 

mengatasi ancaman yang mungkin timbul. 

4. Strategi WT adalah strategi yang bertujuan mengatasi hambatan serta 

meminimalkan dampak dari ancaman yang ada. 

 

2.9 Studi Kasus 
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Studi kasus diambil dari kumpulan data praktek kerja lapangan 

mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Data 

diperoleh dengan panduan instrumen berupa kuesioner dan pendambingan 

melalui proses wawancara. Daftar pertanyaan ditujukan kepada kader, bidan, 

kepala puskesmas, kepala desa, perangkat desa dan masyarakat di wilayah 

Desa Patokan. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu dengan menemui 

narasumber dan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada dalam panduan 

wawancara. Besar sampel yang telah ditentukan yaitu 77 kepala keluarga 

(KK) dari 909 KK yang tersebar ke dalam 5 dusun. 

Data dari Puskesmas Bantaran mengenai status kesehatan masyarakat, 

masalah atau tren penyakit di masyarakat serta alur pelayanan Puskesmas 

Bantaran dan struktur kepemimpinan Puskesmas Bantaran. Data dari 

kelurahan (Sekretaris Desa Patokan, dan beberapa kepala dusun) mengenai 

profil umum Desa Patokan, buku induk kependudukan yang memuat data 

mengenai KK, struktur desa. Data dari bidan desa mengenai cakupan 

pelayanan KIA, data jumlah penerima biaya bantuan kesehatan dan data 

morbiditas Desa Patokan. Data dari buku yang diterbitkan oleh BPS untuk 

Kecamatan Bantaran tahun 2013. Data SKDN dan register posyandu dari 

kader posyandu di setiap dusun di Desa Patokan. Selain itu, data primer yang 

diperoleh langsung dari hasil wawancara masyarakat meliputi karakteristik 

keluarga, tingkat perekonomian, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan lain 

sebagainya. 

1. Analisis Faktor Internal 

a. Strength 

 Adanyaposyandu yang 

dapatdijangkauolehmasyarakatDesaPatokanyaituterdapat  

5posyandu yang tersebar di setiapdusun. 

 Mayoritas (91%) responden di 

DesaPatokanmemilikiakseskepemilikanjamban. 
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 PertaniandanperkebunancukupmajusertakondisigeografisDesaPatok

anmendukungkegiatanbercocoktanam. 

 Tidakterdapatkasuskejadianlahirmatidalamsatutahunterakhir 

 MasyarakatDesaPatokansudahmelakukanpemeriksaankehamilan, 

persalinan, danpemeriksaanpascakehamilanpadatenagakesehatan. 

 100% 

pendudukDesaPatokanberagamaislamsehinggamemudahkandalamp

erencanaanintervensi. 

 Terdapatbeberapakelompoksantri di PondokPesantrenDesaPatokan 

 Budayapernikahandinimulaiberkurang, 

karenaadanyaperaturanpembatasanusiaperkawinan yang dipertegas. 

 Meningkatnyakesadaranmasyarakatterhadap pengobatan medis 

dibandingkan denganpengobatantradisional (dukun). 

Tabel2.9 Strength DesaPatokan 

No. STRENGTH Skor Bobot Nilai 

1. S1 2 10% 0.2 

2. S2 3 15% 0.45 

3. S3 3 10% 0.3 

4. S4 1 5% 0.05 

5. S5 2 10% 0.2 

6. S6 3 10% 0.3 

7. S7 3 10% 0.3 

8. S8 4 15% 0.6 

9. S9 4 15% 0.6 

 TOTAL 25 100% 3 
 

b. Weakness 

 Tingkat pendidikanmasyarakatDesaPatokantergolongrendah, 

mayoritasadalahtamat SD 

 Masyarakatmempunyaikebiasaanmembuangsampah di sungai. 

 Perlakuanterhadapsampahorganik dan anorganik 

rumahtanggaadalahdibakar. 

Tabel2.10 WeaknessDesaPatokan 
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Strength Posture = S + (-W) = 3 +(-3.7) =-0.7 

2. Analisis Faktor Eksternal 

a. Opportunity 

 Adanyafasilitasumumseperti masjid, pondokpesantren, pasar, 

puskesmas, bank, dankantorposmudahdijangkau. 

 Bidandesaberperanaktifdalam program kesehatan di DesaPatokan. 

 KecamatanBantaranmerupakanwilayah penghasil kerajinan 

pandebesi yang besar. 

Tabel 

2.11Opportunity DesaPatokan 

 

 

 

 

 

b. Threats 

 Tidakterdapat TPS 

dangerobakpengangkutsampahdaridinaskebersihansehinggasampah 

yang adadibakar / dibuang di 

sungaidandapatmenimbulkanpolusiudara. 

 LetakDesaPatokan yang jauhdariRumahSakitPemerintahKabupaten. 

No. WEAKNESS Skor Bobot Nilai 

1. W1 -4 35% -1.4 

2. W2 -3 30% -0.9 

3. W3 -4 35% -1.4 

 TOTAL  100% -3.7 

No. OPPORTUNITY Skor Bobot Nilai 

1. O1 3 30% 0.9 

2. O2 4 40% 1.6 

3. O3 4 30% 1.2 

 TOTAL 11 100% 3.7 
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 Banyakpengendara motor ataupun mobil tidak memperhatikan 

safety riding sehinggadapatmenimbulkankecelakaan. 

Tabel 2.12Threats Desa Patokan 

 

 

 

 

Competitive Posture = O + (-T) = 3.7 + (-1.35) = 2.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Matriks SWOT DesaPatokan 

Berdasarkan analisis SWOT, Desa Patokan berada pada kuadran 

III. Posisi ini menandakan bahwa Desa Patokan mempunyai kelemahan 

pada beberapa elemen tertentu namun juga mempunyai peluang yang 

cukup besar di elemen yang lainnya. Jadi , rekomendasi strategi yang 

harus dilakukan untuk mengurangi kelemahan yang dihadapi adalah 

dengan memanfaatkan peluang yang ada di saat yang bersamaan. Strategi 

intervensi yang dapat dipilih dapat dengan cara memanfaatkan peluang 

adanya sarana masjid, pondok pesntren yang ada di wilayah Desa Patokan 

untuk sasaran program, pemanfaatan adanya puskesmas untuk kerjasama 

No. THREATS Skor Bobot Nilai 

1. T1 -4 25% -1 

2. T2 -3 25% -0.75 

3. T3 -2 25% -0.5 

 TOTAL -9 100% -1.35 

W

T 

S 

O 
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lintas sektor di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah peran bidan yang 

sangat aktif dapat membantu penyebaran informasi kesehatan pada 

masyarakat Desa Patokan dan didukung karena bidan desa merupakan 

tokoh yang memiliki pengaruh tinggi terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam memelihara kesehatan.  

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kondisi 

perekonomian masyarakat juga dalam kondisi kurang sehingga potensi 

Kecamatan Bantaran sebagai wilayah pusat penghasil kerajinan pande 

besi di Probolinggo dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat 

termasuk masyarakat Desa Patokan untuk pemanfaatan lapangan 

pekerjaan sehingga berpengaruh pada tingkat perekonomian dan upaya 

pemeliharaan kesehatan yang meningkat. 

 

 

 

 

 

  



43 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

Analisis situasi merupakan tahap awal perencanaan program kesehatan untuk 

mendefinisikan masalah sesuai realita. Analisis situasi sangat menentukan 

keberhasilan program. Pentingnya ketepatan dan kedalaman sebuah analisis situasi 

adalah untuk menentukan tahap perencanaan selanjutnya. Ketika analisis situasi 

sudah tidak tepat, maka perencanaan juga akan tidak sesuai karena masalah yang 

diambil dalam analisis situasi  tidak mampu menangkap realita dan situasi 

sesungguhnya di masyarakat. Jenis analisis ada dua, yaitu analisis faktor internal dan 

analisis faktor eksternal. Analisis faktor internal adalah analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui kinerja dan kegiatan yang bersifat strategis. Kegiatan-kegiatan yang 

bersifat strategis ini akan berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Analisis faktor eksternal adalah meliputi faktor-faktor yang datangnya 

dari luar perusahaan dan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, dalam 

menganalisis masalah terdapat sumber data sebagai sesuatu yang memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Masalah yang ada harus dikelompokkan menjadi masalah yang spesifik 

sehingga mudah dikenal. Masalah dengan pendekatan segitiga pelayanan dibedakan 

atas aspek penyelenggara pelayanan (provider), aspek masayarakat (perilaku dan 

status kesehatan) dan lingkungan (fisik,biologis,kimiawi,sosio-budaya dan ekonomi). 

 

  



44 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arthur A. Thompson, Jr. and A.J. Strickland III. (1992) Cases in strategic 

management. 4th ed.New York: Richard d. Irwin, inc. 

Arthur A. Thompson, Jr. and A.J. Strickland III.(1993)Strategic management: 

concept and cases. 7th ed. New York: Richard d. Irwin, inc. 

John A, Pearce Ii and Richard B. Robinson Jr. (1998)Strategic Management,3rd 

ed.USA : Richard D. Irwin, Illions. 

Mamank, Herman.2012.Analisis SituasiKesehatan. http://herman-

mamank.blogspot.com/2012/12/makalah-analisis-situasi-keseahatan.html (sitasi 

25 September pukul 20.56) 

Miller, Robert, A. Fisher, K. Miller, L. Ndlovu, B.N Maggwa, I. Askew, D. Sanogo 

and P. Tapsoba. (1997) The Situation Analysis Approach to Assessing Family 

Planning and Reproductive Health Services. USA: Population Council 

Supriyanto, StefanusdanNyoman Anita. (2007). PerencanaandanEvaluasi. Surabaya: 

Airlangga University Press 

 


	Mamank, Herman.2012.Analisis SituasiKesehatan. http://herman-mamank.blogspot.com/2012/12/makalah-analisis-situasi-keseahatan.html (sitasi 25 September pukul 20.56)

