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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO 

a) Keadaan Geografis 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa 

Timur yang dijuluki dengan “bumi sholawat nariyah”. Kabupaten Situbondo 

terletak di posisi antara 7°35’ - 7°44’ Lintang Selatan dan 113°30’ – 114°42’ 

Bujur Timur dengan batas wilayah yaitu diantaranya : 

 Sebelah utara : Selat Madura 

 Sebelah timur : Selat Bali 

 Sebelah selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi 

 Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo 

 

Gambar 3.1 Peta kabupaten Situbondo 

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten Situbondo 

Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, dan 

mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 Km. pantai 
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utaraKabupaten Situbondo umumnya merupakan dataran rendah dan disebelah 

selatan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayahnya kurang lebih adalah 11 

km. dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, 13 kecamatan memiliki 

pantai  dan 4 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu diantaranya Kecamatan 

Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan situbondo, Kecamatan Panji. 

Temperature daerah ini kurang lebih diantaranya 25,8° - 29,8°C dengan rata-rata 

curah hujan sebesar 994 mm-1.503 mm per tahunnya sehingga daerah ini 

tergolong daerah kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggia 0-1250 m 

diatas permukaan air laut.
1
   

b) Wilayah Administrasi 

Kabupaten Situbondo memiliki 17 kecamatan yaitu kecamatan 

Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan 

Besuki, Kecamatan Suboh, Kecamatan mlandingan, Kecamatan Bungatan, 

kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, Kecamatan 

Mangaran, Kecamatan panji, Kecamatan kapongan, Kecamatan Arjasa, 

Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, dan Kecamatan banyuputih. Serta 

Kabupaten Situbondo memiliki 132 Desa, 4 Kelurahan, 660 dusun/lingkungan, 

1.220 Rukun warga (RW), dan 3.189 Rukun tetangga (RT). Jumlah desa 

terbanyak berada di kecamatan Panji, yaitu sebanyak 12 desa dan yang paling 

sedikit jumlah desa di Kecamatan Banyuputih, yaitu sebanyak 5 desa. Sedangkan 

4 kelurahan berada di Kecamatan Situbondo (2 Kelurahan) dan Kecamatan Panji 

                                                           
1
 Profil Kabupaten Situbondo 2013 
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(2 kelurahan).dari 136 desa yang ada 33desa diantaranya tergolong wilayah 

perkotaan dan 103 wilayah pedesaan.
2
  

c) Kependudukan  

Data kependudukan ialah salah satu data pokokyang sangat diperlukan dalam 

perencanaan dan evaluasi dalam segi pembangunan karena penduduk selain 

merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan. Berdasarakan hasil 

proyeksi BPS Kabupaten Situbondo, jumlah penduduk yang berada di Kabupaten 

Situbondo pada tahun 2017 mencapai 676.703 jiwa yaitu terdiri dari 330.111 

penduduk laki-laki dan 346.592 perempuan. Angka kepadatan penduduk di 

Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 mencapai 413 jiwa/km
2
.
3
 

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo ini, ada tiga kecamatan 

dengan jumlah penduduk tertinggi diantaranya adalah Kecamatan panji dengan 

jumlah penduduk sebesar 71.094 jiwa, kecamatan Besuki dengan jumlah 

penduduk sebesar 63.537 jiwa, serta selanjutnya kecamatan Banyuputih 56.208 

jiwa. Sedangkan ada tiga kecamatan dengan jumlah penduduk yang rendah 

diantaranya adalah Kecamatan Jatibanteng dengan jumlah pendududk 22.948 

jiwa, Kecamatan Mlandingan dengan jumlah penduduk 23.592 jiwa, serta 

Kecamatan Banyuglugur dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 23.413 jiwa. 

Kompisisi penduduk menurut golongan umur kabupaten situbondo tahun 2016 

dapat dilihat pada gampar 3.2 berikut 

 

                                                           
2
 Ibid  

3
 Kabupaten Situbondo dalam angka 2017 
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Gambar 3.2 Piramida Penduduk Menurut Golongan Umur Kabupaten Situbondo 

tahun 2017 

Sumber : BPS Situbondo 

 Dari gambar piramida diatas diketahui bahwa komposisi penduduk 

tertinggi pada tahun 2017 adalah kelompok berusia 15-19 tahun yaitu sebesar 

7,92% dan kelompok berusia 35-39 tahun 7,79% sedangkan komposisi paling 

paling rendah adalah kelompok usia 75 tahun keatas yaitu sebesar 2,13% dan 

kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 2,28%.  

 Selain itu di Kabupaten Situbondo jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI 

eksklusif dan bayi yang mengkonsumsi susu formula dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut : 
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Gambar 3.3 Diagram bayi pengguna ASI ekslusif dan pengguna susu 

formulatahun 2015-2018 

Sumber : Data bayi pengguna ASI eksklusif dan bayi yang menggunakan susu 

formula 

Pada (Gambar 3.3) menunjukkan jumlah bayi yang menggunakan ASI 

Eksklusif dan susu formula pada kurun waktu tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 

pengguna ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan pengguna susu formula yaitu 

745 pengguna ASI eksklusif dan 444 pengguna susu formula.begitu pula ditahun 

2016 pengguna ASI eksklusif mencapai 6.232 bayi dan 1.560 bayi yang 

menggunakan susu formula. Pada tahun 2017 pengguna ASI eksklusif mencapai 

5.461 bayi dab 1.289 bayi yang masih menggunakan susu formula.selanjutnya 

pada tahun 2018 pengguna ASI esklusif masih lebih tinggi di bandingkan 

pengguna susu formula yaitu mencapai angka 3.672 bayi yang menngnakan ASI 

eksklusif dan 603 bayi yang masih menngunakan susu formula. 
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Berdasarkan (gambar 3.3) menunjukkan bahwasanya masih cukup banyak 

bayi yang belum mengkonsumsi ASI eksklusif secara berkesinambungan. 

Meskipun jika dilihat dari gambar diatas bahwasnya pengguna ASI eksklusif lebih 

tinggi daripada jumlah pengguna susu formula akan tetapi belum mencapai target 

yang telah sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 

d) Perekonomian  

Pertumbuhan perekonomian merupakan suatu proses perubahan kondisi 

perekonomian yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari 

sebelumnya selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan pada akhirnya menimbulkan 

kemakmuran masyarakat makin meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan 

ekonomi  

Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai 5,07% disini terjadi peningkatan 

sebaesar 0,07 point setelah di tahun 2016 hanya mencapai 5,00%. Angka 

pertumbuhan ekonmi di Kabupaten Situbondo ini mulai membaik ditahun 2017 

setelah sebelumnya pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan dengan 

persentase ekonomi yang hanya 4,86%. Hal itu diakibatkkan karena dampak dari 

kondisi ekonomi global yang belum membaik yang dipicu oleh kenaikan BBM, 

kenaikan tariff dasar listrik, dan tingginya tingkat suku bunga Bank kebijakan 

pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan situasi kurang kondusif bagi dunia 

usaha. 
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Angka pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten Situbondo selama 3 (tiga) tahun 

terakhir masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonominasional dan pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo, 

Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat di 

lihat pada gampar 3.3 berikut. 

 

Gamabar 3.4. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten situbondo, Jawa Timur, 

dan Nasional tahun 2013 sampai dengan 2016 

Sumber : BPS Kab. Situbondo 

 Berdasarkan (Gamabr 3.4) bisa kita lihat bahwasanya di tahun 2013 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten situbondo sempat mengalami kenaikan 

hingga mencapai angka 6.91dan angka tersebut masih diatas rata-rata 

pertumbuhan perekonomian Nasional dan pertumbuhan perekonomian Provinsi 

Jawa Timur. Tetapi jika dilihat pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014-2017 

angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten situbondo mengalmi penurunan 
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derasti hingga mencapai angkka 5,07 dan angkka tersebut masih dibawah rata-rata 

dari pertumbuhan ekonomi Nasioanl dan Pertumbuhan ekonomi Provins Jawa 

Timur.  

e) Pendidikan  

Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimatkan, sebagian besar penduduk 

Kabupaten Situbondo tahun 2017 adalah tamatan sekolah dasar/sederajat yaitu 

dalam persentase 30,97%, selanjutnya di peringkat kedua SLTA sederajat 

sebanyak 12,52%, SLTP sederajat sebanyak 11,35% dan sarjana 2,76%. Berikut 

ini dapat dilihat pada gambar dibwaha ini bahwa diagram tingkat pendidikan 

tertinggi yang di tamatkan penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2017. 

 

Gambar 3.5. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten 

Situbondo tahun 2017 

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten Situbondo 

Berdasarkan (gambar 3.5) menunjukkan bahwa angka masyarakat di 

Kabupaten Situbondo yang tidak/belum sekolah masih tinggi yaitu mencapai 

angka 34,29%. Lalu disusul dengan tingginya tamatan SD yaitu mencapai angka 

30.97%. Sedangkan komposisi paling rendah yaitu tamatan s3 yaitu hanya 
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mencapai angka 0,01% saja lalu selanjutnya ada tamatan s2 yang hanya mencapai 

angka 0,13% dan tamatan diploma 1 dan 2 hanya mencapai angka 0.28% saja. 

Sedangkan angka yang melek huruf Kabupaten Situbondo sebesar 92,48%, atau 

430.745 penduduk usia 15-59 tahun bias membaca dan menulis dari 465.760 total 

penduduk usia 15-59 tahun (Dinas Pendidikan Kabupaten situbondo tahun 2017).   

B. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN 

a. Struktur Organisasi 

Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi, 

Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo menyebutkan bahawa Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo dipimpin oleh kepala Dinas yang selanjutnya di bantu oleh 

1 (satu) sekertaris dan 4 (empat) kepala bidang. Setiap bidang membawahi 3 (tiga) 

kepala seksi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya sekertaris 

dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian. 

a. Kepala Dinas 

b. Sekertariat, membawahi : 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian. 

2. Sub bagian keuangan dan pengelolaan asset 

3. Sub bagian penyusunan program dan informasi 

c. Bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, membwahi : 

1. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat 

3. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga 

d. Bidang sumber daya kesehatan, membawahi : 

1. Seksi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 
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2. Seksi pembiyaan kesehatan  

3. Seksi sumber daya manusia kesehatan 

e. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi : 

1. Seksi surveilans dan imunisasi. 

2. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

3. Seksi pencegahan dan pemberantaasan penyakit tidak menular 

dan kesehatan jiwa. 

f. Bidang pelayanan kesehatan, membawahi : 

1. Seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional 

2. Seksi pelayanan kesehatan rujukan 

3. Seksi peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan  

g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) 

1. Puskesmas 17 unit 

2. Gudang farmasi kesehatan (GFK) 1unit 

3. Laboratorium kesehatan daerah (labkesda) 1 unit 

 Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibidang kesehtan, Dinas 

Kesehatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut 
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 Gambar 1.4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO 
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b. Visi dan Misi Dinas Kesehatan 

a) Visi  

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2001 

seperti yang telah ditetapkan dalam visi direncana pembangunan jangka 

menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016 sampai tahun 2021 

yaitu “terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri, serta lebih 

beriman, sejahtera dan berkeadilan” dan pada misi ketiga “meningkatkan 

kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan, maka sasaran kebijakan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, yaitu : 

1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat 

2. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas 

3. Meningkatkan pelayanan terhadap pasangan usia subur 

4. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan menurunnya angka 

kematian ibu dan bayi denga mempertimbangkan perkembangan 

masalah seta berbagai kecenderunga masalah kesehatan kedepan 

maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo meliputi Visi 

Kepala Daerah yang ada di Rencana pembangunan jangka 

menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. 

Visi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa kemandirian 

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat merupakan factor yang sangat penting 

untuk meningkatkan derajat kesehatan di Situbondo. Masyarakat yang mandiri 

untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat situbondo menyadari, 

mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan 

kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik 
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yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, 

maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.    

b) Misi 

Misi rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2016-

2021 mengacu pada misi ke tiga kepala daerah pada rencanan pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021yaitu “meningkatkan 

kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berekeadilan”. Dinas kesehatan 

Kabupaten Situbondo dalam membentuk misi dengan mencermikan peran,fungsi 

dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan diseluruh wilayah 

Situbondo, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Situbondo. Untuk mewujudkan visi 

tersebut ada empat misi yang di emban oleh Dinas Kesehatan dimasing-masing 

jenjang administrasi pemerintah, yaitu: 

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat dankemitraan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 

2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan 

yang bermutu, merata dan terjangkau. 

3. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dan 

meningkatkan upaya kembalian penyakit serta penanggulanagan 

masalah kesehatan. 

4. Meningkatkan, mendayagunakan sumberdaya dan manajemen 

kesehatan.  
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c. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam 

Rangka Mengurangi Angka kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk 

Dinas Kesehatan mempunyai tujuan dan sasaran dalam rangka mengurangi 

angka kematian bayi dan prevalensi gizi buruk untuk jangka tahun 2016-

2021, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dapat di 

lihat pada tabel gambar 3.5 berikut. 

No tujuan Indikat

or 

tujuan 

Sasaran Indicato

r 

sasaran 

Penjelasan 

indicator 

2015  Target Kinerja   

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Mening

katakan 

kualitas 

kesehat

an 

masyara

kat 

AHH 

(Angk

a 

Harapa 

Hidup) 

Meningka

tkan akses 

pelayanan 

masyaraka

t 

Angka 

kematia

n bayi 

Jumlah 

kematian 

yang terjadi 

antara saat 

bayi lahir 

sampai satu 

hari sebelum 

ulangtahun 

pertama/100

0 kelahiran 

hidup 

10,7 10,5(per 

1000 

kelahira

n hidup) 

10,4 

(per 

1000 

kelahira

n hidup) 

10,3(

per 

1000 

kelahi

ran 

hidup

) 

10,2 

(per 

1000 

kelahir

an 

hidup) 

10 (per 

1000 

kelahir

an 

hidup) 

10 (per 

kelahir

an 

hidup) 

    Prevale

nsi gizi 

buruk 

Perbandinga

n jumlah 

gizi buruk 

yang 

ditemukan 

bagi jumlah 

balita yang 

diperiksa 

(prosentase) 

2,60% 2.50% 2.10% 2% 1,90% 1.70% 1,70% 

Gambar 3.5. tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo tahun 

2016-2021 

Sumber : profil kesehatan Kabupaten Situbondo tahun 2017  

 Berdasarakan tabel pada (gambar 3.5) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 

memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kuru waktu 2016-2021. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yag berkaitan dengan 

judul yang akan di teliti oleh peneliti yaitu mengurangi angka kematian bayi dan 
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prevalensi gizi buruk. Salah satu cara yang diterapkan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menerapkan 

dan mensosialisasikan program ASI eksklusif. Adanya program ASI eksklusif ini 

bertujuan untuk mengurangi angka kematian bayi dan juga memperbaiki gizi 

untuk tumbuh kembang bayi. 

 


