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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Demam adalah terjadinya kenaikan suhu tubuh diatas suhu normal (36,4º C – 37,2º 

C) sebagai respon dari stimulus yang menyebabkan sakit (Kapti & Azizah, 2017). 

Demam merupakan suatu gejala dari penyakit dan bukan suatu penyakit tersendiri 

(Fitriani, 2013). Demam tidak bisa diabaikan karena bisa membahayakan nyawa anak, 

karena saat terjadi demam akan terjadi gangguan keseimbangan cairan tubuh yang bisa 

menyebabkan syok (Sugani & Priandarini, 2010). Ketika kuman masuk dalam tubuh, 

maka zat pirogen di dalam hipotalamus merangsang pelepasan asam arakidonat serta 

mengakibatkan peningkatan prostaglandin E2 yang menyebabkan demam (Sutjahjo, 

2015). 

Penanganan demam untuk balita pada layanan kesehatan pertama (Puskesmas) 

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdapat pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, yang terdapat 

pada pasal 21 sampai pasal 27 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014a). 

MTBS dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Integrated Management of Childhood Illness 

(IMCI) yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) dan United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan 

kematian balita di negara-negara berkembang, penerapan MTBS di Indonesia mulai 

dilaksanakan pada tahun 1997 (Maryunani, 2014).  

Sebagian besar penanganan MTBS di Puskesmas (>25%) yang ditangani adalah 

anak dengan kasus demam. Pada penelitian yang dilakukan di Egypt mengenai MTBS, 
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didapatkan hasil bahwa penurunan demam signifikan terjadi pada kelompok yang di 

tatalaksana dengan MTBS dibanding kelompok yang tidak di tatalaksana menggunakan 

MTBS (Sallam, Mazary, Osman, & Bahaa, 2016). Dalam tiga bulan terakhir yang 

diperoleh dari Puskesmas Sendang (Juli sampai dengan September) balita demam yang 

ditangani di Puskesmas Sendang adalah 63 balita. Dari 105 balita yang berkunjung ke 

Puskesmas Sendang, 63 balita mengalami demam atau bisa dikatakan (60%), sedangkan 

42 balita (40%) mengalami diare. 

Penerapan MTBS di Indonesia yang sudah lama masih ada kendala dalam 

penatalaksanaannya, MTBS belum dilakukan secara maksimal atau ideal karena 

perpindahan atau pensiunnya tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan MTBS, 

sarana dan prasarana yang kurang lengkap, adanya pembatasan jumlah peserta 

pelatihan MTBS oleh Kementerian Kesehatan (30-40 petugas kesehatan saja yang 

dibagi menjadi tiga atau empat kelas) (Maryunani, 2014). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pasaribu di Puskesmas Medan Sunggal, hanya ada satu orang petugas 

kesehatan saja yang sudah mengikuti pelatihan MTBS, sehingga pasien harus 

menunggu cukup lama untuk penatalaksanaan MTBS. Kendala lain di Puskesmas 

Medan Sunggal adalah tidak adanya dokter yang melakukan tatalaksanan MTBS, serta 

peralatan MTBS kurang lengkap dan sering rusak (Pasaribu, 2018). 

Puskesmas dikatakan menerapkan pendekatan MTBS jika memenuhi kriteria 

minimal 60% dari jumlah kunjungan balita sakit yang harus menerima pendekatan 

MTBS oleh petugas kesehatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009, 

dalam Rekawati, Chriswardani, & Arso, 2012) jumlah Puskesmas di Indonesia yang 

menerapkan MTBS pada tahun 2009 yakni 51,9% dari total Puskesmas yang tersebar 

di Indonesia. Pada tahun 2009 jumlah Puskesmas yang ada di Jawa Timur yakni 933, 

Puskesmas yang sudah melaksanakan MTBS adalah 692 Puskesmas, tetapi hanya 
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sedikit yang sudah memenuhi kriteria penatalaksanaan MTBS yakni 0,7%. Dari sekian 

banyak Puskesmas khususnya yang ada di Jawa Timur yang menerapkan pendekatan 

MTBS, tetapi pada kenyataannya masih sedikit Puskesmas yang menerapkan 

pendekatan MTBS sesuai kriteria. 

Penelitian yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada Puskesmas dalam melakukan MTBS yaitu: (1) kurangnya 

tenaga kesehatan yang terlatih MTBS; (2) kurangnya sarana dan prasarana untuk 

penatalaksanaan MTBS, seperti obat peralatan, program promosi, dan pengawasan 

(Titaley et al., 2014). Pada penelitian lainnya menyebutkan bahwa terdapat faktor yang 

menghambat implementasi MTBS. Faktor tersebut adalah  (kebijakan, komunikasi, 

lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sehingga implementasi MTBS masih kurang 

yaitu hanya 53,6%) (Arkiang & Khusnal, 2015).  

Pada penelitian mengenai kepuasan ibu dengan pelaksanaan MTBS di Puskesmas 

Pannambungan Kecamatan Mariso Makassar sebagian besar (37,5%) responden tidak 

puas terkait penanganan balita sakit menggunakan MTBS (Madu, 2017). Kepuasan ibu 

selaku pasien pada layanan kesehatan sangat penting diperhatikan sebagai indikator 

keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepuasan pasien 

terhadap pelayanan kesehatan tercapai jika apa yang didapatkan pasien melebihi 

harapannya (Handayani, 2016). 

Pelayanan yang berkaitan dengan penatalaksanaan MTBS jika terus-menerus tidak 

diperhatikan, maka yang terjadi adalah tidak maksimal atau tidak idealnya 

penatalaksanaan MTBS yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau bahkan akan 

menimbulkan kesalahan yang fatal. Kurangnya tenaga kesehatan dalam pelayanan 

kesehatan atau penatalaksanaan kesehatan akan mempengaruhi kecepatan dalam 

penanganan pasien di Puskesmas. Kurangnya petugas kesehatan dalam 
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penatalaksanaan MTBS akan menyebabkan beban tugas mereka berat, sehingga tidak 

maksimal dalam melakukan penatalaksanaan atau bahkan bisa salah dalam 

pengambilan keputusan. Kurang lengkapnya peralatan penunjang dalam 

penatalaksanaan MTBS akan menyebabkan tidak maksimalnya penatalaksanaan MTBS 

(Pasaribu, 2018). 

Penanganan untuk masalah-masalah yang ada di Puskesmas tersebut adalah 

menambah jumlah tenaga kesehatan atau tenaga pelayanan di Puskesmas agar 

pelayanan efektif, melakukan pelatihan tenaga kesehatan khususnya MTBS minimal 

dua tenaga kesehatan setiap Puskesmas (Maryunani, 2014). Menambah peralatan 

penunjang untuk menunjang penatalaksanaan MTBS agar penatalaksanaannya 

maksimal, menambah sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung Puskesmas 

khususnya pasien dan pengantar pasien (Titaley et al., 2014). Jika penanganan tersebut 

dilaksanakan, maka tingkat kepuasan pasien akan meningkat dan berhasilnya semua 

program atau pendekatan yang ada di Puskesmas termasuk MTBS guna meningkatkan 

derajat kesehatan. 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2018, peneliti melakukan wawancara kepada 10 ibu yang mengantarkan 

anaknya yang mengalami demam ke Puskesmas Sendang dan ditatalaksana 

menggunakan MTBS oleh petugas kesehatan, di dapatkan hasil bahwa 7 dari 10 ibu 

(70%) mengatakan bahwa tidak puas karena menunggu terlalu lama dan penjelasan 

petugas tentang perawatan di rumah kurang jelas. Dari data-data masalah yang terjadi 

di Puskesmas yang sudah ada, peneliti belum menemukan kepuasan ibu dalam 

penatalaksanaan MTBS untuk balita demam oleh petugas kesehatan, maka peneliti 

ingin mengetahui “Hubungan Penatalaksanaan Balita Demam Menggunakan 
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Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan Kepuasan Ibu di Puskesmas 

Sendang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di 

Puskesmas Sendang ? 

2. Bagaimana gambaran kepuasan ibu terhadap penerapan Manajemen Terpadu 

Balita Demam di Puskesmas Sendang ? 

3. Bagaimana hubungan penatalaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) kepada balita demam dengan kepuasan ibu di Puskesmas Sendang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara penatalaksanaan balita demam 

menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan kepuasan ibu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi penatalaksanaan balita demam dengan pendekatan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit. 

b. Mengidentifikasi tingkat kepuasan ibu terhadap penatalaksanaan dengan 

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

c. Menganalisa hubungan antara penatalaksanaan balita demam menggunakan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan kepuasan ibu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Menambah wawasan peneliti mengenai penerapan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS) di Puskesmas dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). 

1.4.2 Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan Puskesmas mengenai 

penyusunan kebijakan untuk petugas yang melaksanakan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS), serta melakukan pelatihan atau seminar yang bertujuan untuk 

mengupgrade pengetahuan petugas MTBS untuk melaksanakan pendekatan MTBS. 

Dengan demikian kinerja petugas MTBS dapat meningkatkan mutu pelayanan 

Puskesmas. 

1.4.3 Bagi Bidang Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang keperawatan, khususnya 

keperawatan anak untuk penatalaksanaan MTBS. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas dan penelitian ini ditujukan pada ibu yang 

mengantarkan anaknya ke Puskesmas yang anaknya mengalami demam dan ditangani 

oleh petugas kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS). 

1.6 Keaslian Penelitian 

a. (Aini, 2015) dalam “Hubungan Dukungan Ayah dengan Penatalaksanaan 

Balita Sakit Menggunakan Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit di 

Wilayah Kerja Puskesmas Dau”. Dalam penelitian tersebut Aini meneliti 

adanya hubungan dukungan ayah dengan penatalaksanaan balita sakit 
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menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada 

penelitian tersebut disebutkan adanya hubungan antara dukungan ayah dengan 

penatalaksanaan balita sakit menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah 

variabel independen nya, dimana pada penelitian yang dilakukan Aini variabel 

independen nya adalah dukungan ayah, sedangkan variabel independent pada 

penelitian saya adalah penatalaksanaan balita demam menggunakan 

Manajemen Terpadu Balita sakit (MTBS). 

b. (Silviana, Hestiningsih, & Wuryanto, 2015) dalam “Hubungan Karakteristik 

Individu dan Perilaku pada Petugas Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

dengan Cakupan Penemuan Pneumonia di Puskesmas Kabupaten Kebumen”. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian hubungan Karekteristik 

individu (umur, jenis kelamin, Pendidikan, dan masa kerja) petugas puskesmas 

dan sikap petugas MTBS dengan cakupan penemuan pneumonia. Penelitian ini 

menyimpulkan ada hubungan antara supervisi pimpinan puskesmas pada 

petugas MTBS dengan cakupan penemuan pneumonia, variabel yang tidak 

memiliki hubungan dengan cakupan penemuan pneumonia adalah umur, jenis 

kelamin, masa kerja, pengetahuan, sikap, praktek, dan persepsi motivasi 

petugas MTBS, serta petugas MTBS hanya fokus untuk penanganan balita sakit 

saja, bukan untuk mencapai target penemuan pneumonia pada balita. Yang 

membedakan penelitian tersebut diatas dengan penelitian saya adalah populasi 

yang digunakan. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah petugas 

MTBS, sedangkan populasi pada penelitian saya adalah ibu dari balita yang 

sakit, serta memperoleh tindakan menggunakan MTBS. Penelitian ini meneliti 

ada tidaknya hubungan karakteristik individu dan sikap petugas MTBS untuk 
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menemukan kasus pneumonia, sedangkan pada penelitian saya tujuannya 

adalah mengetahui tingkat kepuasan ibu terhadap penatalaksanaan MTBS yang 

dilakukan petugas Puskesmas. 

c. (Tisnawati, Hamdanesti, & Zulferi, 2018) dalam “Pengaruh Penggunaan Buku 

Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Petugas di Puskesmas Belimbing Kota Padang Tahun 2018”. 

Pada penelitian tersebut Tisnawati dkk meneliti ada tidaknya pengaruh 

penggunaan buku Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terhadap 

peningkatan pengetahuan petugas. Rancangan penelitian ini yakni One-Group 

Pretest-Posttest Design, kuesioner akan diberikan sebelum dan setelah diberikan 

pelatihan penggunaan buku began MTBS. Hasil uji statistik didapatkan nilai p= 

0,028 (p= ≤ 0.05), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh pelatihan 

menggunakan buku began MTBS terhadap peningkatan pengetahuan petugas 

di Puskesmas Belimbing Kota Padang tahun 2018. Yang membedakan 

penelitian ini dan penelitian saya adalah variabel dependennya, pada penelitian 

ini variabel dependennya adalah peningkatan pengetahuan petugas di 

Puskesmas Belimbing Kota Padang, sedangkan variabel dependen penelitian 

saya adalah kepuasan ibu terhadap penatalaksanaan balita demam 

menggunakan MTBS.  

d. (Boschi Pinto et al., 2018) dalam “Global Implementation Survey of Integrated 

Management of Childhood Illness (IMCI): 20 Years on”. Dalam Penelitian ini, 

Pinto et al melakukan cross-sectional self administrated survei. Kuesioner dan 

analisis data berfokus pada (1) memberikan gambaran umum tentang saat ini 

organisasi dan pembiayaan IMCI di tingkat negara,  
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(2) mendeskripsikan penerapan ketiga komponen IMCI, dan (3) pelaporan 

tentang inovasi, hambatan, dan peluang untuk memperluas akses ke perawatan 

untuk anak-anak. Survei ini memberikan kesempatan untuk lebih memahami 

bagaimana implementasi IMCI telah berkembang selama 20 tahun. Hasilnya 

bias digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan 

kegiatan untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kelangsungan hidup 

anak-anak dan untuk membantu mencapai yang berhubungan dengan 

kesehatan. Penelitian ini yakni survei tentang penerapan IMCI di berbagai 

negara, sedangkan penelitian saya mengenai hubungan penatalaksanaan balita 

demam menggunakan MTBS dengan kepuasan ibu. 

 


