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BAB III 

KERANGKA KONSEP 
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Keterangan: Diteliti  

 Tidak Diteliti   

 Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hubungan Penatalaksanaan Balita 

Demam menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan 

Kepuasan Ibu di Puskesmas Sendang 

4. Demam 

Sakit pada anak yang 

ditangani menggunakan 

MTBS 

1. Pneumonia 

2. Diare 

3. Disentri 

4. Demam 

 

5. Campak 

6. Infeksi telinga 

7. Anemia 

Pendekatan Manajemen 

Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) 

Materi Manajemen 

Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) 

1. Penilaian anak sakit 

usia dua bulan 

sampai lima tahun 

dan anak usia satu 

hari sampai dua 

bulan (bayi muda) 

2. Klasifikasi 

3. Tindakan 

Tujuan pendekatan MTBS pada balita: 

1. Menurunkan angka kesakitan 

yang sering terjadi pada balita 

dan mengurangi angka 

kematian balita 

2. Memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan kesehatan anak 

Faktor-faktor kepuasan Klien 

(Ibu): 

1. Lingkungan fisik 

2. Petugas kesehatan yang 

ramah 

3. Petugas kesehatan 

memberikan informasi 

yang mudah di mengerti 

4. Saling menghargai 

5. Layanan kesehatan yang 

efektif dan teliti 

6. Empati 

7. Biaya layanan yang efisien 

Kualitas Layanan 

yang baik: 

1. Kunjungan 

berulang 

2. Positive word of 

mouth 

3. Loyalitas 

klien 

4. Kepuasan 

klien 

 

4.Kepuasan 

klien 



28 

 

3.2 Deskripsi Kerangka Konsep 

Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu 

pendekatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas untuk menangani 

balita sakit. Adapun materi yang terdapat dalam MTBS adalah penilaian anak sakit usia 

dua bulan sampai lima tahun, mengklasifikasikan balita sakit kedalam tiga klasifikasi 

yakni warna merah yang berarti anak memerlukan penanganan segera atau perlu 

dirujuk, warna kuning anak memerlukan pengobatan spesifik pada layanan kesehatan, 

serta warna hijau yang berarti anak hanya memerlukan perawatan dirumah, dan 

pemberian tindakan, baik tindakan yang diberikan tersebut kepada balita sakit, ataupun 

konseling kepada ibu (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015).  

Tujuan dari pendekatan MTBS adalah menurunkan angka kesakitan yang sering 

terjadi pada balita dan mengurangi angka kematian balita, serta memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak. Anak sakit yang ditangani 

menggunakan MTBS adalah pneumonia, diare, disentri, demam, campak, infeksi 

telinga, dan anemia (Maryunani, 2014). 

Terdapat faktor-faktor kepuasan klien yang menciptakan kualitas pelayanan yang 

baik yakni lingkungan fisik, petugas kesehatan yang ramah, petugas kesehatan yang 

memberikan informasi yang mudah di mengerti, saling menghargai, layanan kesehatan 

yang efektif dan teliti, empati, serta biaya layanan yang efisien. Kualitas layanan yang 

baik oleh petugas yang ada di Puskesmas baik petugas administrasi, apoteker dan 

tenaga kesehatan yang memberikan pendekatan MTBS kepada balita sakit atau 

konseling kepada ibu akan menciptakan kunjungan berulang, positive word of mouth, 

loyalitas pelanggan, dan kepuasan klien (Pohan, 2007). 
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Faktor-faktor kepuasan klien dan pelayanan yang baik merupakan sebab akibat 

yang saling berkaitan, ketika dilaksanakan secara maksimal maka akan memberikan 

hasil yang maksimal untuk penerapan pendekatan MTBS di Puskesmas, diantaranya 

menurunkan angka kesakitan yang sering terjadi pada balita dan mengurangi angka 

kematian balita dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

kesehatan anak. Dengan pelayanan pendekatan MTBS yang maksimal maka klien akan 

mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan (Maryunani, 2014). 

3.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu rumusan masalah. Berdasarkan 

latar belakang masalah, rumusan masalah seperti tersebut yang diatas, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 H1  : terdapat hubungan antara penatalaksanaan balita demam menggunakan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan kepuasan ibu di Puskesmas 

Sendang. 


