
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini tujuan 

pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien 

dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan 

tergantung dari  berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan 

diantara perawat dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan 

yang lain saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas 

pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada 

di masyarakat. 

Pembangunan kesehatan merupakan bentuk aktivitas dalam 

rangka mengisi kemerdekaan bangsa supaya dapat mewujudkan 

masyarakat yang sehat dan kuat. Salah satunya adalah dengan 

melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan adalah sebuah kegiatan yang diberikan kepada individu 

maupun masyarakat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

dan menyembuhkan penyakit individu maupun masyarakat. 

Pelayanan kesehatan dapat berbentuk pelayanan individu yang 

dilakukan oleh dokter praktik maupun pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi. Semua jenis pelayanan kesehatan 



 
  

tersebut pada umumnya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memberikan pelayanan untuk menyembuhkan penyakit dan 

memulihkan kesehatan perseorangan maupun masyarakat. 

Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang 

kesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya 

Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu 

namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk masyarakat, 

terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. 

Puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan dalam upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat. Sehingga dengan adanya 

peningkatan kesehatan masyarakat, dapat mendorong kualitas hidup 

dimasyarakat. 

Peningkatan kesehatan masyarakat tidak bisa terlepas dari 

upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan 

yang sehat dan mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan 

dari faktor risiko lingkungan. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan harus 

dilakukan secara berkelanjutan. Di samping itu dalam proses 

pembangunan masa datang, diperlukan adanya teknologi kesehatan 

lingkungan yang menitik beratkan upayanya dalam mengukur dampak 



 

kesehatan dari pencemaran yang ditimbulkan oleh adanya 

pembangunan. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kedungmundu dalam bentuk konseling, inspeksi 

kesehatan lingkungan dan intervensi kesehatan lingkungan tersebut, 

harus diteliti apakah telah memenuhi unsur dari isi Permenkes No 13 

tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan 

dapat meningkatan kesehatan masyarakat di lingkungan wilayah kerja 

Puskesmas Kedungmundu. 

Permenkes No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas yang diundangkan di 

Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 menyebutkan bahwa “untuk 

mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit 

dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan serta 

dalam rangka mendukung pencapaian standar pelayanan minimal 

Kabupaten/Kota dibidang kesehatan, perlu diselenggarakan 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas”. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang disebabkan oleh persoalan lingkungan seperti 

sanitasi, air bersih dan polusi. Dimana masalah lingkungan tersebut 

dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit diantaranya adalah 



 
  

ispa, diare dan dermatitis. Pada Tahun 2015 jumlah penderita ispa di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang diketahui sebanyak 

15,247 orang, penderita diare diketahui sebanyak 1,513 orang dan 

penderita dermatitis diketahui sebanyak 1,472 orang. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Implementasi Permenkes No 13 Tahun 

2015 tentang penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan lingkungan  di  

Puskesmas  dalam  upaya peningkatan kesehatan masyarakat di 

Puskemas Kedungmundu Kota Semarang”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini meliputi 3 (tiga) 

macam penyakit yaitu ispa, diare dan dermatitis. Masalah kesehatan 

lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran udara yang 

menyebabkan gangguan pernafasan pada balita yang sering terjadi 

yaitu ispa (infeksi saluran pernafasan akut), dimana biasanya disertai 

dengan batuk, flu dan pilek. Masalah kesehatan lingkungan yang 

berkaitan dengan sanitasi dan air bersih yaitu diare dan dermatitis. 

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan mengenai hak 

atas kesehatan lingkungan bagi masyarakat maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang : 



 

1. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas? 

2. Bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu 

Kota Semarang terhadap ispa, diare dan dermatitis? 

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang terhadap ispa, diare 

dan dermatitis? 

 
D. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendapat gambaran bagaimana ketentuan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang terhadap ispa, diare 

dan dermatitis. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang 

terhadap ispa, diare dan dermatitis. 

 
 
 
 
 



 
  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan 

terkini untuk mengambil kebijakan strategis dalam mengevaluasi 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas 

Kedungmundu Semarang apakah sudah sesuai dengan 

Permenkes No 13 Tahun 2015. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian bagi institusi pendidikan adalah dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat menjadi rujukan dalam mengevaluasi Undang-Undang yang 

sudah ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 
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2. Kerangka Teori 

Pokok pembangunan kesehatan adalah peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan mengatasi sendiri 

masalah kesehatan sederhana terutama melalui upaya 

peningkatan, pencegahan dan penyembuhan. Perpres RI No 72 

Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Sistem 

Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah 

pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua 

komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling 

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya”. 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah sub sistem 

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan 

preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif 

dan rehabilitatif dengan sasaran masyarakat. Fasilitas pelayanan 

kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 1 

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang 

bertempat di kecamatan-kecamatan dimaksudkan sebagai 

pengganti keberadaan rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan 

                                                           
1HPPRI, 2015, Undang-Undang Keperawatan & Tenaga Kesehatan, Yogyakarta, Penerbit Pustaka 

Mahardika.Hal. 4. 



 

yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Puskesmas 

juga merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas 

kesejahteraan kesehatan msyarakat terutama ibu dan anak di 

setiap kecamatannya.2 

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Butir (2) tentang 

Puskesmas mempunyai arti bahwa yang dimaksud dengan 

peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi 

ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya.3 

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Kesehatan lingkungan akan menjadi kondisi yang 

buruk apabila lingkungan mengalami pencemaran. Pencemaran 

lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhkluk 

hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan 

dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia 

atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang 

atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.4 

 

                                                           
2Suhadi. 2005. Perencanaan Puskesmas. Jakarta: CV Trans Info Media. Hal. 7. 
3Lutfi Effendi. 2003. Pokok-Pokok Hukum Administratif. Malang. Bayumedia Publishing. Hal. 51. 
4Mukono, 2011, Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan, Airlanga University Press.Hal.14. 



 
  

Penyelenggaraan kesehatan ingkungan di Puskesmas di 

atur dalam Permenkes No 13 Tahun 2015. Pemerintah 

bertanggung jawab terhadap upaya dan proses Penyelanggaraan 

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, dimana Puskesmas 

sebagai penyelenggaranya. 

Permenkes No 13 Tahun 2015 merupakan sebuah 

perbuatan pemerintahan. Sebagaimana disampaikan oleh Komisi 

Van Poelje, yang menyebutkan bahwa perbuatan pemerintahan 

merupakan tindakan dalam hukum publik (Publiek Rechtelijke 

Handeling) yakni “rechtshandeling door de overhead in haar 

bestuurfunctie verricht” (tindakan-tindakan hukum yang dilakukan 

oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan). 

Sedangkan perbuatan pemerintahan menurut Van Vollen Hoven 

merupakan tindakan secara spontan atau atas inisiatif sendiri 

dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa 

menunggu perintah atasan dan atas tanggung jawab sendiri demi 

kepentingan umum.5 

 
G. Metode Penelitian 

Studi atau penelitian hukum dibagi dalam 2  cabang : Pertama 

hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in 

books. Di samping itu hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai 

suatu studi mengenai law in action, karena mempelajari dan meneliti 

                                                           
5Lutfi Effendi. 2003. Pokok-Pokok Hukum Administratif. Malang. Bayumedia Publishing.Hal. 36. 



 

hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial 

yang lain, sehingga merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal 

dan bersifat empiris. Penelitian hukum dibedakan atas penelitian 

hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian 

hukum normatif menekan pada langkah-langkah observasi dan 

analisis yang bersifat empiris, sehingga langkah-langkah dan desain 

teknis penelitiannya mengikuti pola-pola penelitian ilmu sosial, dimulai 

dengan perumusan masalah dan perumusan hipotesis melalui 

penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, 

pembuatan desain analisis dan berahir dengan kesimpulan. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka diperlukan kejelasan 

dan ketepatan sebagai berikut :6 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang 

bersumber dari data primer, dengan melakukan pencarian data di 

lapangan mengenai “Implementasi Permenkes No 13 Tahun 2015 

tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang 

bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan 

inventarisasi hukum positif. Yang dimaksud pendekatan yuridis 

                                                           
6Ronny Hanitijo Sumitro.1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.Hal. 34. 



 
  

sosiologis adalah pemakaian pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk 

memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.7 

2. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitaian ini merupakan penelitian deskriptif analitis 

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.8 

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini bertujuan membuat 

deskripsi atau gambaran Implementasi Permenkes No 13 Tahun 

2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan 

di Puskesmas dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

3. Unsur-unsur Penelitian 

a. Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. 

b. Puskesmas. 

c. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

                                                           
7Agnes Widanti, dkk, 2009, Petunjuk Penulisan usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 

Soegijapranata.Hal. 7. 
8Ibid, Hal. 8. 



 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.9 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara 

berdasarkan dengan daftar pertanyaan kepada narasumber 

yaitu kepala Puskesmas, kepala sub bagian tata usaha dan 

petugas sanitarian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh 

dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.10 

Jenis data sekunder dikumpulkan sebagai data 

pendukung yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan. 

b) Perpres RI No 72 Tahun 2012 tentang kesehatan 

Nasional. 

c) Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 

d) Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di 

Puskesmas  

                                                           
9Aziz, A. 2008. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 56. 
10Iqbal Hasan, 2010, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 19. 



 
  

e) Permenkes No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 

Puskesmas. 

f) Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang standar 

minimal bidang kesehatan. 

g) Permenkes No 44 Tahun 2016 tentang pedoman 

manajemen Puskesmas. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

a) Buku epidemiologi dan hukum kesehatan lingkungan 

b) Buku hak pasien 

c) Buku pokok-pokok hukum administrasi 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi 

lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data 

meliputi: 

1) Studi Lapangan 

Dalam dalam studi lapangan alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan 

terhadap sumber informasi yang telah ditentukan 

sebelumnya sehingga wawancara yang dilakukan 



 

merupakan wawancara yang difokuskan (focused 

interview).11 

Dalam wawancara ini narasumber yang 

diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang 

diwawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil 

wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Semarang dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

2) Studi Kepustakaan 

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

arsip, literatur maupun laporan-laporan. Data sekunder 

dalam penelitian ini misalnya berupa catatan kegiatan 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan. 

b. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 

(tiga) orang tenaga kesehatan di Puskesmas Kedungmundu 

Semarang. Yaitu : 1 (satu) orang Kepala Puskesmas, 1 (satu) 

orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Petugas 

Sanitarian. Semua narasumber diambil berdasarkan syarat 

                                                           
11Ronny Hanitijo Sumitro.1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.Hal. 57. 



 
  

terpenuhinya sebagai responden karena memenuhi 3 (tiga) 

kriteria inklusi pengambilan sampel yaitu sebagai berikut : 

1) Status kepesertaan, yaitu orang yang aktif dan terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan secara langsung di Puskesmas 

Kedungmundu. 

2) Status kedudukan, yaitu orang yang mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan secara langsung di Puskesmas 

Kedungmundu. 

3) Status kewenangan, yaitu orang yang mempunyai 

kewenangan dan terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan 

kesehatan lingkungan secara langsung di Puskesmas 

Kedungmundu. 

c. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas 

Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu mempunyai luas 

14.244.890 km2 yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yang 

meliputi Kelurahan Kedungmundu, Kelurahan Tandang, 

Kelurahan Jangli, Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan 

Sendangmulyo, Kelurahan Sambiroto, dan Kelurahan 



 

Mangunharjo. Fasilitas dan peran serta masyarakat meliputi 

90 Posyandun Balita, 465 Kader aktif dan 44 Poslansia. 

6. Metode Penyajian Data 

Dalam metode penelitian terdapat dua buah data 

yangdijadikan dasar atas hipotesis atau kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan. Kedua data yang dimaksud adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kalimat verbal. Maksudnya data kualitatif memberikan 

informasi mengenai suatu keadaan melalui pernyataan atau kata-

kata, tidak berbentuk numeric. Dalam penelitian kualitatif 

penelitian tidak memperoleh data secara langsung. Data 

kuantitatif adalah kebalikan dari data kualitatif, yaitu data yang 

menggambarkan suatu informasi atau keadaan dalam wujud 

angka-angka.12 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

analisis kualitatif. Analisa data kualitatif diolah dengan netral 

sesuai karakteristik penelitian, pengolahan data disesuaikan 

dengan tujuan penelitian, disajikan dalam bentuk kajian sosiologis 

untuk menggambarkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Semarang menurut 

Permenkes No 13 Tahun 2015. 

 

                                                           
12Djama’an Satori & Aan Komariah, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Bandung. Hal.  201. 



 
  

7. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data yang diperoleh akan 

dianalisis. Pada penelitian ini data bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus sehingga data dianalisis dengan 

menggunakan uraian-uraian kalimat yang berbentuk kualitatif.13 

Menurut Janice McDrury, tahapan analisis data kualitatif 

meliputi:14 

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci-kunci 

dan gagasan yang ada dalam data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu berupaya menemukan tema-

tema yang berasal dari data. 

c. Menuliskan model yang ditemukan 

d. Koding yang telah dilakukan. 

 

H. Sistematika Tesis 

  Tesis ini akan diuraikan dalam 4 bab yang tersusun sebagai 

berikut : 

  Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir yang terdiri dari kerangka konsep dan 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika tesis. 

                                                           
13Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press. Hal. 121. 
14Lexy Moeleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hal. 248. 



 

  Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori 

berdasarkan obyek yang diteliti dan digunakan untuk menganalisis 

permasalahan, antara lain : pembangunan kesehatan, pelayanan 

kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, kesehatan 

lingkungan, instrumen yuridis pemerintahan. 

  Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab 

ini akan menguraikan mengenai ketentuan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang terhadap 

ispa, diare dan dermatitis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan 

kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota 

Semarang terhadap ispa, diare dan dermatitis. 

  Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi Puskemas Kedungmundu 

Kota Semarang sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini. 

  Bagian akhir dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan 

Lampiran. 
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