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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, yang 

memampukan tiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Dalam era reformasi saat ini, derajat kesehatan sangat berarti bagi 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai salah satu modal 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan 

pembangunan manusia seutuhnya.1Upaya untuk mengoptimalkan derajat 

kesehatan bagi setiap orang, yang menjadi bagian  integral suatu 

kesejahteraan, diperlukan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan 

di bidang kesehatan.  

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi 

setiap warga negara, sebagaimana tercantum pada Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan 

cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. Kesehatan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan umum 

harus dilaksanakan dan diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam 

rangka pembangunan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh didukung oleh 

suatu sistem kesehatan nasional.2 

Setiap upaya yang dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan dengan prinsip 

perlindungan,partisipatif,nondiskriminatif, dan berkelanjutan yang sangat 

penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia yang ada di 

Indonesia, sebagai peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta 

                                                             
1Hendrik, 2018, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC, Hal 26. 
2Tribowo Cecep, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, Hal 1. 
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pembangunan nasional.3 Pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan 

bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan guna memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal, seperti menyediakan pusat kesehatan 

masyarakat (puskesmas). Puskesmas merupakan wadah atau tempat dimana 

seorang tenaga kesehatan dapat mengaplikasikan keilmuan dan 

pengetahuannya di bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya guna memberikan pelayanan yang profesional bagi masyarakat.   

Tanggung jawab pemerintah mengenai fasilitas pelayanan kesehatan 

juga di atur dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana disebutkan pada Pasal 17 bahwa “ 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, 

edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan 

memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pada Pasal 19 

disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala 

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”, adapun 

pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga 

kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan”. 

Adapun tujuan dari pelayanan kesehatan itu sendiri yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi 

atau menormalisasi semua masalah atau semua penyimpangan tentang 

kesehatan yang ada dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat 

pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat akan kesehatan semakin meningkat sehingga tidak ada 

lagi upaya yang dapat dilakukan selain meningkatkan kinerja petugas 

kesehatan secara optimal dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 

sebaik-baiknya.4 

                                                             
3Afriko Joni, 2014, Hukum Kesehatan, Bogor: In Media, Hal 21. 
4Konli Steven, 2014. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Desa Gunawan Kecamatan 
Sesayap Kabupaten Tana Tidung 
(http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/03/Jurnal%20Steven%20IP%2
02010%20(03-01-14-12-07-23).pdf diakses tanggal 27 maret 2018 jam 22.27 WIB. 

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Jurnal%20Steven%20IP%202010%20(03-01-14-12-07-23).pdf
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/Jurnal%20Steven%20IP%202010%20(03-01-14-12-07-23).pdf
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Pada Pasal 46 UU Kesehatan disebutkan bahwa Untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan 

upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan 

perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada pasal 47 disebutkan 

bahwa “upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan 

secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”. Di Indonesia organisasi 

pelayanan kesehatan jika dilihat dari pengelolanya terdiri dari pemerintah dan 

swasta, organisasi yang dikelola pemerintah antara lain puskesmas, rumah 

sakit dan balai kesehatan sedangkan yang disediakan swasta antara lain klinik, 

praktik dokter, praktik bidan, rumah sakit bersalin, rumah sakit, apotek, serta 

laboratorium swasta. 

Puskesmas dalam memberi pelayanan kesehatan dan sebagai 

penyediaan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan 

meningkatkan kesehatan manusia menjadi salah satu bentuk perlindungan 

hukum dalam mendapatkan perhatian hukum. Puskesmas merupakan salah 

satu dalam prasarana pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak 

ukur dari  pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat 

pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah.5 

Padapasal 1 poin 4  Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan masayarakat (puskesmas) dijelaskan bahwa: 

“Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM 

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan 

dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat”. 

Selanjutnya pada ayat (5) juga disebutkanbahwa: 

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP 

adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 

pencegahan,penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 

penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 

                                                             
5Dedi Alamsyah, 2012, Manajemen Pelayanan Kesehatan,  Yogyakarta: Nuha Medika, hal 43. 
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Penjabaran dari beberapa pasal di atas merupakan beberapa upaya dari 

tenaga kesehatan dalam hal ini perawat dalam memberi pelayanan kesehatan 

guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun 

fasilitas kesehatan yang digunakan tenaga kesehatan saat memberikan 

pelayanan kesehatan yaitu puskesmas.  

Adapun pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas memiliki visi “tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya 

Indonesia Sehat”. Pembangunan kesehatanmerupakan gambaran dari 

masyarakat masa depan yang di laksanakan mulai dari tingkat kecamatan, 

yaitu masyarakat yang hidup pada lingkungan jugadengan perilaku yang sehat, 

serta mempunyai kemampuan dalam menjangkau pelayanan kesehatan 

yangmemiliki mutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya.6 

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya dapat mewujudkan diantara 

nya empat misi pembangunan kesehatan yaitu menyelenggarakan 

pembangunan kecamatan yang berwawasan pembangunan, mendorong 

kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat serta memelihara dan 

juga meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau serta 

memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, kelompok dan masyarakat 

serta lingkungannya.  

Melalui upaya-upaya yang telah disebutkan di atas maka diharapkan 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada puskesmas tersebut berjalan 

dengan optimal. Peningkatan mutu kualitas dapat dinilai dari akreditasi 

puskesmas itu sendiri. Pada Pasal 8  Permenkes tentang Puskesmas disebutkan 

bahwa: 

“Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang 

diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang 

ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah 

memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh 

Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara 

berkesinambungan”.  

                                                             
6Dermawan Deden, 2012, Buku Ajar Keperwatan Komunitas, Yogyakarta: Gosyen Publishing,  Hal 
74. 
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 Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang 

menyusun standar dan instrumen penilaian akreditasi Puskesmas dalam 

menyediakan pelayanan tingkat pertama kepada masyarakat. Pada Pasal 3 dan 

4 disebutkan bahwa Puskesmas wajib terakreditasi yang dapat dilakukan 

setiap 3 (tiga) tahun. Penetapan status akreditasi merupakan hasil akhir survey 

akreditasi oleh surveyor dan keputusan rapat lembaga independen 

penyelenggara akreditasi. Penetapan tersebut dibuktikan dengan adanya 

sertifikat akreditasi.  

Pada Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, 

Klinik Pratama, tempat Praktik mandiri Dokter, dan tempat Praktik mandiri 

Dokter Gigi pada Pasal 9 disebutkan bahwa “penetapan Status Akreditasi 

Puskesmas terdiri dari (1) Tidak terakreditasi; (2) Terakreditasi dasar; (3) 

Terakreditasi madya, (4) Terakreditasi utama dan (5) Terakreditasi paripurna”. 

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mempersiapkan tahapan langkah 

Praakreditasi sampai pascaakreditasi Puskesmas dari pembentukan Tim 

Pendamping Kabupaten / Kota, Sarana dan Prasarana Puskesmas, 

Pengganggaran APBD Kabupaten/ Kota dan SDM sesuai Kompetensinya. 

Pendampingan praakreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan 

puskesmas agar memenuhi standar Akreditasi, sedangkan pendampingan 

pascaakreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan 

pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan 

penilaian Akreditasi berikutnya. Akreditasi digunakan sebagai intrumen 

evaluasi ekternal terhadap mutu dan keselamatan Pasien. Untuk peningkatan 

mutu berkesinambungan setelah pascaakreditasi, tim Pendamping bekerja atas 

perintah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang akreditasi dalam rangka 

upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan maka setiap puskesmas wajib 

terakreditasi minimal 3 tahun. Secara ringkas, dapat disimpulkan akreditasi 

merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan 

formal terhadap pencapaian suatu standar. Pencapaian tersebut utamanya 
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berupa peningkatan mutu dan kinerja yang berkesinambungan. Status yang 

ditetapkan sesuai dengan pencapaian dari organisasi pelayanan kesehatan 

tersebut. 

 Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di puskesmas diharapkan 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Di mana puskesmas 

merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat. dalam menjalankan 

fungsinya puskesmas merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia. Untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan maka terdapat 

berbagai profesi tenaga kesehatan di puskesmas yang melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang menjalankan dan memiliki 

kewenangan dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki 

kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien baik 

dalam bentuk upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 butir c UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dikelompokan menjadi beberapa 

kelompok, salah satunya adalah tenaga keperawatan. Perawat dalam 

melakukan upaya kesehatan melakukan pelayanan keperawatan. Pasal 1 butir 

3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan disebutkan 

bahwa: 

“Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional 

yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang 

didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit”. 

 

Pada bagian Undang-Undang Keperawatan disebutkan bahwa 

pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat didasarkan pada 

pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan pasien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan 

tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk pelayanan 
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keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, 

dan aman oleh perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. 

Praktik keperawatan tersebut sebagai wujud nyata dari pelayanan keperawatan 

itu sendiri dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan 

wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam 

keadaan darurat, ataupun kolaborasi. 

Perawat dalam upaya kesehatan merupakan salah satu profesi tenaga 

kesehatan yang sering berhubungan dengan pasien. Pasal 37 UU Keperawatan 

disebutkan bahwa perawat memiliki kewajiban “memberikan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar 

profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Sebagaimana dalam Pasal 38 UU Keperawatan disebutkan bahwa 

pasien memiliki hak yakni “mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai 

dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar 

prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Tabel 1. 

Nama Puskesmas, Jenis Akreditasi dan Jumlah Tenaga Kesehatan 

No Nama Puskesmas Jenis Akreditasi 
Jumlah Tenaga 

Kesehatan 

1 
Puskesmas Laantula 

Jaya 
Madya 72 

2 Puskesmas Ulunambo 

Tidak 

Terakreditasi/on 

proses akreditasi 

63 

3 Puskesmas Bahodopi Tidak Terakreditasi 68 

 

Sumber Data: Data Primer UPTD Laantula Jaya, UPTD Ulunambo, UPTD 

Bahodopi tahun 2018  

 

Data laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia per akhir 

desember 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 193 puskesmas. Di mana 

dari 193 puskesmas di Sulawesi Tengah terdapat 79 puskesmas rawat inap dan 

110 puskesmas non-rawat inap. Di kabupaten Morowali khususnya, terdapat 9 
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puskesmas pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabuaten Morowali. 

Dari 9 puskesmas yang ada masing-masing puskesmas mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat 6 puskesmas dengan jenis tipe 

perawatan dan 3 jenis puskesmas jenis type non-perawatan. Artinya 3 

puskesmas ini menyediakan fasilitas kesehatan rawat jalan dan 6 puskesmas 

merupakan puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap bagi 

masyarakat. Dari 9 puskesmas tersebut terdapat 3 puskesmas yang 

terakreditasi madya yaitu puskesmas Lantula Jaya, puskesmas Wosu, dan 

puskesmas Bahonsuai. 

Adapun keenam puskesmas yang lain statusnya 3 puskesmas 

sementara sedang dalam proses pelaksanaan akreditasi dan 3 puskesmas yang 

lain masih belum di programkan akreditasi hal ini dikarenakan 

penyelenggaraan akreditasi ini dilaksanakan secara bertahap. Menurut data 

dari dinas kesehatan tahun ini 3 puskesmas yang akan melakukan pelaksanaan 

akreditasi yaitu puskesmas Bungku Tengah, Puskesmas Ulunambo, dan 

Puskesmas Bahomotefe. 

Di dalam penyelenggaraan akreditasi yang dilaksanakan oleh 

puskesmas tentu di dalamnya melibatkan semua sumber daya manusia yaitu 

tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas. Salah satu tenaga kesehatan 

yang bekerja di puskesmas yaitu tenaga perawat. Perawat memiliki peran 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui setiap 

program yang ditugaskan oleh kepala puskesmas. Peran perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi yaitu berada pada kegiatan upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan peorangan (UKP). Perawat sebagai 

salah satu pemegang program dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib 

melaksanakan program tersebut demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang 

optimal kepada masyarakat. 

Akan tetapi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak ada kerja sama antara tenaga 

profesi yang lain seperti bidan, farmasi, dokter dan tenaga kesehatan yang 

lain. Dengan adanya kerja sama yang baik antar profesi dalam memberikan 
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pelayanan kesehatan kepada masyarakat di harapkan adanya peningkatan 

kualitas pelayanan yang akan memberi manfaat kepada masyarakat sehingga 

masyarakat merasa puas dengan jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan di 

puskesmas. Dimana hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi 

instrumen dalam penilaian akreditasi yaitu adanya upaya peningkatan kualitas 

dari pelayanan kesehatan tersebut.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renggo 

Purnomo (2013) tentang peranan tenaga perawat dalam meningkatkan 

kesehatan masyarakat di rumah sakit. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

perawat memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Selanjutnya pada penelitian Muhammad Rizal Saragih (2017), 

tentang aktualisasi perawat dalam upaya pelayanan kesehatan promotif dan 

preventif di puskesmas. Perawat puskesmas mempunyai peran dalam tugas 

pokok yaitu memberikan pelayanan keperawatan dalam bentuk asuhan 

keperawatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melihat sudah 

pernah dilaksanakannya beberapa penelitian tentang beberapa peran perawat 

dalam memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas yaitu penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan pada upaya pelayanan kesehatan promotif dan 

preventif, sedangkan dalam penelitian ini peneliti hendak meneliti tentang 

peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pada kesempatan ini penulis 

berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Perawat 

dalam Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas untuk Peningkatan Mutu 

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Morowali” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali? 

2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat peran perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Morowali ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten 

Morowali. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat bagi 

peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mempunyai keyakinan bahwa penulisan yang dilakukan oleh 

penulis akan banyak memiliki manfaat. Manfaat penulisan ini dapat 

dijabarkan dalam beberapa manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis. 

Penulisan ini sangat bermanfaat dan pengembangan ilmu hukum 

khususnya dalam pengkajian hukum kesehatan tentang peran perawat 

dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas untuk peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Penulis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta sebagai persyaratan untuk memenuhi kelulusan MHKes pada 

program studi Magister Hukum Kesehatan. 
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b. Bagi Puskesmas. 

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  puskesmas terkait dengan   

peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. 

c. Bagi Perawat. 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang apa saja peran 

perawat dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas untuk peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali. 

d. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, teori, dan konsep dalam pelaksanaan upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas. 

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal 

approach), hal yang diteliti yaitu tentang peran perawat dalam 

pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Morowali. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari metode penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif, 

gambaran, atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sambil 

menganalisanya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan 

menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.7 Penelitian ini 

dilakukan menempuh langkah-langkah pengumpulan data klasifikasi, 

pengolahan/analisis data dan membuat kesimpulan dan laporan. Dengan 

demikian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

                                                             
7 Dantes Nyoman, 2012, Metode Penelitian, Yogyakarta: CV Andi Offset, Hal. 51. 
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tentang peran perawat  dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian.8 Subyek dalam penelitian ini yaitu kepala puskesmas, 

dan perawat. Adapun subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Puskesmas: 

a) Puskesmas dengan akreditasi yang berbeda yakni puskesmas 

belum terakreditasi, terakreditasi dasar, dan terakreditasi madya. 

b) perawat dengan jumlah 3 orang setiap puskesmas 

c) Perawat yang telah bekerja selama 3 tahun dipuskesmas 

d) Perawat yang memegang program kesehatan/penanggung jawab 

program. 

Dari 5 kategori akreditasi puskesmas, peneliti hendak 

mengambil 3 kategori akreditasi karena dari studi pendahuluan 

tidak ada puskesmas yang terakreditasi utama dan paripurna dari 

9 puskesmas yang ada di Kabupaten Morowali  

b. Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari 

suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi 

yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-

teori yang bersangkutan.9 Obyek penelitian dalam penelitian yang akan 

dilakukan adalah peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten 

Morowali. 

 

4. Jenis Data 

                                                             
8Moleong J Lexy, 2010,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 

132 
9Nyoman Kutha Ratna, 2010, Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu sosial Humaniora 

pada Umumnya.Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hal. 12 



13 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, salah satunya melalui wawancara mendalam. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan 

dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk sebuah buku 

atau bentuk dokumentasi yang biasanya disediakan diperpustakaan umum 

atau perpustakaan pribadi.10 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Lapangan 

Data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitia dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara 

lain : 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

4) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 

5) Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang 

Puskesmas. 

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat Praktik mandiri 

Dokter, dan tempat Praktik mandiri Dokter Gigi. 

                                                             
10 Ali Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 106. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah. 

1) Jurnal-jurnal mengenai pelaksanaan akreditasi puskesmas. 

2) Hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali tentang 

jumlah puskesmas terakreditasi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi seperti 

data dokumen dan publikasi.11 

a. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan dapat diperoleh melalui kepustakaan yang 

bersumber dari perturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi dan hasil penelitian.12 Tujuan dan kegunaan studi 

pustaka pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan masalah 

penelitian. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau 

informasi terkait tujuan penelitian dengan metode tanya jawab dan 

bertatap muka (face to face) antara pewawancara dan informan atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara.13 

Dalam pengambilan data ini penulis menggunakan wawancara 

(interview). Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yag mengajukan pertanyaan dan yang 

                                                             
11 Rianto Adi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, Hal 57. 
12 Ali Zainuddin, Op.,cit, Hal 170. 
13 Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian dalam Teori dan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 39. 
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diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

(interviewer). Dalam wawancara ini dapat digunakan tape recorder  

atau alat perekam lainnya untuk merekam, karena tidak mudah 

melakukan pencatatan sambil mengadakan wawancara, apa yang 

dicatat sangat terbatas dan perlu dilengkapi dengan ingatan. Ingatan 

tidak dipercaya, sehingga akan membuat laporannya tidak lengkap dan 

tidak terinci. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 

perawat yang bekerja disetiap puskesmas yang menjadi tempat 

penelitian. 

Wawancara harus mempunyai tujuan tertentu agar tidak menjadi 

suatu percakapan yng tidak sistematisatau melakukan pengamatan 

yang tidak mempunyai ujung pangkal. Oleh karena itu peneliti 

mempunyai 3 kewajiban, yaitu: 

1) Memberitahu informan terkait hakikat penelitian dan pentingnya 

kerja sama mereka dengan peneliti; 

2) Menghargai informan atas kerja samanya; 

3) Memperoleh informasi dan data yang diinginkannya.14 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap: 

a) Kepala Puskesmas 

b) Perawat berjumlah 3 orang dari setiap puskesmas 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat dan kepala 

puskesmas yang bekerja di puskesmas yang menjadi tempat penelitian. 

Teknik sampel yang digunakan yaitu non probability sampling, dengan 

metode pengambilan purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.15 

Untuk menentukan sampel pada purposive sampling 

persyaratannya sebagai berikut :  

a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri populasi utama. 

                                                             
14 Emzir, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 50. 
15 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta Hal 85 
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b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan 

subjek yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti pada studi 

pendahuluan.16 

Berdasarkan ciri dari purposive sampling sampling tersebut yang 

menjadi ciri narasaumber dan responden yaitu: 

1) Puskesmas dengan akreditasi yang berbeda yakni puskesmas 

belum terakreditasi, terakreditasi dasar, dan terakreditasi 

madya. 

2) perawat dengan jumlah 3 orang setiap puskesmas 

3) Perawat yang telah bekerja selama 3 tahun dipuskesmas 

4) Perawat yang memegang program kesehatan/penanggung  

jawab program. 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang diperoleh pada penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui 

pengaturan data secara logis dan sistematis, adapun upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-

milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensisteskannya, 

mencari dan menemukan pola kemudian memutuskan apa-apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.17 

Langkah-langkah dalam melakukan analisi data: 

a. Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer 

dengan melakukan wawancara terhadap responden dan narasumber 

yang telah ditentukan. Data hasil wawancara tersebut selanjutnya akan 

diuraikan dalam bentuk narasi. 

b. Penyajian Data 

                                                             
16 Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, Hal 51. 
17 Ghony Djunaidi, Almanshur Fauzan, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, Hal 246-247. 
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Dalam metode penyajian data maka data yang telah di peroleh 

diperiksa, diteliti apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarnya. Setelah proses pengolahan data 

selesai, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks 

(texstular), penyajian data dalam bentuk kalimat. 

7. Rencana Penyajian Tesis 

 Penyajian tesis dalam penelitin ini akan diuraiakan dalam suatu 

rancangan sistematika penulisan tesis secara narasi, sehingga dapat 

tergambarkan apa yang dituliskan bila penelitian dilakukan. Sistematika 

dalam penelitian ini adalah : 

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, rencana penyajian tesis, jadwal penelitian. 

BAB II Tinjauan pustaka, berisi teori-teori 

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan 

menguraikan gambaran tentang peran perawat dalam pelaksanaan 

akreditasi puskesmas di Kabupaten Morowali, Faktor apa yang 

mendukung dan menghambat peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi 

puskesmas di Kabupaten Morowali. 

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran-saran pada pihak yang terkait. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 

Undang-Undang No. 36 

tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

Undang-Undang No. 36 

tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan 

Undang-Undang No. 38 

tahun 2014 tentang 

Keperawatan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 

tahun 2015 tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat 

Mandiri Dokter dan Tempat Praktik 

Mandiri Dokter Gigi 

Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 75 tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

Peran Perawat Akreditasi Puskesmas 

Mutu Pelayanan 

Akreditasi 

Pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tnggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 

Akses kemudahan dalam 

pelayanan kesehatan 

berupa: BPJS,    
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