
a. Menjelaskan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program UKGS pada pelayanan 

promotif dan preventif  di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Semarang. 

b. Menjelaskan sumber daya dalam pelaksanaan program UKGS pada  pelayanan promotif 

dan preventif di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Semarang. 

 

B. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi  Kesehatan terutama  Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas. 

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran implementasi program UKGS dalam pelayanan 

promotif dan preventif di puskesmas sehingga dapat memberi masukan untuk perbaikan 

program . 

2. Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan dan bahan informasi kesehatan masyarakat terkait dengan implementasi 

program UKGS dalam pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian program 

puskesmas, untuk mewujudkan derajad kesehatan gigi dan mulut yang optimal. 

3. Bagi peneliti 

Mengembangkan pengetahuan dan praktek dalam proses penelitian kajian implementasi 

program UKGS dalam pelayanan promotif dan preventif  di puskesmas .   

 

 

 

 

C. Keaslian Penelitian  

Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Variabel Yang 
Diteliti 

Hasil 



Salikun, 
2007         

Peran 
Perawat Gigi 
Dalam  
Melakukan 
Pola Kegiatan 
Promotif Dan 
Preventif 

Observasi, 
Cross 
Sectional. 
Kuantitatif 

Sikap dokter gigi 

Sikap kepala 
PKM 

Sikap  teman 
sejawat 

Pola pelayanan 

Ketiga variabel tersebut 
tidak berpengaruh 
antara sikap dokter gigi, 
sikap PKM dan sikap 
teman sejawat terhadap 
pola pelayanan. 

Muazaroh, 
2009 
 
 
 
 

Analisis 
Implementasi 
Program 
Imunisasi 
Hepatitis B-O 
Pada Bayi 
Umur 0-7 Hari 
Oleh Bidan 
Desa Di 
Kabupaten 
Demak 

Penelitian 
kuantitatif 

Komunikasi, 

struktur 
birokrasi, 
disposisi, 

sumber daya 

Ada hubungan antara 
komunikasi, struktur 
birokrasi,disposisi,sumb
erdaya dengan cakupan 
imunisasi. 

Ada pengaruh struktur 
birokrasi dengan 
cakupan imunisasi 

Nursyamiah, 
2008  

Analisis 
Implementasi 
Program 
Pemberian 
ASI Eksklusif 
di Puskesmas 
Wilayah Kota 
Semarang 

Diskriptif 
dengan 
pengamatan 
observasil dan 
wawancara 
mendalam 

Implementasi 
program ASI 
eksklusif, 
struktur 
birokrasi, 
kegiatan 
pelaksanaan 
program ASI 
eksklusif, 
komunikasi,koor
dinasi,sumber 
daya 

Secara  umum struktur 
birokrasi semuanya 
belum jelas baik PKM 
dikota maupun 
dipinggiran,kegiatan 
yang dilakukan  tidak 
ada pelatihan 
kader,komunikasi belum 
adekuat,koordinasi yang 
dilaksanakan didalam 
maupun diluar PKM 
belum belum ada forum 
kerjasama, tidak adanya 
alokasi dana  untuk 
program tersebut, 
sarana dan prasarana 
yang ada dari DKK 
hanya kit konseling 
untuk ibu menyusui.  

 Sariyem, 
2011 
 

Analisis 
Implementasi 
Program 
UKGS Dalam 
Pelayanan 
Promotif Dan 
Preventif di 
Puskesmas 
Wilayah Kerja  
DKK 
Semarang 

jenis 
penelitian 
diskriptif dng 
pengamatan 
observasional  
studi kualitatif 
melalui 
wawancara 
mendalam 

Struktur 
birokrasi, 
komunikasi, 
disposisi, 
sumber daya 

Komunikasi dalam  
dalam pelayanan 
promotif dan preventif 
sudah berjalan baik, 
belum semua pelaksana 
program UKGS dalam 
pelayanan promotif dan 
preventif  mempunyai 
komitmen yang baik 
terhadap tugasnya, 
tentang struktur birokrasi 
belum  ada SOP dalam 
pelayanan promotif 
preventif, kerjasama 



lintas program maupun 
lintas sektoral sudah 
berjalan baik, sudah 
membuat laporan rutin 
ke DKK, belum ada 
pembinaan dari DKK, 
belum semua 
puskesmas 
memanfaatkan dana 
yang ada untuk program 
promotif preventif, belum 
semua puskesmas 
mempunyai sarana dan 
prasarana yang lengkap, 
jenis kegiatan yang 
dilakukan masih 
terbatas pada 
penjaringan kelas I saja. 

 

 

D.   Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2010 sampai dengan Agustus 2011 

2. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilakukan dengan melibatkan perawat gigi dan dokter gigi sebagai tenaga 

pelaksana program UKGS di Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan  Kota 

Semarang. 

3. Ruang Lingkup Materi 

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat , 

khususnya Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.  

 


