
Adapun  kunjungan rawat jalan di Puskesmas Sukomoro dalam 3 tahun terakhir seperti 

tercantum dalam tabel  1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2 Kunjungan Rawat Jalan  di   Puskesmas    Sukomoro Kabupaten Magetan tahun 
2007s/d tahun 2009 

 
TAHUN Kunjungan 

ANC 
Kunjungan  

KIA/KB 
Kunjungan 

GIGI 
Kunjungan 

Pengobatan 
Total 

Kunjungan  

2007 87 
(0,48%) 

281 
(1,56%) 

862 
(4,77%) 

16.818 
(93,18%) 

18.048  
(100%) 

2008 70 
(0,35%) 

230 
(1,15%) 

984 
(4,92%) 

18.689 
(93,57%) 

19.973 
(100%) 

2009 110 
(0,54%) 

350 
(1,73%) 

1008 
(4,99%) 

18.721 
(92,72%) 

 20.189 
(100%) 

      Sumber: Profil Puskesmas Sukomoro tahun 2007-2009
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       Berdasarkan tabel 1.2 terlihat kunjungan Ante Natal Care di Puskesmas Sukomoro 

sangat rendah dibanding kunjungan rawat jalan lainnya  di Puskesmas Sukomoro. Guna 

mengetahui mutu layanan Puskesmas Sukomoro dapat dilihat dari cakupan dalam gedung, 

seperti tersaji pada tabel 1.3: 

Tabel 1.3 Cakupan K1 dan K4 dalam dan luar gedung di wilayah Puskesmas Sukomoro 
Kabupaten Magetan tahun 2007s/d tahun 2009 

       
Tahun Cakupan Dalam 

Gedung 
Cakupan Luar  

Gedung 
Cakupan Puskesmas 

K1 K4 K1 K4 K1 K4 

f % f % f % f % f % f % 

2007 
 

50 11,76 25 5,88  
 

206 48,47 179 42,12 256 60,23 204 48 
 

2008 
 

38 8,70 17 3,89  
 

243 55,60 210 48,05 281 64,30 227 51,94 

2009 
 

65 14,57 30 6,72 
 

253 56,72 230 51,56 318 71,30 260 58,29 

Sumber: Profil dan LB 3 KIA Puskesmas Sukomoro tahun 2007-2009
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   Berdasarkan tabel 1.3 cakupan K4 di dalam dan di luar gedung di Puskesmas 

Sukomoro pencapaiannya sangat rendah dibandingkan K1.            Berbagai upaya telah 

dilaksanakan oleh Puskesmas Sukomoro untuk meningkatkan cakupan program yaitu 

melalui pembinaan, peningkatan kompetensi masing-masing program salah satunya 

dengan pelatihan terkait program KIA khususnya ANC, supervisi secara periodik dan 

menggiatkan pertemuan rutin bulanan puskesmas dan peningkatan pengembangan SDM 

khususnya bidan dari pendidikan Diploma I ke Diploma III atau dari Diploma III ke Diploma 



IV yaitu dengan peningkatan SDM diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas bidan 

yang berdampak pada peningkatan mutu.  

  Puskesmas Sukomoro juga mengadakan kerjasama lintas sektor dengan 

kecamatan dan selalu hadir saat  Rapat Koordinasi Kecamatan yang diadakan 1 bulan 

sekali. Kerjasama lintas sektor dan lintas program dilaksanakan 3 bulan sekali yaitu pihak 

puskesmas mengundang pihak kecamatan, Koramil,  BKKBN dan mengadakan lokakarya 

mini 1 bulan sekali. Dalam rangka ikut menggerakkan peran serta masyarakat yang 

diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.    

         Penentuan mutu jasa pelayanan diantaranya jasa pelayanan puskesmas dapat 

ditinjau dari lima  dimensi menurut Parasuraman ,(1996) yaitu : Reliability (Kehandalan),  

Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (Perhatian), Tangibles 

(Bukti Langsung)14. 

   Namun demikian masih ditemukan  komplain ataupun keluhan dari pasien saat 
dilakukan studi pendahuluan oleh peneliti. Studi pendahuluan dengan metode wawancara 
dengan alat bantu kuesioner pada 14 ibu hamil yang telah menggunakan layanan ANC di  
Puskesmas Sukomoro  didapatkan adanya keluhan yaitu 75% ibu menyatakan bidan kurang 
memberitahu manfaat imunisasi TT. 57% ibu menyatakan pelayanannya kurang cepat/lama. 
86% ibu menyatakan sungkan saat mengutarakan keluhan. 57% ibu menyatakan pemeriksaan 
kurang nyaman, 57% ibu menyatakan penataan barang/fasilitas kurang rapi. Keluhan maupun 
pengalaman yang dirasakan pasien setelah menerima pelayanan 


