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Abstrak 

 

 Latar belakang penelitian ini berawal dari belum efektifnya pelaksanaan 

program  kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Hal ini 

ditunjukkan oleh rendahnya angka harapan hidup (AHH). Kondisi ini diduga dari 

belum berhasilnya implementasi kebijakan kesehatan terutama implementasi 

kebijakan SPM bidang kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap 

pengaruh implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan terhadap efektivitas 

pelaksanaan program kesehatan dasar. 

 Penelitian ini menggunakan desain explanatory research dengan metode 

pendekatan kuantitatif  dan  teknik analisis statistika menggunakan SEM. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan 

melalui observasi, angket dan wawancara. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM bidang 

kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program 

kesehatan dasar. Dimensi sikap para pelaksana memiliki nilai paling kecil dan 

kurang mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan, 

oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa sikap para pelaksana kebijakan belum 

menunjukkan sikap yang baik. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan konsep baru bahwa sikap para pelaksana yang kurang disiplin dan 

kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dapat menyebabkan 

ketidakberhasilan implementasi kebijakan.   

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SPM, Kesehatan, Efektivitas 

 

Abstract 

 

 The background of this study originated from yet effective implementation of 

primary health programs in Garut District Health Office. This is indicated by the 

low life expectancy (AHH). This condition is thought to have successful 

implementation of health policy particularly in health policy implementation of 

SPM. The purpose of this study is to reveal the influence of SPM in health policy 

implementation of the effectiveness of the implementation of primary health 

programs. 

 This study used an explanatory research design using quantitative 

approaches and statistical analysis techniques using SEM. Technique of data 

collecting is done through study of documentation and field study through 

observation, questionnaires and interviews. 

 The results showed that in health policy implementation of SPM 

significantly influence the effectiveness of basic health programs. Dimensional 

attitude of the implementers have the smallest value and less able to measure or 

reflect the implementation of the policy variables, can therefore be argued that 

the attitude of the implementers have not shown a good attitude. Therefore, the 

results of this study can be put forward a new concept that the attitude of the 

implementers that are less disciplined and less responsible in carrying out tasks 

can lead to failure of policy implementation. 

Keywords: Policy Implementation, SPM, Health, Effectiveness 
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Pendahuluan 

 Sumber daya manusia merupakan inti dari pembangunan nasional di 

Indonesia, oleh karena itu semua program pembangunan harus difokuskan pada 

pembangunan sumber daya manusia. Elemen-elemen pembangunan sumber daya 

manusia secara tegas menggarisbawahi bahwa sasaran yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yaitu berpendidikan, berdaya 

beli dapat menjalani hidup dengan sehat dan panjang umur. Pilihan hidup sehat 

merupakan hak bagi setiap manusia. Sehat adalah suatu kondisi terbebasnya tubuh 

dari gangguan fisik maupun mental. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi 

pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.  

 Salah satu upaya pemerintah ntuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat yaitu dengan disusunnya suatu kebijakan SPM bidang 

kesehatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 58 

Tahun 2003. Kebijakan SPM bidang kesehatan yang dituangkan dalam surat 

keputusan tersebut disusun dengan maksud sebagai acuan atau tolok ukur bagi 

pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan 

yang wajib dilaksanakan di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Adapun tujuan 

kebijakan SPM bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

 Secara operasional, sejak tahun 2004 pelaksanaan program kesehatan dasar 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengacu pada standar pelayanan minimal 
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(SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Barat No 58 Tahun 2003. Kebijakan SPM bidang kesehatan ini memuat tentang 

jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan oleh 

kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Namun berdasarkan hasil observasi 

awal ditemukan bahwa target yang tercantum dalam kebijakan itu belum tercapai, 

hal ini terlihat dari masih banyaknya masalah-masalah kesehatan masyarakat 

seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, status gizi buruk dan masalah-

masalah kesehatan lingkungan lainnya yang belum tertanggulangi.  

 Belum tercapainya target seperti yang dikemukakan di atas, selain 

disebabkan oleh minimnya anggaran juga disebabkan kurang memadainya sumber 

daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Saat ini di 

Kabupaten Garut hanya terdapat 140 orang dokter dengan perincian (72 orang 

dokter umum dan 19 orang dokter gigi pada dinas kesehatan termasuk puskesmas) 

serta 49 orang dokter di RS Slamet dan RS Guntur.  Dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2.380.981 jiwa, maka idealnya jumlah dokter umum  menurut  DEPKES 

RI tahun 2010 yaitu  sebanyak 952 orang sehingga tercapai rasio pelayanan 1: 

2.500. Jumlah bidan hanya 604 orang dengan 240 orang di antaranya merupakan 

bidan desa, idealnya jumlah bidan sebanyak 2.380 bidan untuk mencapai rasio 

pelayanan 1:1.000 

 Hal lain yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan program 

pelayanan kesehatan adalah sumber daya seperti sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Garut kondisinya belum 



4 
 

 

lengkap. Dari 64 puskesmas yang tersebar di 42 kecamatan, hanya ada 15 

puskesmas yang memiliki ruang rawat inap. Dan berdasarkan hasil pengamatan, 

banyak pasien yang memerlukan perawatan inap (opname) tidak dapat ditangani 

dengan baik mengingat ruang dan alat-alat medis yang dimiliki sangat terbatas. 

Ketidaklengkapan sarana dan prasarana tersebut sangat terkait dengan anggaran 

kesehatan yang tersedia dari APBD kabupaten kurang memadai.  

  Selain ketidaklengkapan sarana dan prasarana, dalam melaksanakan 

program pelayanan kesehatan, masih terdapat sikap yang kurang baik dari para 

tenaga pelayan kesehatan di puskesmas, sehingga masyarakat kurang dilayani 

dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya sikap diskriminatif,  kurang ramah 

serta kurang tanggap dalam memberikan pelayanan.  Kondisi ini membuat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Garut belum dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

dengan baik sehingga target pelayanan kesehatan dalam kebijakan SPM bidang 

kesehatan banyak yang belum tercapai. 

 

Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan desain explanatory research dengan metode 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan 

pada Dinas Kesehatan dengan jumlah populasi sebanyak 535 orang  yang tediri 

dari 87 orang tenaga kesehatan struktural dan 448 orang tenaga fungsional 

tersebar di 64 puskesmas di wilayah Kabupaten Garut.  Adapun penentuan sampel 

dalam penelitian ini berdasarkan teknik penganbilan sampel wilayah (Cluster 

Random Sampling) dengan melihat wilayah jabatan dan ukuran sampel sebanyak 

370 responden yang di ambil dengan menggunakan pendekatan power analysis. 
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Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi 

lapangan melalui observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan structural equation modeling  (SEM).  

 

Hasil Pengujian  dan Pembahasan 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 Dalam analisis pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan 

dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, penulis menggunakan metode 

structural equation modeling (SEM). Adapun langkah selanjutnya sebelum 

menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan SEM ada beberapa tahapan 

analisis yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut : (1) menguji normalitas data; 

(2) melakukan analisis model pengukuran; dan (3) melakukan analisis model 

struktural. Setelah pengujian model disimpulkan, langkah selanjutnya adalah 

menjelaskan seberapa besar pengaruh dari implementasi kebijakan  standar 

pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan  terhadap  efektivitas pelaksanaan 

program  kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagaimana 

yang tertera pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Pengujian Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kesehatan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program  

Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan  Kabupaten Garut 

 

Variabel 
Koefisien 

 Jalur 

Nilai 

 t hitung 

Nilai  

t-tabel 
Keterangan 

Kebijakan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan (X)   

0.79 10.63 1.966 Signifikan 

   Sumber : Hasil Penelitian 2010 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka dari hasil perhitungan memberikan 

koefisien jalur sebesar 0.79 dengan nilai t hitung sebesar 10.63 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai t tabel 1.966 sehinga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan dari implementasi kebijakan standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang kesehatan terhadap  efektivitas pelaksanaan program kesehatan 

dasar pada Dinas Kesehatan  Kabupaten Garut. 

 

Pembahasan 

  

 Berdasarkan hasil pengujian model dengan menggunakan statistik  SEM, 

maka dari seluruh dimensi pada variabel implementasi kebijakan dinyatakan valid 

dan handal sehingga mampu mengukur atau mencerminkan variabel implementasi 

kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Besarnya 

pengaruh dibentuk oleh enam dimensi, dimana yang memiliki nilai paling mampu 

mengukur atau mencerminkan  variabel implementasi kebijakan adalah dimensi 

sumber daya dan karakteristik agen pelaksana. Selanjutnya dimensi komunikasi 

antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi 

sosial dan politik, serta dimensi standar dan sasaran kebijakan, dan yang terakhir 

adalah dimensi sikap para pelaksana.  

 Sebagaimana yang dikemukakan di atas, dimensi yang memiliki koefisien 

validitas paling rendah adalah dimensi sikap para pelaksana. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa sikap para pelaksana kurang mampu mengukur atau 

mencerminkan variabel implementasi kebijakan, sedangkan kelima dimensi yang 

lain yaitu dimensi standar dan sasaran kebijakan, dimensi sumber daya, dimensi 

komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana , dimensi karakteristik agen 
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pelaksana, dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik  mampu 

mengukur atau mencerminkan variabel implementasi kebijakan. Namun secara 

keseluruhan dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hasil pengujian model, maka 

ke enam dimensi tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam membentuk 

variabel implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang 

kesehatan sehingga dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan 

program kesehatan dasar. 

 Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, 

karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta 

sikap para pelaksana merupakan komponen-komponen yang sangat menentukan 

kinerja implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif terjadi 

apabila standar dan sasaran kebijakan yang berfungsi untuk menguraikan 

keseluruhan tujuan dari keputusan kebijakan dapat dipahami secara baik oleh para 

pelaksana kebijakan. Dalam konteks kebijakan,  sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya memiliki peran yang amat menentukan, karena dengan sumber daya 

yang memadai dan berkualitas dapat dikomunikasikan kepada sasaran penerima 

kebijakan dengan baik.  Oleh karena itu komunikasi menjadi unsur yang penting 

untuk menginformasikan atau menyampaikan tujuan kebijakan dengan jelas, 

akurat, konsisten, tepat waktu dengan menggunakan media yang memadai.  

 Implementasi akan berjalan dengan baik apabila organisasi memiliki 

karakteristik, sebab karakteristik menentukan pencapaian implementasi kebijakan. 

Karakteristik organisasi pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi, oleh 



8 
 

 

karena itu karakteristik agen pelaksana mencakup stuktur birokrasi, norma-norma 

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan 

menentukan implementasi kebijakan. Di samping itu implementasi kebijakan 

ditentukan oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sebab kondisi 

lingkungan memberikan potensi terhadap pencapaian kinerja implementasi 

kebijakan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan guna 

mendorong keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksana 

yang memiliki kesadaran, pemahaman, pengertian, kemampuan dan keinginan 

yang baik dalam  mengimplementasikan kebijakan.  

 Seluruh dimensi yang diuraikan di atas, mampu mengukur atau 

mencerminkan variabel implementasi kebijakan standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang kesehatan dengan nilai yang cukup besar sehingga dapat 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Besarnya nilai 

pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang 

kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar memberikan 

gambaran bahwa implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang cukup baik 

meskipun belum dapat mengefektifkan pelaksanaan program kesehatan dasar, hal 

ini terlihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata belum 

menyentuh kepada kebutuhan kesehatan masyarakat. Program kesehatan dasar 

yang dilaksanakan pada saat ini belum dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sehingga hasilnyapun belum dapat dirasakan sepenuhnya 

oleh masyarakat.  
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 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian 

dengan pengujian model menggunakan teknik analisis statistika structural 

equation modeling (SEM) menguatkan model dalam teori implementasi kebijakan 

yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Meski hasil pengujian model 

ini menguatkan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, 

tetapi kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa komponen-

komponen implementasi kebijakan belum memberikan hasil yang memuaskan. 

Belum berhasilnya implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) 

bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, ditunjukkan oleh 

belum efektifnya pelaksanaan program kesehatan dasar, kondisi ditunjukkan oleh 

masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu serta masih buruknya 

status gizi bayi dan anak yang pada akhirnya berakibat terhadap rendahnya tingkat 

derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut.  

 Besarnya nilai pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan 

dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memberikan gambaran bahwa 

implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang cukup baik meskipun belum 

dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata 

serta belum dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga 

hasilnyapun belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun 

meskipun demikian maka secara sederhana dapat dikemukakan bahwa 

implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan 
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merupakan suatu acuan yang dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan program 

kesehatan dasar pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.  

 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

implementtasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan 

terhadap efektivitas pelaksanaan program kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan standar 

pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan secara signifikan berpengaruh 

terhadap efektivitas pelaksanaan program  kesehatan dasar. Besarnya pengaruh 

dibentuk oleh enam dimensi, dimana yang memiliki nilai paling besar dan mampu 

mengukur atau mencerminkan  variabel implementasi kebijakan adalah dimensi 

sumber daya dan karakteristik agen pelaksana. Selanjutnya dimensi komunikasi 

antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan dimensi kondisi lingkungan ekonomi 

sosial dan politik, serta dimensi standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan 

dimensi yang memiliki nilai paling kecil adalah dimensi sikap para pelaksana. 

Oleh karena itu dari hasil penelitian dapat dikemukakan konsep baru bahwa sikap 

para pelaksana yang kurang disiplin dan kurang bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan implementasi 

kebijakan.   

 

Saran 

 Mengingat hasil penelitian menunjukkan adanya variabel lain yang tidak 

terlibat dalam penelitian ini, maka untuk memperkaya khasanah ilmu administrasi 
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khususnya mengenai implementasi kebijakan, penulis menyarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terutama menyangkut strategi dan 

pengawasan dalam implementasi kebijakan. 

 Mengingat sumber daya yang belum memadai baik secara kualitas dan 

kuantitas, komunikasi antar organisasi dan aktivitas yang masih lemah, 

pembagian kerja yang belum sesuai dengan tupoksi dalam inplementasi kebijakan, 

maka disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan 

kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan latihan sehingga pegawai 

dapat melakukan komunikasi dan aktivitas dengan baik sesuai tujuan.  
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