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BAB III
SITUASI DERAJAT KESEHATAN

A. Mortalitas

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat

dapat dilihat dari kejadian kematian di masyarakat dari waktu

ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat

digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan

pelayanan kesehatan dan progam pembangunan kesehatan

lainnya.

1. Angka Kematian Neonatal (0-28 hari)

Angka Kematian Neonatal (tabel 31) di Kecamatan

Kalimanah tahun 2020 terdapat 3 kasus meningkat dari

2019 0 kasus. Adapun penyebab kematian BBLR, Asfiksi,

dan kelainan bawaan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan laporan rutin, AKB Kecamatan

Kalimanah tahun 2020 yaitu 1 kasus, sama dengan 2019

sebesar 1 kasus turun dari tahun 2018 sebesar 3 kasus dan

menurun pula dari 2017 sebesar 4 kasus per 1.000

kelahiran hidup dan tahun 2016 4 kasus per 1.000 kelahiran

hidup. Kematian bayi tahun 2020 terdapat di desa

Selabaya 1 Kasus disebabkan oleh asfiksi.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB

tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling

dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor

akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga

medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk



15

merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan

dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang

kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap

tingkat AKB.

3. Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Anak Balita Kecamatan Kalimanah

tahun 2020 ditemukan 1 kasus, menurun dari tahun 2019

terdapat 2 kasus turun dari tahun 2018 4 kasus . Kematian

Anak Balita tahun 2020 terjadi di Kelurahan Kalikabong.

4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita Kecamatan Kalimanah tahun

2020 sebesar 2 kasus.

5. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka Kematian ibu di Kecamatan Kalimanah tahun

2020 1 kasus sama dengan 2019 sebesar 1 per 100.000

kelahiran hidup (1 kasus). Yaitu Desa Blater. Hal ini

disebabkan oleh perdarahan.

B. Morbiditas

1. Penyakit Menular

Penyakit menular yang disajikan dalam profil kesehatan

Puskesmas Kalimanah Kecamatan Kalimanah pada tahun

2020 antara lain adalah penyakit Malaria, DBD, TB Paru,

HIV/AIDS, Shipilis, Pneumonia, Filariasis dan Kusta.

a. Penyakit Malaria

Penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan

masyarakat di Indonesia, dimana perkembangan penyakit
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malaria ini dipantau melalui Annual Parasite Incidence

(API). API di tahun 2020 sebesar 0,0 per 1.000 berarti tidak

terdapat kasus malaria.

b. TB Paru

Menurut hasil Survei Kesehatan Nasional 2001, TB

Paru menempati urutan ke 3 penyebab kematian umum.

Selain menyerang Paru, Tuberculosis dapat menyerang

organ tubuh yang lain. Berbagai upaya yang telah

dilakukan dalam penanggulangan penyakit TBC di

Kecamatan Kalimanah telah menunjukkan hasil yang terus

meningkat dari tahun ke tahun. Angka penemuan

penderita TBC dengan BTA(+)/Case Detection Rate (CDR)

telah diubah dengan Case Notification Rate atau CNR sejak

tahun 2014. Untuk data tahun 2020 Jumlah “terduga”

TBC yang mendapat pelayanan sesuai standar 62 orang,

jumlah semua kasus tuberkulosis tahun 2020 yaitu 35

kasus. Sedangkan semua Penemuan penderita TBC di

Kecamatan Kalimanah tahun 2020 (CNR) yaitu 62/100.000

mengalami penurunan dari tahun 2019 CNR seluruh kasus

TB per 100.000 penduduk adalah 65%.

Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan

TBC dapat diukur dari pencapaian 1)angka kesembuhan

penderita; 2)angka pengobatan lengkap; 3)angka

keberhasilan pengobatan.

Pada tahun 2020 adalah 80,6% (dari 35 kasus TB 25

yang dnyatakan sembuh). Hal ini meningkat dari tahun

2019 angka kesembuhan hanya 57,6%.
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Tahun 2020 angka pengobatan lengkap 7 orang atau

20% meningkat dari tahun 2019 8,3% .

Angka keberhasilan pengobatan tahun 2020 91,4%

meningkat dibanding tahun 2019 adalah 61,1% tetapi

masih lebih rendah dari tahun 2018 108,3%.

Sedangkan jumlah kematian selama pengobatan

tahun 2020 yaitu 2 orang atau 5,7% meningkat dari tahun

2019 1 kasus dan lebih tinggi dari tahun 2018 sebanyak 0

kasus dan tahun 2017 yaitu 2 kasus kematian .

Jumlah suspek kasus pada tahun 2020 jumlah kasus

BTA positif ditemukan sebanyak 31 kasus. Hal ini

menunjukan bahwa upaya penemuan kasus TB Paru perlu

ditingkatkan untuk menekan penyeberan penyakit ini.

c. Penyakit HIV, AIDS dan Syphilis

Perkembangan penyakit HIV/AIDS menunjukan trend

peningkatan, dari jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2016

sebanyak 11 kasus, tahun 2017 ditemukan 14 kasus

HIV/AIDS terdiri dari 12 kasus HIV dan jumlah kasus AIDS

sebanyak 2 kasus dengan jumlah kematian akibat AIDS

sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2018 jumlah penderita HIV

16 orang, dengan jumlah kematian akibat AIDS 1 kasus.

Sedangkan tahun 2019 sejumlah 23 kasus HIV dengan

kasus baru AIDS 3 (yang meningkat dari HIV menjadi AIDS)

dan kumulatif 2 (penderita AIDS dari tahun sebelumnya)

dan kematian karena AIDS 5 kasus. Penderita HIV belum

tentu AIDS namun AIDS sudah tentu HIV dengan adanya

kondisi kerusakan sistem kekebalan tubuh.
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Data tahun 2020 total kasus HIV AIDS 30 ODHA,

kasus HIV 22, kasus baru AIDS 5, dengan jumlah kematian

karena AIDS 3 orang. Proporsi penderita 80% laki-laki 20%

perempuan.

Berbagai upaya penangulangan terus dilakukan,

namun karena tingginya mobilitas penduduk antar wilayah

menyebabkan sentra-sentra pembangunan ekonomi di

Indonesia, meningkatnya perilaku seksual yang tidak

aman dan meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui

suntikan secara simultan telah memperbesar tingkat

resiko penyebab HIV/AIDS.

Yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan kita

bersama bahwa komposisi umur penderita HIV terbanyak

justru pada usia produktif yaitu 25 - 49 tahun, hal ini jelas

menimbulkan beban bagi negara bila penderita HIV pada

usia produktif apabila sebagai tulang punggung keluarga.

d. Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) / Pneumonia

ISPA masih menempati penyakit utama penyebab

kematian bayi dan balita di Indonesia. Dari beberapa hasil

SKRT diketahui bahwa 80,00% sampai 90,00% dari seluruh

kasus kematian ISPA disebabkan pneumonia. Pneumonia

merupakan penyebab kematian balita dengan peringkat

pertama hasil dari Surkesnas 2001. Upaya pemberantasan

penyakit infeksi saluran pernapasan atas lebih difokuskan

pada upaya penemuan dini dan tata laksana kasus yang

tepat terhadap penderita pnemonia balita yang ditemukan.
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Pada tahun 2020 perkiraan penemuan kasus

pneumonia balita adalah 201 ditemukan 3 kasus (1,5%)

pneumonia, yang ditemukan dan ditangani 3 kasus .

e. Penyakit Kusta

Meskipun Indonesia mencapai eliminasi kusta pada

tahun 2000, sampai saat ini penyakit kusta masih menjadi

salah satu masalah kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti

dengan masih tingginya jumlah penderita kusta di

Indonesia. Kasus kusta di Kecamatan Kalimanah pada

tahun 2020 sebanyak 3 kasus, di Desa Rabak 1 orang laki-

laki dan 2 orang perempuan. Semua dengan tipe multi

basiler/kusta basah. Namun dari 3 orang tersebut

mencapai RFT/release from treatment atau angka

kesembuhan 2 orang (pr) 1 orang (lk) drop out

treatment/putus pengobatan.

2. Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan

Imunisasi (PD3I)

PD3I merupakan penyakit penyakit yang diharapkan

dapat diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program

imunisasi, meliputi penyakit Campak, Tetanus Neonatorum,

Tetanus Non Neonatorum, Difteri, Polio dan Hepatitis B. Pada

tahun 2020 tidak ditemukan kasus Penyakit Menular yang

Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti: Campak,

Tetanus Neonatorum, Tetanus Non Neonatorum, Difteri, Polio

dan Hepatitis B.

Untuk Angka Kesakitan Acute Flaccid Paralysis” (AFP

Rate) Tahun 2017-2020 adalah 0 kasus per-100.000
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penduduk usia kurang dari 15 tahun. Surveilans AFP adalah

pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi

secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh), seperti sifat

kelumpuhan pada poliomyelitis.

3. Penyakit Potensi KLB/ Wabah

a. Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit yang ditularkan oleh

vektor nyamuk masih menjadi permasalahan di

Kecamatan Kalimanah, karena terjadi wabah pada tahun

2020 dengan jumlah orang terjangkit 106. Yang dapat

ditangani <24 jam 75 orang atau 70,8% penduduk yaitu

Desa Blater.

b. Demam Berdarah Dengue / DBD

DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh vektor

nyamuk masih menjadi permasalahan di Kecamatan

Kalimanah. Pada tahun 2020 terdapat 83 kasus demam

berdarah. Dengan angka CFR 0 dan angka kesakitan atau

Incidence Rate (IR) DBD 148,1 per 100.000 orang

penduduk. Kasus DBD 2020 meningkat dari tahun 2019

terdapat 73 kasus di Kecamatan Kalimanah dengan IR

132,3 per 100.000 penduduk, tahun 2018 sebesar 74,7

per 100.000, 2017 yaitu 39,1 per 100.000 penduduk.

Secara nasional target IR DBD adalah <20/100.000

penduduk, maka dengan IR sebesar itu berarti Kecamatan

Kalimanah terdapat lonjakan kasus DBD yang harus

segera diatasi. Sedangkan Angka Kematian (Case Fatality

Rate) tahun 2017 di Kecamatan Kalimanah sebesar 4,8%
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dan tahun 2018 2,4% serta tahun 2019 1,4% dengan

demikian Angka Kematian DBD belum mencapai target

nasional dimana target Angka Kematian DBD adalah ≤

0,5%.

Persentase DBD ditangani di Kecamatan Kalimanah

tahun 2020 adalah 100,00%. Upaya pencegahan dan

pemberantasan DBD dititik beratkan pada pemberdayaan

masyarakat untuk dapat berperan serta aktif dalam PSN

atau pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M

plus dan pemantauan jentik berkala (PJB). Pada kegiatan

PSN yang dilakukan masyarakat dipantau oleh kader

kesehatan dan petugas Puskesmas melalui pemantauan

House Index (HI) dan Angka Bebas Jentik (ABJ) serta

pengenalan gejala DBD dan penanganan di rumah tangga.

Kegiatan lain dalam upaya pemberantasan DBD adalah

dengan pelacakan epidemiologi atau surveilans DBD,

pembentukan inovasi gerakan mandiri pemantau jentik

(GEMA PETIK), Kawasan Bebas Jentik di desa Selabaya dan

terakhir pengasapan (fogging).

c. Diare

Penyakit diare masih merupakan salah satu penyebab

kematian bayi dan balita. Dari perkiraan 1.513 kasus diare

secara umum dan 521 balita pada tahun 2020 terdapat

kejadian kasus diare/angka kesakitan diare per 1000

penduduk 270 semua umur dan 843 balita; dari semua

umur kasus yang dilayani sebesar 353 (23,3%) dan balita
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yang dilayani 117 (22,5%). Semua pasien diare mendapat

tablet zinc dan oralit.

d. Filariasis

Program eliminasi filariasis dilaksanakan atas dasar

kesepakatan WHO tahun 2000 yaitu “ The Lymphatic

Filariasis as a Public Health Problem The Year 2020 “. Di

Kecamatan Kalimanah sampai dengan tahun 2016

ditemukan 1 kasus di Desa Kalimanah Wetan penyakit

Filariasis namun pada tahun 2017 ditemukan kasus baru

filariasis sebanyak 5 kasus yaitu 1 kasus di Desa Jompo, 1

kasus di Desa Blater, 1 kasus Desa Selabaya, 2 kasus Desa

Kalimanah Wetan. Jumlah seluruh kasus ditahun 2018

sama dengan tahun 2017 yaitu 5 kasus. Sedang tahun

2020 dan 2019 tidak ada kasus filariasis baru.

Walaupun tidak ada penambahan angka kesakitan

penyakit filariasis namun perlu menjadi perhatian yaitu

upaya pencegahahan yang harus digalakan untuk

mencegah penyebaran penyakit.

Upaya yang telah dilakukan adalah ;

1. Survei darah jari di desa Blater

2. Pemberian obat DEC, obat cacing albendazol

3. Pemantauan perkembangan penyakit

4. Surveilans bila ditemukan kasus baru penyakit

filariasis

e. Kejadian KLB dan jumlah penderita dan kematian

pada KLB menurut jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)
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Selama tahun 2019 kasus kejadian yang dinyatakan

sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Puskesmas

Kalimanah adalah desa Kalimanah Kulon yaitu karena

demam berdarah dengue yang menybabkan 1 kematian.

Sedangkan pada tahun 2020 di bulan Maret terjadi

wabah / pandemi covid-19(coronavirus desease). Dengan

jumlah kasus terkonfirmasi seKecamatan Kalimanah 337

kasus, sembuh 322 orang, meninggal 15 orang. Angka

kesembuhan 95,55% dengan CFR/Crude Fatality Rate atau

angka kematian 5,68%.

Sementara bulan Desember terjadi KLB cikungunya

yang terjadi di desa Blater. Sejumlah 106 orang terjangkit.

4. Penyakit Tidak Menular

a. Hipertensi

Pada tahun 2020 estimasi kasus hipertenss sejumlah

1.770 orang yang terlayani 677 atau 38%. Sedangkan

tahun 2019 estimasi kasus Hipertensi 1.770 yang dilayani

1.547 (87,4%) sedang tahun 2018 adalah 1.023 atau

12,65% dari 8.085 penduduk usia >18 tahun yang

dilakukan pengukuran tekanan darah dari 41.292

penduduk usia tersebut, sedang tahun 2017 yang

ditemukan sebanyak 853 kasus (10,48%) dari 40.477

orang usia ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan

darah tinggi di puskesmas dan jaringannya.
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b. Obesitas

Jumlah kasus Obesitas tahun 2018 yang ditemukan

sebanyak 0 kasus (0%) dari 45.104 orang usia ≥ 15 tahun

yang dilakukan pemeriksaan di puskesmas dan jaringannya.

c. Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Pada tahun 2020 kanker leher rahim tidak ditemukan

kasus dan Tumor Payudara sebanyak 0 kasus (0,0%). Dari

19 wanita usia 30-50 tahun yang dilakukan pemeriksaan

leher rahim dan payudara di puskesmas dan jaringannya

yaitu 19 orang. Ditemukan 9 orang yang IVA positif atau

47,4%.

d. Kanker Hepar dan Kanker Paru

Jumlah kasus Kanker Hepar tahun 2018-2020 yang

ditemukan oleh Puskesmas dan Jaringannya sebanyak 0

kasus, sedangkan kasus Kanker Paru sebanyak 0 kasus.

e. Diabetes Melitus

Jumlah kasus Diabetes Melitus tahun 2020 estimasi

penderita 2.172 dan yang ditemukan oleh puskesmas dan

jaringannya sebanyak 543 kasus yang dilayani dan terdiri

dari 0 kasus IDDM (Insulin Dependent Diabetes Melitus)

dan 181 kasus NIDDM ( Non Insulin Dependent Diabetes

Melitus).

f. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Jumlah kasus penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

yang ditemukan oleh Puskesmas dan Jaringannya terdiri

dari Angina Pektoris 0 kasus, Akut Miokardiak Infark (AMI)

0 kasus.
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g. Penyaki Paru Obstruksi Kronis

Jumlah kasus Penyakit Paru Obstruksi Kronis tahun

2020 yang ditemukan oleh puskesmas dan jaringannya

sebanyak 0 kasus.

h. Psikosis

Penyakit psikosis termasuk dalam kategori ODGJ

berat, selama tahun 2020 terdapat sebanyak 95 kasus

ODGJ berat di puskesmas kalimanah dan sudah diberikan

pelayanan kesehatan jiwa.

C. STATUS GIZI

1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan Lahir Rendah (Kurang dari 2500 gram)

merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh

terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan

dalam 2 kategori yaitu BBLR karena premature atau BBLR

karena intrauterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi lahir

cukup bulan tetapi berat badanya kurang.

Bayi dengan berat badan lahir rendah di Kecamatan

Kalimanah tahun 2020 adalah 41 bayi (9,5%)dari 433 bayi

yang ditimbang. naik dibanding tahun 2019 sejumlah 38 anak

(4,9%) menurun dari tahun 2017 sejumlah 45 anak (6,17%)

jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan

dari 54 anak (7,1%). Seluruh kejadian BBLR yang ada

ditangani 100%. Kejadian BBLR tertinggi terjadi di Desa

Karangpetir 3 anak.



26

2. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah

satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan

pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat

Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat

dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR)

program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam

hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Data

2020 jumlah balita yang dilaporkan sejumlah 3.828 balita,

dari jumlah tersebut yang datang dan ditimbang 3.328 balita

(D/S = 86,8%).

Menurut data tahun 2020, Jumlah balita BGM (balita gizi

kurang BB/U) yang ditemukan sebanyak 172 (6,5%)

meningkat dari tahun 2019 sejumlah 66 (1,9%); balita pendek

tahun 2020 TB/U 125 (5%) sementara tahun 2019 261 (7,4%);

balita kurus 2020 (BB/TB) = 167 anak (6,7%) tahun 2019 33

anak 0,9 %.

Sedangkan untuk kasus gizi buruk pada tahun 2020

sejulah 7 kasus. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk

menyelamatkan (rescue) bangsa dari ancaman “loss

generation” akibat terjadinya “Booming” balita gizi

buruk. Upaya pemerintah tersebut dilakukan terutama

melalui program perbaikan gizi masyarakat yang dibiayai

APBD maupun APBN. Kegiatannya berupa pelacakan balita

gizi buruk, rujukan dan perawatan balita gizi buruk,
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pemberian paket makanan tambahan (PMT) Pemulihan

kepada balita gizi buruk dan gizi kurang dari keluarga miskin,

yang didukung pula oleh peningkatan penyuluhan gizi dan

pemberdayaan Posyandu.

3. Jumlah Desa / Kelurahan Dengan Garam Beryodium

Baik

Jumlah Desa / Kelurahan dengan garam beryodium baik

menurut kecamatan di Kecamatan Kalimanah, dari 17 desa

dan kelurahan yang ada 17 (100,00%) seluruhnya merupakan

desa dengan garam beryodium yang baik.


