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Abstrak 

 

Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang 

keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungan dan  untuk mendukung 

tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk 

mewujudkan mutu lingkungan hidup yang  sehat melalui pengembangan sistem kesehatan 

wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan provinsi provinsi di Indonesia berdasarkan 

sarana pelayanan kesehatan , hal ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada 

pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan kebijakan di sektor kesehatan . Data yang 

digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil analisis menggunakan Principal 

Component Analysis Biplot, diperoleh peta pengelompokan provinsi provinsi di Indonesia 

berdasarkan  variabel sarana pelayanan kesehatan  dan peta yang dihasilkan dapat mewakili 

informasi pengelompokan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan 9 variabel sarana kesehatan 

sebesar  85,576%. 
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1. Pendahuluan  
Menurut Himpunan Ahli Kesehatan 

Lingkungan Indonesia (HAKLI), kesehatan 

lingkunga merupakan suatu kondisi lingkungan 

yang mampu menopang keseimbangan ekologi 

yang dinamis antara manusia dengan lingkungan 

dan  untuk mendukung tercapainya kualitas 

hidup manusia yang sehat dan bahagia. Program 

Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan 

mutu lingkungan hidup yang  sehat melalui 

pengembangan sistem kesehatan wilayah [3]. 

Menurut WHO (World Health Organization), 

kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan 

ekologi yang harus tercipta diantara manusia 

dengan lingkungannya agar bisa menjamin 

keadaan sehat dari manusia. Indikator sehat 

menurut WHO berkaitan dengan status kesehatan 

masyarakat yaitu Indikator komprehensif (angka 

kematian kasar menurun, rasio angka moralitas 

proporsional rendah, umur harapan hidup 

meningkat), indikator spesifik (angka kematian 

ibu dan anak menurun, angka kematian karena 

penyakit menular menurun, angka kelahiran 

menurun), berhubungan dengan pelayanan 

kesehatan  (rasio antara pelayanan kesehatan dan 

jumlah penduduk seimbang, distribusi tenaga 

kesehatan merata,informasi lengkap tentang 

fasilitas kesehatan, informasi tentang sarana 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan lain-lain) [3] . Penelitian ini 

berfokus pada sarana pelayanan kesehatan. Tujuan 

penelitian ini adalah   memetakan provinsi provinsi 

di Indonesia berdasarkan sarana pelayanan 

kesehatan , hal ini dapat memberikan informasi dan 

rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam 

membuat kebijakan kebijakan di sektor kesehatan 

lingkungan khususnya sarana pelayanan kesehatan.. 
 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Principal Component Analysis Biplots. Pada 

bagian ini akan dibahas mengenai data yang 

digunakan dalam penelitian serta langkah-langkah 

dalam mengidentifikasi provinsi provinsi di 

Indonesia berdasarkan sarana pelayanan kesehatan.  

 

2.1 Metode Pengumpulan Data  

Data yang dianalisis merupakan data sekunder 

tahun 2014 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat 

Statistik dengan obyek penelitian adalah seluruh 

provinsi  di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi 

dan variabel penelitian yang terkait dengan sarana 

pelayanan kesehatan sejumlah 9 variabel yaitu 

jumlah penduduk, jumlah tenaga medis, jumlah 

perawat dan bidan, jumlah tenaga farmasi, jumlah 

tenaga gizi, jumlah dokter gigi, jumlah posyandu, 

jumlah puskesmas, dan jumlah rumah sakit di setiap 

provinsi [2].   

  

 


