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Data-data yang disajikan terutama bersumber dari Buku Profil
Kesehatan DIY rilis tahun 2021. Data yang digunakan adalah posisi
data tahun 2020. Sejauh ini data tersebut yang paling mutakhir yang
bisa didapatkan. Isi buku ini terdiri dari tiga bab utama, yaitu Bab I
Gambaran Umum Wilayah DIY, Bab II Sumber Daya Kesehatan, dan
Bab III Upaya Kesehatan.
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BAB I

DKI Jakarta. Berdasarkan data DIY Dalam Angka 2020 (BPS)

GAMBARAN UMUM WILAYAH

disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 586,28 km²,
luas wilayah Kabupaten Bantul 508,13 km², luas wilayah Kabupaten

Secara geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak
di tengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan, dengan bentuk wilayah
tergambarkan dalam peta menyerupai segitiga. Puncak Gunung
Merapi merupakan titik batas paling utara dengan ketinggian 2.911
mdpl. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang sangat
aktif di Indonesia. Pada sisi selatan terdapat kawasan pantai yang
membentang dari barat ke timur yang merupakan pantai Samudera
Indonesia. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis
terletak antara 7⁰33’-8⁰12’ Lintang Selatan dan 110⁰00’-110⁰50’

Gunungkidul 1.431,42 km², luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82
km², dan luas wilayah Kota Yogyakarta 32,50 km².
Wilayah

DIY

berbatasan langsung

dengan beberapa

kabupaten, yakni:
 Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut,
 Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara,
 Kabupaten Purworejo di sebelah Barat,
 Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut, dan
 Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.133,15 km² atau 0,17% dari luas
Indonesia.

1.2. Topografi
Secara spesifik, pengkategorian topografi berfungsi untuk

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
DIY merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang
memiliki predikat istimewa dengan otonomi khusus. Namun, DIY
tetap setara secara administratif kewilayahan dengan daerah tingkat I
lainnya. DIY merupakan salah satu provinsi terkecil kedua setelah

mendefinisikan bentuklahan. Dalam arti yang lebih luas, topografi
menggambarkan kenampakan fisik atau tingkat kekasaran permukaan
lahan suatu kawasan. Kenampakan fisik yang dimaksud adalah
formasi alami seperti gunung, bukit, dataran, sungai, danau, dan
lembah. Kondisi topografi suatu wilayah digambarkan dengan peta
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topografi. Peta topografi adalah peta yang menunjukkan kekasaran

45 derajat. Bentangan kawasan topografi karst yang terhampar di

bentuk permukaan lahan. Selain menampilkan bentang alam seperti

wilayah Kabupaten Gunung Kidul juga memberikan variasi pada

gunung dan sungai, peta topografi juga menunjukkan perbedaan

kemiringan lereng DIY.

ketinggian

permukaan

lahan.

Nilai

ketinggian

ditampilkan

menggunakan garis kontur dan titik tinggi.
Kenampakan

Topografi

DIY

b. Ketinggian Lahan
Dalam hal ketinggian lahan, wilayah DIY secara umum terbagi

dalam

buku

ini

dalam beberapa kelas ketinggian. Kawasan dengan ketinggian

direpresentasikan dengan kemiringan lereng dan ketinggian lahan,

100-499 m dpl memiliki proporsi sebesar 65,65%, dari total luas

dengan penjabaran sebagai berikut:

wilayah DIY. Kawasan dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl

a. Kemiringan Lereng

memiliki proporsi sebesar 28,84%. Kawasan dengan ketinggian

Sifat kemiringan tanah yaitu besar lereng (dalam derajat) dan

antara 500-999 m dpl memiliki proporsi sebesar 5,04%. Kawasan

panjang lereng, merupakan faktor penting dalam mempengaruhi

dengan ketinggian 1.000 mdpl atau lebih memiliki proporsi luas

erosi dan aliran permukaan yang terjadi. Semakin besar derajat

sebesar 0,47%.

kemiringan, dan semakin panjang lereng, maka kecepatan aliran
permukaan akan dipercepat, sehingga daya pengikisan akan
bertambah besar. Berdasarkan interpretasi topografi DIY, Secara
umum mayoritas lahan di DIY tergolong landai, dengan rentang
kemiringan lereng antara 0 sampai 8 derajat. Kawasan lereng kaki
hingga dataran kaki Gunung Merapi di perbatasan Kabupaten
Sleman dengan Kota Yogyakarta tergolong landai hingga selatan
DIY. Di sisi barat terdapat kawasan perbukitan Menoreh pada
wilayah Kabupaten Kulonprogo. Kawasan perbukitan tersebut

1.3. Jenis Tanah
Secara umum kondisi tanah DIY tergolong cukup subur
sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman
pertanian. Hal tersebut disebabkan letak DIY yang berada pada
dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol
seluas 863,06 km2 atau sekitar 27,09% dari total luas wilayah DIY.
Tanah jenis regosol adalah tanah bertekstur kasar dan berasal dari
material gunung berapi dan merupakan tanah proses aluvial yang baru

memiliki topografi berbukit dengan derajat kemiringan 15 sampai
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diendapkan. Jenis tanah lain di DIY antara lain adalah tanah aluvial

berada di daerah tersebut. Curah hujan tahunan di DIY berkisar antara

yang terdistribusi seluas 101,74 km2, lithosol 1.052,93 km2, resina

718 mm/th sampai 2.992.3 mm/th. Curah hujan yang rendah

78,83 km2, grumusol 349, 35 km2, mediteran 345,40 km2, dan

umumnya dijumpai di wilayah Gunung Kidul dan Bantul, sedangkan

lathosol 394,49 km2.

curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman. Curah

DIY yang terletak pada kawasan dataran kaki dan lereng

hujan paling kecil terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yaitu 197.6

gunung berapi Merapi, mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis

mm/tahun pada tahun 1997. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui

muda. Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah

bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi

Batuan Sedimen Old Andesit. Sebagian besar jenis tanahnya adalah

sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air

regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan

hujan. Selain itu potensi sumberdaya air berdasar input curah hujan

yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai

tersebut dapat ditinjau secara lebih luas berdasarkan periode kering

Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

dan periode basah yang tercermin dari jumlah bulan basah (BB) dan
bulan kering (BK). Bulan basah (BB) adalah bulan dengan curah

1.4. Klimatologi
Iklim dan cuaca mempunyai sifat spesifik untuk suatu tempat,

hujan lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering (BK) merupakan
bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm.

sehingga keadaannya sangat bervariasi pada masing-masing daerah.
Perbedaan kondisi iklim menyebabkan adanya perbedaan kondisi

1.5. Kependudukan

hidrologi dan jenis jenis tanaman yang mampu beradaptasi pada

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 berdasarkan hasil

daerah tersebut. Selain itu, dampak iklim pada kondisi hidrologi

sensus penduduk berjumlah sekitar 3.669 ribu jiwa. Kepadatan

daerah setempat adalah pada potensi ketersediaan air tanah dan

penduduk per km2 sebesar 1.171 jiwa/km2. Sedangkan rasio jenis

besarnya aliran permukaan yang dihasilkan. Ketersediaan air tanah

kelamin adalah 98,22. Dari total penduduk DIY pada tahun 2020,

merupakan sumberdaya penunjang kehidupan bagi manusia yang

kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok
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umur 25-29 tahun dengan jumlah sekitar 269,69 ribu jiwa. Jumlah

Komposisi jenis kelamin pada kelompok pengangguran

penduduk tahun 2020 paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman

terbuka adalah 63,28 persen laki-laki dan 36,72 persen perempuan.

dengan jumlah penduduk sekitar 1.125 ribu jiwa. Sedangkan jumlah

Jumlah pengangguran terbesar di DIY berada di Kota Yogyakarta,

penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah

Jumlah penduduk DIY berusia di atas 15 tahun yang menganggur

penduduk sekitar 373,59 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per

paling tinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu

tahun antara tahun 2010-2020 yang paling tinggi ada di Kabupaten

1.200 ribu orang. Jumlah penduduk diatas 15 tahun yang bekerja

Kulon Progo dengan laju pertumbuhan 1,12 persen. Sedangkan laju

paling banyak mempunyai status Buruh/Karyawan/Pegawai dengan

pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju

jumlah 824,65 ribu orang, sedangkan yang paling sedikit adalah

pertumbuhan sebesar -0,38 persen. Jumlah penduduk usia 15 tahun

berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dengan jumlah 81,05

keatas yang menganggur di DIY pada tahun 2020 adalah sebesar

ribu orang. Pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten

101.846 orang, dari total angkatan kerja sejumlah 2.228 ribu orang.

Sleman lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Rata-rata
pendapatan bersih pekerja informal per bulan di kabupaten/kota se-

Tabel 1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/
Kota

DIY berkisar di atas 1 Juta rupiah per bulan, hanya di Kabupaten
Kulon Progo yang masih dibawah 1 Juta Rupiah.

Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten /Kota di
Jumlah Penduduk menurut
D.I. Yogyakarta
Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)
Kabupaten/Kota
2022
D.I. Yogyakarta
Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul
Sleman
Yogyakarta

luas

kepadatan penduduk

2014

2014

4021816
448131
1064286
776705
1282804
449890

3186
586
507
1485
575
32

1142
691
1911
470
2025
12322

Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2021
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BAB II

banyak mengelompok di wilayah tengah atau pusat yaitu di Kota

SUMBER DAYA KESEHATAN

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bagian selatan. Rumah sakit Jiwa
yang ada di DIY hanya dua rumah sakit. Satu rumah sakit dikelola

2.1. Sarana Kesehatan
a. Rumah Sakit

pemerintah dan satu lagi dikelola organisasi sosial yaitu Rumah Sakit
Jiwa Grhasia di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman, dan Rumah
Sakit Jiwa Puri Nirmala di tengah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan peta jumlah dan sebaran rumah sakit di DIY
diketahui bahwa terdapat 84 rumah sakit yang tersebar di lima

b. Puskesmas

kabupaten dan kota di DIY. Rincian dari keseluruhan rumah sakit

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY jumlah puskesmas di

tersebut adalah 60 rumah sakit merupakan jenis rumah sakit umum,

DIY sebanyak 121 puskesmas. Apabila dilihat berdasarkan

22 rumah sakit khusus, dan 2 rumah sakit jiwa. Rumah sakit umum

kemampuan pelayanannya maka rinciannya adalah 43 puskesmas

yang ada di DIY lebih banyak dikelola oleh swasta maupun organisasi

rawat inap dan 78 puskesmas non rawat inap. Berdasarkan peta yang

tertentu, sedangkan rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah

disajikan

berjumlah 8 rumah sakit yang tersebar di wilayah kabupaten atau

kapanewon relatif merata yaitu terdapat minimal satu puskesmas di

kota. Rumah sakit umum yang ada di DIY dilihat dari persebarannya

setiap kapanewon hingga paling banyak tiga puskesmas. Jumlah

lebih banyak terpusat di tengah yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten

puskesmas yang ada di setiap kapanewon menyesuaikan dengan

Bantul bagian utara, Kabupaten Sleman bagian selatan.

jumlah penduduk dan juga luasan wilayah kapanewonnya. Hal

dapat diketahui bahwa sebaran puskesmas di setiap

Rumah sakit khusus yang ada di DIY meliputi rumah sakit

tersebut mengacu pada peraturan Menkumham No. 34 tahun 2016

bersalin, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bedah, rumah sakit

tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli dengan Hak Asasi Manusia

mata, rumah sakit gigi dan mulut, hingga rumah sakit paru. Rumah

yang menyebutkan bahwa standar rasio jumlah puskesmas terhadap

sakit khusus yang ada di DIY dilihat dari sebarannya juga lebih

jumlah penduduk adalah 1:16.000, agar puskesmas tersebut dapat
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memberikan pelayanan yang optimal bagi penduduk di wilayah
kapanewonnya.

2.2.Tenaga Kesehatan
Menurut UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan,
definisi dari tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

c. Fasilitas Farmasi

diri di bidang kesehatan serta memiliki ketrampilan di bidang

Fasilitas farmasi yang ada di DIY meliputi apotek dan toko

kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

obat. Data yang disajikan pada peta dalam buku ini hanya mencakup

kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas beberapa jenis, diantaranya

jumlah dan sebaran apotek yang ada di DIY. Berdasarkan data jumlah

adalah dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga

apotek yang ada di DIY terdapat 578 apotek yang tersebar pada lima

kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi. Ketersediaan tenaga

kabupaten dan kota. Penyelenggara apotek adalah seorang apoteker

kesehatan di setiap wilayah tentunya sangatlah penting, hal tersebut

baik milik sendiri maupun milik pihak lain (perorangan atau badan

demi terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal kepada

usaha) yang dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga

masyarakat.

kefarmasian lainnya. Apabila dilihat berdasarkan jumlah apotek yang

Berdasarkan peraturan Menkumham No. 34 tahun 2016

ada di DIY, jumlah apotek sudah memenuhi kebutuhan pelayanan

tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli dengan Hak Asasi Manusia

farmasi, namun memang persebarannya masih belum merata di

disebutkan bahwa terdapat standar jumlah tenaga kesehatan per

beberapa wilayah. Berdasarkan data sebaran pada peta dapat

jumlah penduduk sebagaimana tabel 2.1 berikut.

diketahui bahwa terdapat beberapa kapanewon yang belum memiliki
apotek di wilayahnya seperti di Kapanewon Panjatan, Kapanewon
Girisubo, Kapanewon Rongkop, dan Kapanewon Gedangsari. Secara

Tabel 2.1. Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk
Tenaga Kesehatan

Rasio

umum memang sebaran apotek masih mengelompok di tengah pusat

Tenaga Kesehatan Dokter Per Jumlah Penduduk

1 : 2500

perkotaan yaitu wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman bagian

Tenaga Kesehatan Bidan Per Jumlah Penduduk

1 : 1.000

selatan, dan Kabupaten Bantul bagian utara.

Tenaga Kesehatan Perawat Per Jumlah Penduduk

1 : 855
21

Sumber: Peraturan Menkumham No. 34 tahun 2016

Kapanewon di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota
Yogyakarta secara umum sudah tercukupi, namun untuk beberapa

Mengacu dari peraturan Menkumham tersebut maka perlu

Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul

adanya penyajian sebaran jumlah tenaga kesehatan yang ada di

untuk ketersediaan jumlah dokter masih tergolong relatif rendah.

Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial. Berdasarkan atas peta

Kapanewon Kasihan memiliki jumlah dokter terbanyak dengan

yang disajikan diketahui bahwasannya sebaran tenaga kesehatan

jumlah 15 dokter, sedangkan untuk Kapanewon dengan jumlah dokter

khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum merata di

paling sedikit adalah Kapanewon Nanggulan yang hanya memiliki 2

setiap daerah. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki jumlah

dokter dalam satu wilayah Kapanewon.

tenaga kesehatan yang sangat mencukupi, namun di wilayah lain
masih terdapat tenaga kesehatan yang belum terpenuhi jumlahnya
atau masih kurang.

b. Perawat
Sebaran jumlah perawat di DIY secara umum sudah cukup
terpenuhi. Peta sebaran jumlah perawat terbagi ke dalam tiga kelas

a. Dokter

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat ketersediaan jumlah perawat

Sebaran jumlah tenaga kesehatan yaitu dokter dikelompokkan

rendah ada pada rentang 3-9 perawat per kapanewon, kelas sedang

dalam tiga kelas yaitu rendah sedang dan tinggi. Tingkat ketersediaan

10-16 perawat per kapanewon, dan kelas tinggi 17-25 perawat per

tenaga kesehatan dokter yang termasuk dalam kelas rendah ada pada

kapanewon. Melalui peta yang disajikan dapat diketahui bahwa sudah

rentang 2-6 dokter per kapanewon, tingkat sedang 7-10 dokter per

banyak kapanewon yang tergolong dalam kelas sedang dan tinggi.

kapanewon, sedangkan ketersediaan dokter dengan tingkatan tinggi

Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan perawat untuk melayani

berjumlah 11-15 dokter per kapanewon. Jumlah dokter yang ada pada

wilayah Kapanewon sudah mencukupi. Kapanewon dengan jumlah

setiap daerah tentunya menyesuaikan jumlah penduduk yang ada dan

perawat tertinggi adalah Kapanewon Ponjong dengan 25 perawat

luasan wilayah pelayanannya. Sebaran jumlah dokter untuk beberapa

dalam satu Kapanewon, sedangkan Kemantren Gondomanan
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memiliki jumlah perawat paling sedikit karena hanya terdapat 3

wilayah pelayanan bidan adalah minimal satu bidan untuk satu

perawat dalam satu wilayah Kapanewon.

wilayah desa.

c. Bidan

d. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Sebaran jumlah bidan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara

Merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh

umum sudah tercukupi. Berdasarkan peta sebaran jumlah bidan yang

Menkumham terkait dengan standarisasi jumlah tenaga kesehatan

disajikan diketahui bahwa sebaran jumlah bidan relatif merata di

hanya meliputi dokter, perawat, dan bidan. Oleh karena itu, untuk

setiap wilayah kapanewon. Sebaran bidan dikelaskan menjadi tiga

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan

tingkatan yaitu kelas rendah dengan jumlah 2-10 bidan per

tenaga gizi direpresentasikan berdasar distribusi datanya atau sebaran

kapanewon, kelas sedang dengan jumlah 11-16 bidan per kapanewon,

spasialnya tanpa menyatakan ketercukupannya.

dan kelas tinggi dengan jumlah 17-22 bidan per kapanewon. Menurut

Sebaran jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Daerah

data jumlah dan sebaran bidan maka distribusi jumlah bidan lebih

Istimewa Yogyakarta masih relatif rendah. Dalam peta yang

banyak pada wilayah pedesaan atau pinggiran, sedangkan jumlah

disajikan, sebaran jumlah tenaga kesehatan masyarakat digolongkan

bidan pada wilayah perkotaan relatif lebih sedikit. Hal tersebut

menjadi tiga kelas yaitu (1) tidak terdapat tenaga kesehatan

dikarenakan terdapat peraturan Menkes No. 43 tahun 2019 tentang

masyarakat, (2) kelas rendah yaitu 1-3 tenaga kesehatan masyarakat

Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa standar

per kapanewon, dan (3) kelas sedang 4-6 tenaga kesehatan

ketenagaan puskesmas khususnya untuk tenaga kesehatan bidan di

masyarakat per kapanewon. Beberapa kapanewon di Kabupaten

wilayah pedesaan dan terpencil memiliki proporsi yang lebih banyak

Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul tidak

dibandingkan dengan proporsi jumlah bidan di wilayah perkotaan.

memiliki tenaga kesehatan masyarakat. Sedangkan kapanewon

Selain itu, biasanya jumlah bidan juga mengikuti jumlah desa yang

dengan jumlah tenaga kesehatan masyarakat paling banyak terdapat

terdapat pada suatu wilayah Kapanewon. Hal tersebut dikarenakan

pada Kapanewon Sewon dengan 6 tenaga kesehatan masyarakat. Hal
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ini tentunya perlu menjadi perhatian dikarenakan pentingnya tugas

yang ada di setiap wilayah kapanewon sehingga dapat memberikan

tenaga kesehatan masyarakat yaitu untuk melaksanakan pembinaan,

pelayanan kesehatan yang optimal.

bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan program promosi
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

f. Tenaga Gizi
Sebaran jumlah tenaga gizi di Daerah Istimewa Yogyakarta

e. Tenaga Kesehatan Lingkungan

juga masih relatif sedikit. Berdasarkan data peta yang disajikan

Sebaran jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Daerah

diketahui terdapat tiga kelas yaitu (1) tidak terdapat tenaga ahli gizi,

Istimewa Yogyakarta juga masih relatif sedikit. Berdasarkan peta

(2) kelas rendah dengan 1-4 tenaga gizi per kapanewon , dan (3) kelas

yang disajikan, jumlah tenaga kesehatan lingkungan dikelaskan

sedang dengan 5-10 tenaga gizi per kapanewon. Apabila dilihat dari

menjadi tiga yaitu (1) tidak terdapat tenaga kesehatan lingkungan, (2)

sebaran jumlah tenaga gizi hampir seluruh kapanewon di Kabupaten

kelas rendah dengan 1-4

tenaga kesehatan lingkungan per

Gunungkidul tidak memiliki tenaga ahli gizi, hanya ada beberapa

kapanewon, dan (3) kelas sedang dengan 5-7 tenaga kesehatan

kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang telah memiliki ahli gizi

lingkungan per kapanewon. Terdapat empat wilayah setingkat

seperti di Kapanewon Gedangsari, Girisubo, Ngawen, dan

kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak memiliki

Karangmojo. Hal ini tentu memperihatinkan apabila disandingkan

tenaga kesehatan lingkungan yaitu Kemantren Gedongtengen,

dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Pajangan, Kemantren

Pakualaman, dan Kapanewon

merupakan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah

Patuk, sedangkan kapanewon dengan jumlah tenaga kesehatan

tenaga gizi di kabupaten lainnya juga masih relatif sedikit di setiap

lingkungan yang paling banyak adalah Kapanewon Depok dengan

kapanewonnya. Hal ini penting untuk menjadi perhatian karena ahli

tujuh tenaga kesehatan lingkungan. Hal ini juga sangat perlu menjadi

gizi berperan penting dalam mendukung program pemerintah

perhatian untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan lingkungan

menekan angka stunting di setiap wilayah.

24

Gambar 2.1. Peta Sebaran Rumah Sakit DIY
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Gambar 2.2. Peta Sebaran Apotek DIY
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Gambar 2.3. Peta Sebaran Puskesmas DIY
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Gambar 2.4. Peta Rasio Dokter Per Kepadatan Penduduk DIY
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Gambar 2.5. Peta Rasio Perawat Per Kepadatan Penduduk DIY
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Gambar 2.6. Peta Rasio Bidan Per Kepadatan Penduduk DIY
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Gambar 2.7. Peta Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Per Kepadatan Penduduk DIY
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Gambar 2.8. Peta Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan Per Kepadatan Penduduk DIY
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Gambar 2.9. Peta Rasio Tenaga Gizi Per Kepadatan Penduduk DIY
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Sebaran kasus Angka Kematian Bayi tertinggi terdapat pada

BAB III

wilayah Kapanewon Gamping dengan sebelas kasus kematian bayi.

UPAYA KESEHATAN

Kapanewon Banguntapan, Godean, Wonosari, Nanggulan, Sewon,
Panjatan, Kasihan, Pleret, Ponjong, Prambanan, Semin, Dlingo,

3.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Imogiri, Pandak, Piyungan, Sedayu dan Mantrijeron termasuk dalam

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah

kategori kematian bayi tinggi. Sedangkan, untuk kategori rendah

satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan

bahkan tidak terdapat kasus kematian bayi ada pada beberapa

masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara

Kapanewon diantaranya Kapanewon Berbah, Danurejan, Kalasan,

umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat

Kalibawang, Kretek, Minggir, Moyudan, Ngampilan, dan Paliyan.

kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi di definisikan

Terdapat 28 kapanewon termasuk dalam kelas sedang. Berdasarkan

sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai

peta yang disajikan, secara umum dapat diketahui bahwa kasus

bayi belum berusia tepat satu tahun (BPS Indonesia, 2014).

kematian bayi tertinggi di Kabupaten Bantul dengan 88 kasus dan

Berdasarkan peta yang disajikan terdapat tiga kelas sebaran

terendah di Kota Yogyakarta dengan 35 kasus. Menurut data yang

kasus AKB (Angka Kematian Bayi), yaitu kelas rendah, sedang, dan

dihimpun dalam Profil Kesehatan DI Yogyakarta tahun 2020

tinggi.

penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia
Tabel 3.1. Rentang Interval Kelas AKB
Kelas

Jumlah

Rendah

0-2

Sedang

3-5

Tinggi

6-11

pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta
panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering
dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

Sumber: Pengolahan Data AKB Tahun 2020
34

3.2. Penyakit
3.2.1. Penyakit Menular
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

b. Tuberkulosis (TBC)
Tuberkulosis adalah infeksi kompleks

Mycobacterium

Tuberculosis yang ditularkan melalui droplet dari penderita TBC
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan suatu penyakit
epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang di transmisikan oleh
nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus ini ditularkan
kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes sp. Penderita yang
terinfeksi akan memiliki gejala berupa demam ringan sampai tinggi,
disertai dengan sakit kepala, nyeri pada mata, otot dan persendian,
hingga pendarahan spontan (WHO, 2010).
Berdasarkan peta sebaran kasus penyakit DBD di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa jumlah kasus
demam berdarah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak
3.556 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kapanewon Wonosari
dengan jumlah 218 kasus, sedangkan jumlah terendah kasus demam
berdarah berada di Kapanewon Cangkringan karena tidak ada kasus.
Apabila dilihat dari sebaran peta beberapa wilayah yang memiliki

kepada individu lain yang rentan (Ginanjar, 2008). Penyakit
tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit infeksi kronis yang terutama
menyerang paru-paru namun bisa juga menyerang organ-organ lain.
TBC merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab angka
kematian tinggi.
Berdasarkan Peta Sebaran Kasus Penyakit TBC di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa secara umum
kasus TBC relatif banyak terjadi di dengan kasus tertinggi ada di
Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 170
kasus, sedangkan kasus terendah ada di Kapanewon Cangkringan
Kabupaten Sleman dengan 2 kasus. Hampir seluruh Kapanewon di
Kabupaten Gunungkidul masuk kedalam kelas tinggi sehingga perlu
penanganan yang lebih terhadap kasus tuberkulosis di wilayah
Kabupaten Gunungkidul.

kasus demam berdarah tinggi relatif berdekatan atau mengkluster
sehingga memungkinkan adanya faktor yang mempengaruhi
banyaknya kasus demam berdarah.
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c. Malaria

d. Diare

Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik yang

Diare didefinisikan sebagai penyakit dengan gejala buang air

disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium. Malaria merupakan

besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dan

penyakit yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya

frekuensinya lebih banyak dari biasanya. Neonatus dinyatakan diare

bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil,

bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali. Sementara itu,

anemia, dan pembesaran limpa. Malaria menjadi salah satu penyakit

untuk bayi berumur lebih dari satu bulan dan anak dikatakan diare

yang mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan.

apabila frekuensinya lebih dari tiga kali. Diare merupakan salah satu

Berdasarkan atas peta sebaran jumlah kasus malaria di DIY

penyakit yang cukup tinggi kasusnya di Daerah Istimewa Yogyakarta,

diketahui bahwasannya secara umum angka malaria tahun 2020

namun jumlah kasus yang sesungguhnya sulit diketahui karena

sangatlah rendah. Hanya terdapat total delapan kasus malaria di

banyak yang tidak melaporkan kasus diare atau tidak melakukan

seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar

pengobatan di sarana kesehatan.

terjadi di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Kapanewon Sentolo,

Berdasarkan penyajian peta sebaran kasus diare di Daerah

Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, dan

Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa kasus diare terjadi

Kapanewon Wates. Temuan kasus malaria yang lain terjadi di

merata di seluruh Kapanewon di DIY. Namun, apabila dilihat dari

Kabupaten

Banguntapan,

sebarannya kasus diare cenderung banyak terjadi di beberapa

Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sewon. Apabila dilihat

Kapanewon di Kabupaten Sleman seperti di Kapanewon Ngemplak,

berdasarkan sebarannya maka diketahui bahwa beberapa Kapanewon

Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Minggir, Kapanewon Tempel,

yang terdapat kasus malaria lokasinya berdekatan atau mengkluster

Kapanewon Berbah, Kapanewon Godean, Kapanewon Gamping,

sehingga memungkinkan adanya faktor yang sama mempengaruhi

Kapanewon Sleman, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Depok.

terjadinya kasus malaria pada beberapa wilayah tersebut.

Kapanewon Depok Kabupaten Sleman merupakan Kapanewon

Bantul

khususnya

di

Kapanewon

dengan kasus diare tertinggi pada tahun 2020, yaitu 1.286 kasus.
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Sedangkan di kabupaten lainnya seperti di Kabupaten Kulonprogo,

yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebaran

Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta secara umum kasus

mengelompok pada wilayah tertentu yaitu beberapa Kapanewon yang

diare ada pada kelas sedang dan rendah.

ada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah
dengan kasus leptospirosis tinggi ada di Kapanewon Panjatan,

e. Leptospirosis
Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi
bakteri patogen yang disebut leptospira dan ditularkan dari hewan
kepada manusia. Penularan bisa terjadi secara langsung akibat terjadi
kontak langsung antara manusia dengan urin atau jaringan binatang
yang terinfeksi dan secara tidak langsung akibat terjadi kontak antara
manusia dengan air, tanah atau tanaman yang terkontaminasi urin dari
binatang yang terinfeksi leptospira.

Kapanewon
Nanggulan,

Kalibawang,
Kapanewon

Kapanewon
Galur,

Kokap,

Kapanewon

Kapanewon

Pengasih,

dan

Kapanewon Temon. Wilayah dengan tingkat kasus leptospirosis
sedang ada di beberapa Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yaitu
Kapanewon Ngawen, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen.
Sedangkan pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota
Yogyakarta kasus leptospirosis tergolong rendah bahkan sebagian
besar Kapanewon nihil kasus leptospirosis.

Penyakit ini merupakan masalah kesehatan masyarakat di
seluruh dunia, khususnya negara-negara yang beriklim tropis dan sub
tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Penularan leptospirosis
terjadi akibat buruknya kondisi lingkungan di pemukiman penduduk.
Lingkungan yang buruk dapat meningkatkan ketersediaan makanan,
tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak tikus sebagai
reservoir leptospirosis.
Berdasarkan sajian peta kasus Leptospirosis di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa kasus leptospirosis

3.2.2. Penyakit Tidak Menular
a. Hipertensi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi
pembuluh darah arteri mengalami tekanan yang lebih tinggi dari
biasanya pada sirkulasi darah. Besarnya tekanan ini bergantung pada
resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja.
Hipertensi memiliki faktor risiko terjadinya stroke, gagal jantung,
gagal ginjal, serta penyakit serius lainnya.
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Jumlah sebenarnya dari kasus hipertensi sangat sukar untuk

peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah, yang pada akhirnya

diketahui karena biasanya hipertensi baru diketahui ketika penderita

akan merusak banyak sistem tubuh, khusunya pembuluh darah dan

telah mengalami komplikasi penyakit lainnya seperti stroke atau

syaraf (WHO, 2014).

keluhan lainnya. Berdasarkan sajian peta sebaran kasus hipertensi

Berdasarkan atas sajian peta sebaran Diabetes Melitus di

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa sebaran

secara umum kasus hipertensi merata yaitu kasus pada kelas sedang

kasus Diabetes Melitus relatif tinggi di beberapa wilayah di

di seluruh wilayah, namun beberapa wilayah memiliki temuan kasus

Kabupaten Sleman bagian selatan dan Kabupaten Bantul bagian

hipertensi yang relatif tinggi, yaitu di beberapa wilayah Kabupaten

utara. Wilayah lainnya lebih didominasi dengan kelas sedang dan

Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kasus hipertensi paling tinggi

kelas rendah. Diabtese Melitus bukan termasuk ke dalam penyakit

terjadi di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan jumlah kasus

menular. Kapanewon dengan kasus Diabetes Melitus paling tinggi

sebanyak 9.946 kasus, sedangkan Kapanewon dengan temuan kasus

adalah Kapanewon Depok dengan 3.042 kasus, sedangkan

terendah ada di Kemantren Wirobrajan dengan 634 kasus.

Kapanewon Girimulyo memiliki kasus Diabetes Melitus paling
rendah dengan 174 kasus.

b. Diabetes Melitus
Diabetes Melitus merupakan suatu penyakit menahun yang

c. ODGJ

ditandai dengan kadar glukosa darah (gula darah) melebihi normal

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Orang

yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg/dl, dan

Dalam Gangguang Jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang

kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg/dl. Diabetes

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang

Melitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh warisan dari

termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan

orang tua atau kekurangan produksi insulin oleh pancreas, atau oleh

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan

tidak efektifnya insulin yang diproduksi. Akibatnya, terjadi

hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Gangguan
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jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas
berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya
(impairment) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari
manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu
tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga
dengan masyarakat.

Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa setiap Kapanewon terdapat
kasus ODGJ. Jumlah kasus ODGJ yang tinggi relatif banyak terdapat
di Kabupaten Sleman. Kapanewon yang masuk dalam klasifikasi
tinggi

diantranya

adalah Kapanewon Depok,

Kapanewon Kalasan, Kapanewon Godean, Kapanewon Sewon,
Kapanewon

Sleman,

Penyakit kusta merupakan penyakit infeksi kronis yang
disebabkan oleh Mycobacterium Leprae. Penyakit ini menyerang
saraf dan ditularkan melalui kontak langsung dan udara, penularannya
harus melalui kontak yang terus menerus dan dalam jangka waktu
yang lama. Kusta terdiri atas dua tipe yaitu Pausi Basiler (PB) atau

Berdasarkan peta sajian kasus ODGJ di Daerah Istimewa

kasus ODGJ

d. Kusta

Kapanewon

Pengasih,

Kapanewon

Banguntapan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Tempel, Kapanewon
Galur, dan Kapanewon Ngaglik. Merujuk pada fakta banyaknya
kasus ODGJ tentunya cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya
perhatian serius dari pemerintah terkait dengan kesehatan mental.
Selain itu, sarana kesehatan khususnya Rumah Sakit Jiwa yang
terdapat di Daerah Istimewa Yogyakartaa juga hanya terdapat dua
rumah sakit sehingga mungkin perlu ditingkatkan sehingga pelayanan
atau penyembuhan kasus ODGJ dapat dilakukan optimal.

kusta kering dan Multi Basiler (MB) atau kusta basah.
Berdasarkan peta sebaran kasus kusta di Provinsi DI
Yogykarta tahun 2020 diketahui bahwa kasus kusta banyak terdapat
di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Kasus kusta
tertinggi terdapat di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Pleret
dengan jumlah empat kasus kusta, sedangkan di Kabupaten
Gunungkidul hampir di setiap Kapanewon terdapat kasus kusta hanya
di Kapanewon Girisubo, Kecamataan Ngawen, Kapanewon Paliyan,
Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus,
Kapanewon Semin, dan Kapanewon Paliyan yang nihil kasus kusta.
Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta kasus kusta relatif
rendah bahkan lebih banyak Kapanewon yang nihil kasus kusta hanya
di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Panjatan di Kabupaten
Kulonprogo dan Kemantren Kotagede di Kota Yogyakarta yang
terdapat kasus kusta.
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e. Pneumonia
Pneumonia adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang
menyerang bagian bawah paru-paru. Pneumonia biasanya ditandai
dengan batuk dan disertai nafas cepat dan atau nafas sesak serta
tarikan ke dalam pada dinding dada bagian bawah. Pneumonia
umumnya terjadi pada anak kecil, terutama apabila terdapat gizi
kurang ditambah dengan keadaan lingkungan yang tidak sehat seperti

mengetahui autokorelasi yang terjadi antar lokasi terhadap suatu
kejadian. Morans I memiliki dua hasil analisis yaitu mengkluster atau
outlier. Hasil menunjukkan terdapat suatu hubungan antar lokasi atau
mengkulster apabila nilai I pada morans bernilai positif, sedangkan
apabila nilai I pada hasil analisis Morans bernilai negatif maka dapat
dikatakan outlier atau nilai featurenya berbeda diantara fitur lainnya
(Kissling & Carl, 2008).

paparan polusi udara dan adanya asap rokok.
Berdasarkan Peta Sebaran Kasus Pneumonia di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2020 diketahui bahwa secara umum
kasus pneumonia relatif merata terjadi di semua wilayah Kapanewon.
Hanya terdapat empat Kapanewon yang nihil kasus pneumonia yaitu
Kapanewon Turi, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pakem, dan
Kemantren Pakualaman. Kasus pneumonia tertinggi ada di
Kemantren Mergangsan dengan kasus pneumonia mencapai 98 kasus.
Gambar 3.1. Keterangan Anselin Local Morans
3.2.3. Analisis Anselin Local Moran’s I
Analisis autokorelasi spasial adalah suatu analisis yang
digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau pola hubungan antar
lokasi terhadap suatu permasalahan atau kejadian (Bekti, 2012).
Morans I merupakan salah satu cara analisis yang digunakan untuk

Sumber: Hasil Pengolahan Anselin Local Morans
Moran’s I menghitung perbedaan antara nilai sebuah feature
dengan nilai ratarata untuk semua feature dan perbedaan antara nilai
feature pada masing-masing tetangga terhadap nilai rata-rata. Hasil
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analisis Morans I dibagi menjadi empat kuadran, diantaranya kuadran
I (High-High/HH) menunjukkan daerah yang mempunyai nilai
pengamatan tinggi dan dikelilingi oleh daerah dengan nilai
pengamatan tinggi. Kuadran II (Low-High/LH) menunjukkan daerah
dengan pengamatan rendah tetapi dikelilingi oleh daerah dengan nilai
pengamatn tinggi. Kuadran III (Low-Low/LL) menunjukkan daerah
dengan nilai pengamatan rendah dan dikelilingi oleh daerah dengan
nilai pengamatan rendah. Kuadran IV (High-Low/HL) menunjukkan

 HH: High-high > Frekuensi kasus tinggi,
pengaruh ke sekitar tinggi.
 HL: High-low > Frekuensi kasus tinggi,
pengaruh ke sekitar rendah.
 LH: Low-high > Frekuensi kasus rendah,
pengaruh ke sekitar tinggi.
 LL: Low-low > Frekuensi kasus rendah,
pengaruh ke sekitar rendah.

daerah dengan nilai pengamatan tinggi yang dikelilingi oleh daerah
dengan nilai pegamatan rendah (Marinda & Sitorus, 2020).
Pengolahan analisis autokorelasi ini membutuhkan beberapa
variabel untuk diketahui. Hasil dari analisis ini terdiri atas tiga field,
yakni nilai I, pvalue, dan Z-score. Jika, nilai I positif, artinya feature
tersebut dikelilingi feature yang nilainya “mirip”, tinggi/ rendah,
mengklaster. Jika, nilai I negatif, maka feature tersebut berada di
antara feature yang nilainya “berbeda”, artinya nilai feature tersebut
Outlier. Keterangan Cluster/ Outlier (COType) menunjukkan status
signifikan HH, LL, HL, dan LH.
Secara umum, dapat disumpulkan pemaknaan signifikansi
dari hasil pengolahan Anselin Local Morans adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.2. Peta Angka Kematian Bayi DIY
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Gambar 3.3. Peta Sebaran Kasus Demam Berdarah DIY
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Gambar 3.4. Peta Sebaran Kasus Diabetes Melitus DIY
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Gambar 3.5. Peta Sebaran Kasus Diare DIY
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Gambar 3.6. Peta Sebaran Kasus Hipertensi DIY
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Gambar 3.7. Peta Sebaran Kasus Kusta DIY
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Gambar 3.8. Peta Sebaran Kasus Leptospirosis DIY
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Gambar 3.9. Peta Sebaran Kasus Malaria DIY
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Gambar 3.10. Peta Sebaran Kasus ODGJ DIY
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Gambar 3.11. Peta Sebaran Kasus Pneumonia DIY
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Gambar 3.12. Peta Sebaran Kasus Tuberkulosis DIY
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Gambar 3.13. Peta Anselin Kasus Demam Berdarah DIY

53

Gambar 3.14. Peta Anselin Kasus Diare DIY
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Gambar 3.15. Peta Anselin Kasus Diabetes Melitus DIY
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Gambar 3.16. Peta Anselin Kasus Hipertensi DIY
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Gambar 3.17. Peta Anselin Leptospirosis DIY
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Gambar 3.18. Peta Anselin Tuberkulosis
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Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
Badan Perencanan Pembangunan Daerah DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta
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