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Description :
Permasalahan kurangnya sarjana kesehatan masyarakat karena maldistribusi tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan
melipah di perkotaan dan sedikit di daerah. Hal ini disebabkan oleh disparitas sosial ekonomi, budaya maupun kebijakan
pemerintah daerah termasuk kondisi geografis antar daerah mengurangi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di
daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan minat mahasiswa kesehatan
masyarakat Universitas Esa Unggul Tahun 2016 untuk bekerja di DTPK. Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analitik, dengan pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling,
dengan responden mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Esa Unggul kelas reguler yang mengambil mata kuliah
skripsi tahun 2016. Uji bivariat menggunakan uji Chi- Square. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan
adalah kondisi lingkungan kerja dan kondisi hidup (p-value 0,003), dan personal (p-value 0,023). Faktor yang tidak
berhubungan adalah penghargaan finansial (p-value 0,894), pengakuan profesional (p-value 0,055), aspek dukungan
keluarga dan masyarakat (p-value 0,748) dan regulasi (p-value 0,055). Hasil OR menunjukan kondisi lingkungan kerja
dan kondisi hidup di DTPK memiliki hubungan yang paling kuat dengan nilai OR sebesar 4,675. Dengan meningkatkan
kondisi lingkungan kerja dan kondisi hidup diharapkan dapat memotivasi minat mahasiswa untuk bekerja di DTPK dan
mengatasi masalah maldistribusi tenaga kesehatan. 

Contributor :  Gisely Vionalita

Date Create :  29/03/2017 

Type :  Text

Format :  PDF

Language :  Indonesian

Identifier :  UEU-Undergraduate-201431193 

Collection :  201431193 

Source :  Undergraduate Theses of Public Health

Relation COllection:  Fakultas Ilmu Ilmu kesehatan

COverage :  Civitas akademi Universitas Esa Unggul 

Right :  @perpustakaan Universitas Esa Unggul 

Page 1



Full file - Member Only
If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

 

Contact Person : 
Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

 

Thank You,

 

 

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor

Page 2


