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ABSTRAK 
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui implementasi perbaikan melalui: upaya 
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan manusia, farmasi, alat kesehatan, 
makanan, manajemen informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis prioritas 
masalah kesehatan adalah kegiatan dasar yang digunakan untuk merencanakan program 
kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prioritas masalah kesehatan di 
Kabupaten Sleman, Indonesia.Penelitian ini menggunakan desain deskriptif.Data yang 
dikumpulkan melalui assesment dari dokumentasi dan wawancara.Wawancara dilakukan pada 
petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.Masalah kesehatan diukur 
peringkatnya menggunakan metode Hanlon.Dalam metode penilaian ini didasarkan pada empat 
komponen, yaitu besarnya masalah, keseriusan masalah, diperkirakan efektivitas dari solusi, 
dan propriety, ekonomi, akseptabilitas, ketersediaan sumber daya, legalitas (PEARL).Hasil 
penelitian ini adalah didapatkan lima masalah kesehatan utama di Kabupaten Sleman yaitu : (1) 
Campak, terdapat wabah meskipun cakupan imunisasi campak >90% secara nasional dan 
sedikitnya 80% di tingkat kabupaten (Skor 37,5). (2) Angka Kematian Ibu (83,30 per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 2014, 63,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 (skor 36). 
(3)  Kematian Akibat DBD yaitu 4 orang dengan IR dari 50,6 per 100.000 penduduk (skor 24). 
(4) Morbiditas diare pada tahun 2014 sebanyak 214 per 1000 penduduk (skor 22). (5) Tahun 
2014 kasus baru TB BTA + sebanyak 442 orang, dengan jumlah keseluruhan kasus (prevalensi) 
546 (skor 20).Lima masalah kesehatan utama di  Kabupaten Sleman adalah campak, angka 
kematian ibu, DBD, diare, dan TBC. Pengukuran dengan Metode Hanlon mudah dilakukan, 
serta biaya yang dikeluarkan relatif rendah, sehingga dapat dilaksanakan secara rutin di 
Kabupaten Sleman. 
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