
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu usaha dalam melakukan perubahan dan 

secara langsung dapat merubah struktur dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu pembangunan juga merupakan proses perbaikan yang 

berkesinambungan pada suatu masa menuju kehidupan yang lebih baik.  

Adapun yang menjadi tantangan pada suatu pembangunan adalah untuk 

memperbaiki kehidupan, kualitas hidup yang lebih baik memang perlu adanya 

pendapan yang tinggi. Namun kiranya bukanlah pendapatan satu-satunya 

ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu 

diperjuangkan adalah masalah pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. 

Seperti halnya faktor kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama untuk mendapatkan layanan 

kesehatan ketika sakit atau ketika membutuhkan pelayanan kesehatan karena 

hal lain. Untuk mendapatkan layanan kesehatan biasanya harus melalui 

prosedur yang harus dilakukan seperti harus datang, pemeriksaan, pengobatan, 

rawat inab, rawat jalan dan pemulihan yang dilakukan di Puskesmas, Rumah 

sakit, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. 

Fasilitas kesehatan berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan 

masyarakat luas yang penyediannya dilakukansecara serentak atau massal. 

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung 

jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang  banyak. Bila 



pembangunan kesehatan berhasil dan baik maka akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara langsung. 

Seperti halnya daerah Natal merupakan suatu keharusan bagi pemerintah 

atau kalangan swasta untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan 

melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, selain 

itu kesadaran masyarakat Kec.Natal terhadap pentingnya kesehatan pada saat 

ini semakin meningkat dan seiring dengan semua tuntutan lapisan masyarakat 

Kec. Natal, penerintah perlu menata dan mempersiapkan diri untuk membagun 

serta mempertahankan eksistensi dan rencana pengembangan kedepannya. 

Segala aspek yang mendukung tercapainya tujuan tersebut perlu diperjuangkan 

secara terus-menerus sehingga upaya pelayanan kesehatan dan rujukan berjalan 

optimal dan merata. 

Sehingga pada tahun 1970 pemerintah membangun fasilitas kesehatan 

yang berbentuk Puskesmas, pada saat itu puskesmas merupakan satu-satunya 

pusat fasilitas kesehatan yang dimiliki, mulai dari Kec.Natal, Muara Batang 

Gadis, Lingga bayu dan Batahan. Namun setiap tahun berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan  kepadatan penduduk sehingga banyaknya pasien yang 

berobat dan fasilitas tidak memungkinkan sehingga  pada tahun 2005 

merupakan keputusan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan seluruh 

pihak legislative dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Mandailing Natal dalam bidang kesehatan tentang peningkatan 

fungsi dari Puskesmas  menjadi Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum 

Daerah Natal Kec.Natal Kabupaten Mandailing Natal.  



Inilah alasan berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal 

Kabupaten Mandailing Natal. Tepatnya di Jl.Multatuli No.72 Natal  Kec.Natal 

Kab.Mandaling Natal. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis kembali sejarah rumah 

sakit umum daerah natal kec.natal kab.mandailing natal. Hal inilah yang 

melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul : 

“Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal Kab.Mandailing 

Natal “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

      Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uaraikan diatas maka yang 

menjadi identifikasi  masalah adalah : 

1. Latar belakang berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal 

Kab.Mandailing Natal. 

2. Peranan Rumah Sakit Umum Daerah Natal terhadap masyarakat Kec. Natal. 

3. Dukungan masyarakat Kec. Natal terhadap berdirinya rumah sakit umum 

daerah Natal. 

4. Pandangan masyarakat umum daerah Kec. Natal terhadap berdirinya Rumah 

Sakit Umum Daerah Natal  Kec.Natal Kab.Mandailing Natal. 

5. Sejarah perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal 

Kab.Mandailing Natal. 

C. Pembatasan Masalah 

    Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

perlu adanya pembatasan masalah, untuk mempermudah penelitian dan 

memungkinkan tercapainya hasil yang sebaik mungkin. Pembatasan masalah 



ini dimaksudkan untuk membantu mengarahkan penulis pada masalah yang  

sebenaranya dan mengigat masalah yang sangat komleks, keterbatasan waktu, 

pengetahuan, tenaga dan dana, untuk menghindari meluasnya masalah dalam 

penelitian ini, maka permasalahan yang dikaji dibatasi pada : Sejarah Rumah 

Sakit Umum Daerah  Natal  Kec.Natal Kab.Mandailing Natal. 

 

D. Perumusan Masalah 

  Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut : 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Natal? 

2. Bagaimana Peranan Rumah Sakit Umum Daerah Natal terhadap masyarakat 

Kec.Natal? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat Kec. Natal  terhadap berdirinya  Rumah 

Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal Kab.Mandailing Natal? 

 

E. Tujuan Penelitian 

    Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya  Rumah Sakit Umum Daerah 

Natal Kec.Natal Kab. Mandailing Natal 

2. Untuk mengetahui peranan Rumah Sakit Umum Daerah Natal  terhadap 

masyarakat Kec.Natal Kab. Mandailing Natal  

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kec. Natal terhadap berdirinya 

Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec. Natal Kab. Mandailing Natal 

 

F. Manfaat Penelitian 



1. Sebagai bahan perbandingan dan menambah wawasan bagi penulis dalam 

mengkaji permasalahan dalam bidang sejarah 

2. Sebagi bahan informasi kepada akademis, pemerintah maupun masyarakat 

umum tentang Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Natal Kec.Natal 

Kab.Mandailing Natal 

3. Menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa 

jurusan sejarah. 

  

 

 

 


