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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang 

pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan /atau pelayanan administrativ yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Deskriminasi pelayanan sering kali muncul karena persepsi mengenai hak 

dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna layanan belum mencapai titik 

temu. Misalnya saja adalah hak bagi setiap pengguna layanan untuk mendapatkan 

perlakuan yang wajar dan ramah dari penyedia layanan. Hak tersebut jarang sekali 

dipenuhi bahkan menjadi hal yang sebaliknya, yaitu justru pengguna layanan yang 

harus bersikap ramah terhadap penyedia layanan agar urusanya menjadi cepat dan 

lancar. Kewajiban untuk memberikan senyum dan bersikap ramah dari penyedia 

layanan yang merupakan suatu bentuk posisi penyedia layanan sebagai pelayanan 

masyarakat tampaknya menjadi hal yang sulit sekali untuk diwujudkan. Namun 

anehnya sikap penyedia layanan tersebut menjadi berubah ketika yang dilayaninya 

adalah kelompok orang dengan status sosial  dan ekonomi yang tinggi, yang 
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memiliki hubungan kekerabatan dengan penyedia layanan atau dilihat dari besarnya 

uang rokok yang diterima. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya turut menentukan 

sikap dan perlakuan penyedia layanan (Dwiyanto:2001). Contoh lainya lagi adalah 

hak warga  Negara untuk mendapatkan informasi mengenai peruntukan biaya bagi 

suatu layanan dan hak untuk menyalurkan saran yang dalam banyak hal tidak dicoba 

untuk diadopsi oleh birokrasi pelayanan publik. Akibatnya banyak masyarakat 

menilai pelayanan publik tidak transparan terhadap pengguna layanan. Oleh karena 

itu banyak sekali ditemukan praktik buruk (bad practices) dalam pelayanan publik 

daripada praktik baiknya (good practices). 

Masalah lain yang berkaitan dengan ketidakpastian pelayanan dapat dilihat 

dari dua hal yaitu adanya ketidak pastian waktu dan biaya pelayanan. Ketidak pastian 

waktu dan biaya pelayanan sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajar ketika 

berurusan dengan birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Keadaan ini dimanfaatkan 

oleh berbagai pihak, baik yang sifatnya profesional maupun tidak, untuk membantu 

pengguna layanan mempercepat urusanya. Hal tersebut menyebabkan biaya 

pelayanan menjadi jauh lebih besar daripada biaya yang semestinya. Berbagai kasus 

yang sering muncul dan ditemukan, baik dari hasil penelitian maupun dari surat 

kabar, menyiratkan bahwa masyarakat pengguna layanan belum merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 

Dari berbagai jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah, 

diantaranya adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan 

pemerintah terhadap masyarakat menjadi penting, bukan saja  dalam kaitannya 
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dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi juga berkait dengan 

pelayanan dasar yang berhubungan dengan kesehatan. Seiring dengan 

dilaksanakanya kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, seberapa jauh pelayanan 

yang menyangkut kesehatan semakin mampu menjangkau kehidupan masyarakat. 

Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga Negara berhak atas kesehatannya 

termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu system yang mengatur 

pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga Negara untuk  tetap hidup sehat. 

Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah, terutama 

masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya 

kesehatan dalam kehidupan. Disisi lain rendahnya derajat kesehatan masyarakat 

dapat pula disebabkan oleh ketidak mampuan mereka dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar. Secara sederhana 

dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kesehatan masyarakat, terdapat 5 (lima) 

karakteristik utama, yakni adanya peran pemerintah, masyarakat sebagai fokus 

program kesehatan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pelayanan dan 

kewenangan pemerintah. Pemerintah dapat berperan dalam memperbaiki atau  

memperluas pelayanan kesehatan dengan berbagai cara, antara lain dengan 

memperluas sistem dan arus informasi sehingga mampu untuk menangkap 

kecenderungan problem kesehatan dalam masyarakat untuk membangun prioritas 

kebijakan.  
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       Pembangunan kesehatan  mempunyai visi mewujudkan “Indonesia Sehat 

Tahun 2010” yaitu suatu gambaran masyarakat yang mempunyai perilaku sehat, 

lingkungan sehat dapat menjangkau pelayanan yang bermutu sehingga mempunyai 

status kondisi kesehatan yang optimal. Dalam rangka mencapai visi pembangunan 

kesehatan tersebut sangat dipengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah  Kebijakan otonomi daerah yang 

mulai diberlakukan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 dan Nomor  25/1999 

dan disempurnakan oleh UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 

Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah membawa perubahan kepada berbagai bidang pembangunan 

tidak terkecuali di bidang kesehatan. 

Menurut Mardiasmo (2002:83) perubahan dalam bidang kesehatan secara 

garis besar terdiri dari dua hal yaitu:  

1) perubahan dalam system dan proses organisasional yang terdiri dari 

pembangunan kebijakan kesehatan (health policy development) kebutuhan 

penghitungan dan informasi (needs assement and information), perencanaan dan 

alokasi sumber daya (planning and resoaurce allocation)  pembiayaan dan 

manajemen keuangan (financing and financial management), perencanaan dan 

manajemen sumber daya manusia (human resources planning and management), 

koordinasi antar sektoral (intersectoral coordination) dan partisipasi masyarakat 

(public participation); 2) keadilan, efiseinsi  dan kualitas pelayanan.  

  Dampak lain dari kebijakan otonomi, khusunya desentralisasi kesehatan 

menuntut adanya perbaikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama 

pembiayaan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dan mutu pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialistik dalam rangka 
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut 

perlu adanya usaha-usaha dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan 

kesehatan baik secara preventif maupun kuratif. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

melengkapi sarana kesehatan, peralatan dan tenaga medis serta penyediaan obat-

obatan yang dibutuhkan.  Hal tersebut juga ditandai dengan perkembangan 

Puskesmas yang ada di setiap Kecamatan. 

Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu  

fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis/medikal. Puskesmas sebagai 

penyedia jasa kesehatan yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan dan bisnis 

tidak akan terlepas dari tuntutan para pasien atas kualitas pelayanan yang baik dan 

memuaskan. Kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dapat dijelaskan bahwa 

tingkat kualitas pelayanan  kesehatan oleh puskesmas terhadap pasiennya pada 

umumnya tercermin dari adanya kontak langsung antara pasien dengan dokter, 

perawat dengan tenaga medis lainya yang ada di lingkungan puskesmas tersebut.  

       Dengan meningkatnya status ekonomi masyarakat, kemudahan komunikasi, 

informasi dan transportasi  serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

hidup sehat akibat pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, masyarakat menuntut adanya pelayanan kesehatan yang 

bermutu, terjangkau, ramah  dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka perkembangan Puskesmas dewasa ini semakin 

meningkat baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya.  
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Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan 

pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Faktor  pertama, adalah 

faktor dalaman (internal) Puskesmas yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 

kesehatan dan tingkat kepuasan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan 

memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat  kebersesuaian akan tinggi dan Puskesmas 

akan tetap merupakan keperluan masyarakat. Sebaliknya, selama kualitas pelayanan 

kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kebersesuaian akan 

rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Faktor 

kedua, adalah faktor luaran (eksternal) yaitu adanya perubahan (transisi) demografi, 

epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan 

menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat komplek dan 

beragam. Dengan demikian kedudukan dan kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah 

penting untuk dilaksanakan. 

       Pemerintah Daerah kota Metro adalah salah satu institusi yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan cara membangun berbagai sarana 

dan prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pengobatan 

serta sarana-sarana lain yang menunjang  pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan 

yang ada di kota Metro khususnya di kecamatan Metro Selatan terdiri atas satu unit 

Puskesmas Rawat Inap, dua unit Puskesmas Pembantu, dan 4 unit Pos Kesehatan 

Keluarga. Keberadaan tenaga kesehatan terutama perawat adalah pelayanan medik 

yang paling intensif interaksinya dengan pasien terutama pasien rawat inap sehingga 

sering menstandarkan pelayan Puskesmas dengan pelayanan perawatnya .Dengan 
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kondisi masalah  tersebut  maka dampak yang paling merasakan permasalahan 

keperawatan adalah para pasien rawat inap sehingga pasien sering mengeluhkan 

bahwa perawat kurang ramah dan tidak komunikatif.  

      Selain pelayanan keperawatan  dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi 

pasien adalah pelayanan tenaga dokter yang terbatas dalam melayani pasien, dokter 

yang tidak menempati rumah dinas dokter manjadi kendala dalam memberikan 

pelayanan terhadap pasien dikarenakan dokter tidak berada ditempat bila dibutuhkan 

sewaktu-waktu dan harus menghubungi by phone bila diperlukan mendadak. 

Pelayanan obat-obatan atau farmasi juga menjadi masalah, hal ini dibuktikan dengan 

sering habisnya obat-obatan tertentu, misalnya obat injeksi untuk tetanus, obat 

kontrasepsi suntikan, dan sebagainya, sehingga pasien harus mencari obat di luar 

Puskesmas atau harus membeli di apotik lain. Dalam pengalaman sehari-hari, 

ketidakpuasan pasien yang paling sering dikemukakan dalam kaitannya dengan sikap 

dan perilaku petugas Puskesmas, antara lain : keterlambatan pelayanan dokter dan 

perawat, dokter sulit ditemui, dokter yang kurang komunikatif dan informatif, 

lamanya masuk rawat, aspek pelayanan Puskesmas, serta ketertiban dan kebersihan 

Puskesmas. 

       Secara umum pelayanan Puskesmas Rawat Inap Sumbersari  Metro Selatan  

terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat inap merupakan 

pelayanan terhadap pasien rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan 

karena keperluan  observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik atau pelayanan 

medik lainnya. Rawat inap  merupakan tempat interaksi antara pasien   dengan 
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dokter dan perawat dalam waktu lama sehingga hubungan ini  menyangkut kepuasan 

pasien, mutu pelayanan dan citra Puskesmas. Berbagai kegiatan yang terkait dengan 

pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap   yaitu  penerimaan pasien, 

pelayanan medik, pelayanan perawatan oleh perawat, pelayanan penunjang medik, 

pelayanan obat, pelayanan makan, serta administrasi keuangan.  

       Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi, membatasi dan mengetahui 

keluhan yang disampaikan pasien atau keluarga pasien rawat inap terkait dengan 

masalah pelayanan dokter yang tidak stand by dan harus dihubungi by phone bila ada 

keluhan mendadak, pelayanan obat-obatan atau farmasi yang sering kehabisan, dan 

pelayanan keperawatan yang kurang memuaskan pasien misalnya perawat tidak 

ramah, keteraturan perawatan medik maupun non medik, keterampilan dasar 

keperawatan yang masih rendah  dan respon/ komunikasi dengan pasien yang 

kurang, sehingga pasien dan keluarga pasien memberikan respon perasaan puas atau 

tidak puas atas pelayanan yang diterima baik pelayanan farmasi  maupun pelayanan 

keperawatan  tersebut. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperbaiki kualitas 

pelayanan  farmasi supaya  lebih lengkap dan tersedianya  stok yang banyak, dan  

untuk pelayanan keperawatan tenaga perawat lebih komunikatif dan memiliki 

keterampilan medis yang semakin baik sehinggga pasien akan merasa nyaman dan 

aman dalam perawatannya. Perasaan aman dan nyaman inilah yang menimbulkan 

rasa puas bagi pasien atau keluarga pasien sehingga timbul kepercayaan terhadap 

institusi Puskesmas Rawat Inap ini, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan 
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jumlah pasien yang berobat di Puskesmas Rawat Inap . Hal ini  yang menyebabkan 

ketertarikan penulis  untuk meniliti permasalahan ini. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kualitas Pelayanan Kesehatan di  

Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah  untuk membuat rumusan gambaran tentang keadaan riil  

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul 

Kecamatan Metro Selatan secara cermat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini  dijadikan sebagai pengembangan  

teori dan ilmu , agar  memberikan kontribusi riset  terhadap  

pengembangan ilmu pengetahuan  tentang  kualitas  pelayanan jasa 

terutama dibidang kesehatan dalam rangka memberikan kepuasan 

bagi konsumen (pasien); 
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2. Kegunaan bagi institusi memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kota Metro dalam rangka 

memberikan kepuasan pasien; 

3. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 


