
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, mulai disadari banyak pihak dapat menjadi

masalah besar dihadapi dunia, terutama di negara yang sedang berkembang. Robert

Malthus, seorang ahli ekonomi   demografi dalam buku An Essay The Principle of

Population (dalam Ida Bagus Permana, 2011), telah mengingatkan bahwa

pertumbuhan penduduk terjadi seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan rakyat   seperti deret hitung. Hal ini terjadi karena pembangunan

disatu sisi telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat,

sedangkan pada sisi lainnya tingkat kesehatan dan kesuburan juga bertambah baik.

Akibatnya angka kelahiran meningkat, sebaliknya angka kematian menurun disertai

dengan usia harapan hidup semakin panjang. Kecenderungan jumlah yang lahir tidak

lagi seimbang dengan jumlah yang mati. Pertumbuhan ekonomi tetap lamban karena

berbagai faktor yang ikut mempengaruhi baik bersifat lokal, nasional maupun global.

Belum lagi akibat iklim atau bencana alam yang tidak mudah diprediksi oleh

kemampuan manusia.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, maka tingkat
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pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan

keterbelakangan masyarakat atau negara. Dengan meningkat proporsi jumlah

penduduk miskin dan menganggur menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di

negara itu rendah (miskin).

Apabila ekonomi dan penduduk adalah faktor dalam memacu kemajuan suatu

masyarakat dan bangsa, maka langkah kebijakan pembangunan untuk mempercepat

usaha peningkatan taraf hidup rakyat adalah dengan pertumbuhan ekonomi disatu sisi

dan usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka

kelahiran pada sisi lain. Keduanya harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi.

Salah satu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang sangat kita kenal adalah

program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, melalui promosi,

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga

yang berkualitas.

Program keluarga berencana selama tiga puluhan tahun telah berhasil mengajak PUS

(Pasangan Usia Subur) ber KB sebesar sekitar 70 %. Pencapaian peserta KB

(Contraceptive Prenalence   Rate/CPR)   tersebut menurunkan angka kelahiran

kasar/TFR (Total Fertility Rate) sebesar 50% dibandingkan tahun 1970an. Tahun

1970an angka kelahiran kasar/TFR sebesar 5,6 menjadi 2,6 pada tahun 2007 (Survey

Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2007).
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Semakin luas wilayah dan jangkauan program Keluarga Berencana dan semakin

meningkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program Keluarga

Berencana semakin mendesak pula kebutuhan sarana pelayanan yang cukup,

baik kuantitas maupun kualitas, serta mudah dijangkau. Sarana utama pelayanan

Keluarga Berencana kepada masyarakat adalah :

 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, rumah sakit, baik pemerintah maupun

swasta, yang terdaftar untuk melayani Keluarga Berencana disebut Klinik

Keluarga Berencana (KKB),     yang tersebar di kabupaten di Provinsi

Lampung. Jumlah Klinik Keluarga Berencana di Propinsi Lampung adalah

957, yang terdiri dari 903 Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan 54

Klinik Keluarga Berencana Swasta.

 Dokter dan Bidan Praktek swasta yaitu dokter dan bidan  yang membuka

praktek pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

Sedang tenaga pelayanan KB adalah Dokter, Bidan dan Paramedis. Di Propinsi

Lampung saat ini terdapat 1.302 orang dokter, 3.209 orang bidan dan 9.509

orang perawat (Lampung Dalam Angka 2012)

Keberhasilan dari program Keluarga Berencana untuk mengajak Pasangan Usia

Subur untuk menggunakan alat/obat kontrasepsi, harus diiringi dengan

peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun tidak

dapat dipungkiri bila pelayanan yang diberikan khususnya dari sektor publik masih

banyak kendala dan hambatan, sehingga menimbulkan ketidak puasan masyarakat.
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Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, oleh karena itu pemerintah

perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ( Men PAN, 2004 : 5 )

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik)

merupakan perwujudan dan  fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat

(abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam  konteks ini masyarakatlah sebagai

aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk

mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-

kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk

lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima)  dan diharapkan lebih

mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber

daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat

yang mandiri dan sejahtera.

Program Keluarga Berencana merupakan aspek penting dalam pengendalian

pertumbuhan penduduk, maka harus dapat tercipta suatu pelayanan Keluarga

Berencana yang memadai sebagai salah satu upaya perbaikan dan peningkatan

kesertaan masyarakat dalam ber KB.

Kota Bandar Lampung memiliki Pasangan Usia Subur sebesar 145.436, jumlah ini

terbesar ke 4 (empat)) setelah Kabupaten Lampung Tengah (241.539), Kabupaten

Lampung Timur (192.780) dan Kabupaten Lampung Selatan (185.338). Untuk tempat

pelayananan KB, Kota Bandar Lampung memiliki Klinik KB yang berdomisili di

perkotaan dan Klinik KB yang berdomisili di pedesaan (pinggiran kota). Sehingga
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dengan mengambil tempat penelitian di Kota Bandar Lampung, diharapkan bisa

mewakili pendapat calon/peserta KB di perkotaan dan di pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diambil judul ” Pengaruh

Pelayanan  Keluarga  Berencana Terhadap Kepuasan Peserta KB di Kota

Bandar Lampung”.

1.2.      Rumusan Masalah

Tuntutan lingkungan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan, diperlukan

usaha peningkatan  kualitas  layanan dengan  membandingkan antara layanan yang

diharapkan dengan layanan yang dirasakan oleh peserta KB. Untuk itu pemerintah

harus segera melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan, sehingga

pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin dan

meningkatkan kesertaan masyarakat dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi di

Indonesia pada umumnya dan khusus bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana, Perwakilan

BKKBN Provinsi Lampung telah memberikan bantuan sarana pelayanan kepada

Klinik Keluarga Berencana (KKB) di Provinsi Lampung seperti, Obgyn bed,

IUD Kit, Implan Kit, Implan Removal Kit, IUD Kit Sterilisator, Laparoscopy

dan lain-lain. Tahun 2011 telah diberikan bantuan berupa, 124 Implan Kit, 204

IUD Kit, 5 buah obgyn Bed dan 20 set trocar. Tahun 2012 telah diberikan
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bantuan berupa, 6 Implan Kit, 685 IUD Kit, 13 buah obgyn bed, 388 IUD Kit

Sterilisator dan 31 buah laparoscopy.

Sejalan dengan usaha peningkatan penyediaan sarana pelayanan telah pula

diusahakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan sebelum

pemberian alat kontrasepsi seperti konseling maupun pelayanan sesudah

pemberian kontrasepsi seperti kunjungan ulang dan pengecekan kesehatan

terutama dalam rangka penanggulangan komplikasi alat kontrasepsi. Untuk

peningkatan kualitas pelayanan dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga

pelayanan (dokter, bidan dan paramedis) dilakukan dengan mengadakan latihan

dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan kepada tenaga

pelayanan KB dalam tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Contraceptive Technologie Up date (CTU) bagi dokter

sebanyak 461 orang, bagi Bidan 1.472 orang.

- Pelatihan Medis Operasi Pria (MOP) sebanyak 15 orang dokter dan 33

orang bidan/paramedis.

- Pelatihan KIP (Komunikasi Inter Personal) / Konseling menggunakan

ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) bagi bidan sebanyak 658

orang.

Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan,  diharapkan

dapat meningkatkan kepuasan peserta KB. Berdasarkan kondisi tersebut maka

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :
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Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan peserta KB di Kota

Bandar Lampung.

1.3.      Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui   pengaruh variabel mana yang paling dominan dari kualitas pelayanan

KB yang terdiri dari tangible (penampilan fisik), reliability (keandalan),

responsiveness (ketanggapan), assurance (kepastian) dan empathy (kepedulian)

terhadap kepuasan peserta KB di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat penelitian

a. Diketahuinya pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability,

responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan peserta KB di Kota

Bandar Lampung.

b. Diketahuinya variabel  mana yang paling dominan  dari  kualitas  pelayanan  KB

(tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) terhadap kepuasan

peserta KB di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tujuan Program Keluarga Berencana Nasional dapat dicapai melalui upaya

menciptakan rasa puas dan nyaman bagi peserta KB. Untuk mencapai tujuan
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tersebut pemerintah dalam hal ini BKKBN sebagai pelaksana program, tidak

semata-mata menekankan pada aspek pelayanan namun justru menekankan pada

aspek keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi.

Kepuasan peserta KB merupakan suatu hal yang sangat berharga demi

mempertahankan keberlangsungan mereka menggunakan alat kontrasepsi.

Layanan yang diberikan kepada peserta KB akan memacu puas atau tidaknya

peserta KB atas layanan yang diberikan.

Menurut Kotler (1997) bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan

seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan

dengan harapannya. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak dapat memenuhi

harapan pelanggan maka akan terjadi ketidak puasan, demikian sebaliknya.

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dalam penelitian ini sebagai kerangka

berfikir mengacu pada pendapat Parasuraman Zeithaml dan Berry (dikutip dari Fandy

Tjiptono, 2011) mengindentifikasikan 5 (lima) dimensi pokok kualitas jasa :

Reliabilitas (reliability), Daya   tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance),

Empati (emphaty), dan Bukti fisik (tangibility) pengaruhnya terhadap kepuasan

konsumen.

Aspek Reliability adalah   kesanggupan untuk memberikan pelayanan KB dengan

segera, mudah, biaya terjangkau dan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan

calon/peserta KB.
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Aspek Responsiveness adalah kesanggupan/kemauan petugas untuk memberikan

/membantu calon/peserta KB dengan terampilan, cepat dan penuh tanggung jawab.

Aspek Assurance adalah kesanggupan memberikan pelayanan kontrasepsi yang

nyaman, aman, terhindar komplikasi, kegagalan  dan efek samping pemakaian

alat/obat kontrasepsi.

Aspek Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada calon/peserta KB,

pada saat dan setelah pelayanan kontrasepsi.

Aspek Tangible adalah kemampuan menyediakan fasilitas dan sarana pelayanan yang

bersih, rapi dan lengkap.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh BKKBN, seperti penyediaan sarana,

pelatihan-pelatihan, pelayanan KB keliling dan lain-lain, merupakan upaya   untuk

meningkatkan kinerja lima aspek tersebut sehingga peserta KB terlayani dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai

terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1

Kerangka Pemikiran
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1.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir, maka dihipotesiskan sebagai berikut : Kualitas

pelayanan KB yang terdiri dari tangible, reliability responsiveness, assurance dan

empathy berpengaruh terhadap kepuasan peserta KB di Kota Bandar Lampung.


