
KUALITAS PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) DI
RUMAH SAKIT UMUM TIPE D

(Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran)

(Skripsi)

Oleh

DITA MEINURISA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRACT

THE QUALITY SERVICE OF EMERGENCY ISTALLATION (EI IN A
HOSPITAL TYPE D

(Study Case in Pesawaran Hospital)

By

DITA MEINURISA

Provincial and district governments or city have the obligation to hold public service
in the healt sector in order to carry out health development. One of it’s existence is to
have the hospital as a means of provide health service to society. The health service
quality is very important because, the governmnet is the foundation of the service of
citizens to obtainguarantees for their rights. This research discusses how service
quality Installation of Emergency Hospital type D (Study Case in Pesawaran
Hospital). The method used was descriptive qualitative approach. The focus of the
research composed of six dimensions according to the authority; satisfaction,
responsiveness, responsibility, transparency, accountabi;ity, and fairness.
Enggineering the data collection used data reduction, the presentation of data, and
the withdrawal of the conclution.

The research of service quality in Emergency Installation in Pesawaran Hospital was
good enough. Needed for the procurement of means of suggestion box for the
obsdorption of the aspirations of a community that was put in place that are easily
visible for Emergency Installation Pesawaran Hospital need to get input from the
community in an effort to improve the completeness and availability of medical
instruments, the feasibility of the room, cleanliness of room and the patient’s actions,
as well as improve the security and comfort the environment of the Emergency
Installation. Because, based on the recapitulation answer question form the stuff the
smallest score.
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ABSTRAK

KUALITAS PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) DI
RUMAH SAKIT TIPE D

(Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran)

Oleh

DITA MEINURISA

Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota berkewajiban menyelenggarakan
pelayanan publik di bidang kesehatan dalam rangka menyelenggarakan
pembangunan kesehatan. Salah satu wujudnya adalah dengan menyediakan rumah
sakit sebagai sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Penyelenggraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat penting sebab,
pemerintah merupaka tumpuan pelayanan warga negara dalam memperoleh
jaminan atas haknya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kualitas
pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Tipe D (Studi di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran). Metode yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari enam
dimensi menurut Wibawa yakni; kepuasan, responsivitas, responsibilitas,
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Teknik pengumpulan data menggunakan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian kualitas pelayanan di IGD RSUD Kabupaten Pesawaran cukup
baik. Perlu adanya pengadaan sarana kotak saran untuk penyerapan aspirasi dari
masyarakat yang diletakkan ditempat yang mudah dilihat sebab, IGD RSUD
Kabupaten Pesawaran perlu mendapatkan masukan dari masyarakat dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada pasien. RSUD Kabupaten Pesawaran juga perlu
meningkatkan kelengkapan dan ketersediaan alat medis, kelayakan ruangan,
kebersihan ruang tindakan dan kamar mandi pasien, serta meningkatkan
keamanan dan kenyamanan lingkungan IGD. Sebab, berdasarkan rekapitulasi
jawaban angket hal-hal tersebut memperoleh skor terkecil.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan
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1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Pemerintah

Indonesia menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Undang-Undang (UU)

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 3 menyatakan bahwa

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi  bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan secara ekonomis”.

Upaya untuk memenuhi tujuan Undang-Undang Kesehatan dan cita-cita bangsa

Indonesia maka negara menyediakan sarana dan prasarana seperti rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah

sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik

tersendiri yang di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan,

kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap
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mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Artinya

rumah sakit adalah institusi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan memiliki peran yang

vital di dalam pembangunan kesehatan. Oleh sebab itu rumah sakit tentu saja di

tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan akan meningkat melalui pembangunan

kesehatan, yang berakibat pula pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan. Oleh karenanya negara, dalam hal ini pemerintah daerah,

provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban memenuhi tuntutan masyarakat

dengan menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan. Kewajiban

tersebut di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pasal 28 H, ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

memperoleh pelayanan kesehatan, pasal 34 ayat (3) yang menyatakan negara

bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.

Era reformasi yang kita jalani telah membawa perubahan yang mendasar dalam

berbagai bidang kehidupan termasuk masalah pelayanan kesehatan. Salah satu

perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara

yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah yang

secara resmi perubahan manajemen ini diwujudkan dalam bentuk Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti
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pedoman pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.

Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut, efektifitas

pelayanan kesehatan  harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi

daerah, maka disusunlah tugas pokok dan fungsinya yakni: (1)

Menyelenggarakan, melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi promotif,

pemulihan rehabilitasi, (2) Penyelenggaraan pelayanan  medik, penyelenggaraan

sistem rujukan, penyelenggaraan pelayanan penunjang dan non-medik,

penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan, penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota adalah pihak yang

bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya

diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan

untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Oleh karenanya

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebagian besar berada di pundak

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kebijakan dan aksi pemerintah

daerah adalah kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di

tingkat nasional.

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonom yang berada di Provinsi

Lampung. Kabupaten Pesawaran ini memiliki berbagai pelayanan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakatnya seperti layanan kesehatan. Untuk memenuhi
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layanan kesehatan kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Pesawaran

membangun rumah sakit daerah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kabupaten Pesawaran diresmikan sejak 18 Desember 2013. RSUD ini berada di

tepi Barat Jalan Raya Kedondong, Dusun Sukamarga, Kecamatan Gedongtataan,

Kabupaten Pesawaran. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran ini

masih setara dengan Rumah Sakit Tipe D, karena sarana, prasarana, dan sumber

daya kesehatan di RSUD Pesawaran yang masih sangat terbatas. Rumah sakit

Tipe D adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawat

kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin

upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap,

rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya (Permenkes RI No.

24 Tahun 2014). Salah satu pelayanan kesehatan yang disediakan di sini adalah

pelayanan gawat darurat.

Setelah beroprasi sejak tahun 2013, RSUD Kabupaten Pesawaran memiliki

masalah sesuai yang diungkapkan oleh Bapak M. Suhendar selaku Kepala

Ruangan IGD Rumah Sakit Pesawaran. Beliau mengungkapkan bahwa di ruang

IGD khusus nya ada bayak kekurangan seperti adanya kekurangan pada sumber

daya manusia, tenaga medis yang masih belum cukup seperti tenaga spesialis

yang faham untuk menangani pasien IGD, obat-obatan, alat-alat medis seperti

rongen, ruang rekam medik khusus di IGD, dan juga tenaga khusus yang melayani

bagian administrasi.
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Berdasarkan pemaparan kepala ruangan IGD Rumah Sakit Umum Pesawaran

berikut terlampir daftar tenaga kerja yang terdapat di Instalasi Gawat Darurat

Rumah Sakit.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Keja di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten
Pesawaran

No. Jabatan Jumlah
Tenaga Tetap ( PNS )
1. Kepala Ruangan 1
2. Wakil Kepala Ruangan 1
Tenaga Kontrak
1. Dokter Umum 5
2. Bidan 8
3. Perawat 6
Jumlah Seluruh 21

Sumber : Dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa masih adanya kekurangan pada SDM

yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran bagian Instalasi

Gawat Darurat yaitu tidak sebandingnya antara tenaga kerja yang berstatus

pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang mana akan mempengaruhi pula pada

tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selaku penerima layanan,

untuk itu dibutuhkan adanya penambahan pada tenaga kerja tetap pada pelayanan

di IGD rumah sakit. Hal tersebut di rasa perlu karena untuk rasa tanggung jawab

dari tenaga tetap dan tenaga kontrak memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh

status dan juga insentif yang akan mereka dapatkan. Selain itu juga adanya

kekurangan  sumber daya manusia pada bagian non medis, yaitu di bagian

administrasi. Sehingga dari hasil penelitian yang peneliti dapat di lokasi Rumah

Sakit, bahwa untuk menutupi kekurangan dari tenaga kerja tersebut untuk

memaksimalkan pelayanan yang ada di IGD perawat juga menangani bagian

administrasi pasien. Sedangkan untuk pemenuhan standar yang sesuai dengan
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IGD Level I di RSUD yang bertipe D menurut Kemenkes No. 856 Tahun 2009

menyebutkan bahwa untuk tenaga kerja yang ada di IGD Rumah Sakit yaitu

perawat, bidan, dokter umum, dan tenaga non-medis seperti bagian administrasi,

keamanan, dan pekarya yang merupakan tenaga kerja tetap Rumah Sakit bagian

kegawatdaruratan.

Dilihat dari keterangan yang dipaparkan di atas, terlihat ketidaksesuaian antara

jumlah tenaga kerja dengan jumlah sarana dan prasana yang ada di RSUD

Kabupaten Pesawaran. Berikut adalah daftar fasilitas sarana dan prasarana yang

ada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana di Instalasi Gawat Darurat
RSUD Kabupaten Pesawaran

No. Keterangan Jumlah
Daftar Ruangan

1. Ruang Tindakan Bedah 1
2. Ruang Tindakan 1
3. Ruang Obat / Farmasi 1
4. Ruang Observasi Pria 1
5. Ruang Oservasi Wanita 1
6. Ruang Dokter 1
7. Ruang Perawat 1
8. Ruang Observasi 1
9. Ruang Observasi I 1
10. Ruang Observasi II 1
11. Ruang Observasi III 1
12. Ruang Cuci Alat 1
13. Ruang Resusitasi 1
14. Toilet Umum 2
15. Gudang 1
16. Ruang Keamanan (Pol PP) 1
Jumlah Seluruh 17
Daftar Peralatan
1. Tempat Tidur 13
2. Tabung oksigen 3
3. Alat Rekam Jantung 1
4. Alat Airback/ Cadangan Oksigen 1
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5. Alat Trifungsi (Darah, Jantung, dan Pernafasan) 1
6. Alat Suction 1
7. Mobil Ambulance 1
Jumlah Seluruh 21

Sumber : Dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.

Adanya gambaran kondisi diatas, tentunya para pelayan yang ada di  IGD Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran  hanya bisa memberikan pelayanan

seadanya fasilitas yang masih terbatas kepada pasien semaksimal mungkin dengan

mempertimbangkan juga jumlah tenaga kerja ahli yang masih belum memadai.

Sangat terlihat jelas bahwa antara jumlah tenaga kerja dengan fasilitas yang ada

sangat tidak sebanding. Jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan

dengan dengan jumlah fasilitas IGD akan mengakibatkan pelayanan kesehatan

yang tidak maksimal. Sehingga dibutuhkan penambahan dan pemenuhan untuk

tenaga kerja pelayan kesehatan yang lebih spesifikasi sesuai dengan standar

pelayanan gawat darurat di IGD rumah sakit.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dipandang penting

untuk membantu memfasilitasi keperluan dan kekurangan yang ada di IGD

Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran demi tercapainya pelayanan yang

diinginkan oleh masyarakat selaku penerima pelayanan atau pasien pada

khususnya sehingga dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Melihat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penilitian yaitu tentang “Kualitas Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di

Rumah Sakit Umum Tipe D (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pesawaran)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan di Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui gambaran tentang kualitas pelayanan di Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak

penyelenggara pelayanan kesehatan khususnya Pelayanan di Instalasi

Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

dalam memperbaiki kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penelitian untuk

mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, serta sebagai referensi

penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah

maupun swasta kepada warga negara/ masyarakatnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Istilah ini dikaitkan bahwa layanan tertentu harus tersedia

untuk semua kalangan tanpa memandang perbedaan baik ras, suku, agama, jenis

kulit, maupun strata sosial mereka.

Moenir dalam Anggara (2012:568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung,

sedangkan Sinambela (2010:5) pelayanan publik diartikan pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian

kegiatan yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara

terus-menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang

dalam masyarakat.
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Pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011:11) adalah

pemberian jasa, baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta, atau pihak swasta atas

nama pemerintah atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Sedangkan Agung Kurniawan dalam Pasolong (2011:128) mengatakan bahwa

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN

Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi

pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut di

dasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan,

yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa.

Menurut Sinambela dalam Pasolong (2011:128) Pelayanan Publik adalah sebagai

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manuasia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasil tidak terikat pada suatu

produk atau fisik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan

publik adalah suatu kegiatan yang memberikan pelayanan oleh penyelenggara
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kepada penerima pelayanan, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam

pelayanan publik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Klasifikasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah, menurut Mahmudi dalam

Hardiyansyah (2011:20-23) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, meliputi: jaringan

telepon, penyediaan air bersih, Penyediaan listrik, dan lai-lain.

2) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan publik, misalnya : pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

parkir, sanitasi lingkungan kebersihat, keamanan, dan lai-lain.

3) Pelayanan Administrasi

Pelayanan administatif merupakan pelayanan yang berupa penyediaan

berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya:

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sertifikat Tanah,

Akta Kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pasport, dan lai-lain
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2.1.3 Standar Pelayanan Publik

Pengertian standar pelayanan merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik

(public service) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang

diandalkan oleh pemerintah sebgaai salah satu indikator kesejahteraan

masyarakat. Menurut Oentarto, et al. dalam Barus (2015:16) menjelaskan bahwa:

Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi

pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai yang

sangat strategis tersebut yaitu: Pertama, bagi pemerintah daerah standar pelayanan

minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang

diperlukan untuk membiayai penyediaan layanan; Kedua, bagi masyarakat standat

pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas

suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang Nomor

25 pasal 1 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,

dan Penerapan Standar Pelayanan. Komponen standar pelayanan adalah

komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang

menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggara pelayanan publik.
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Berdasarkan Bab 5, Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen

sekurang-kurangnya, meliputi:

a. Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

penyelenggaraan pelayanan.

b. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan tenis maupun

administratif.

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

d. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

e. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

f. Produk pelayanan, adalah pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan.

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

h. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
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i. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan

langsung yang dilakukan oleh pemimpin satuan kerja atau atasan langsung

pelaksana.

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksana

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

k. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan

tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

l. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan yang

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan

keragu-raguan.

n. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk seberapa jauh pelaksana

kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana

mutu layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Mutu sebenarnya

tidak dapat diukur karena merupakan hal yang maya jadi bukan suatu besaran

yang terukur. Oleh sebab itu, perlu dibuat indikator yang merupakan besaran yang

terukur demi untuk menentukan kualitas baik produk maupun jasa.
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Terkait kualitas pelayanan publik menurut Pasolong (2011:132) yaitu kualitas

pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak,

kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian

suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau

spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan

baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.

Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator. Karena

spesifikasi yang merupakan indikator harus diracang berarti kualitas secara tidak

langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan untuk

diperbaiki atau ditingkatkan.

Zeithhaml et. al. Dalam Hardiyansyah (2011:40) mengatakan bahwa kualitas

pelayanan merupakan suatu metode yang diturunkan secara empiris yang dapat

digunakan oleh organisasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Metode ini meliputi pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan layanan

yang dirasakan oleh pelanggan. Ini diukur dari persepsi kualitas layanan bagi

organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan terhadap sebuah organisasi

yang sangat baik. Analisis kesenjangan yang dihasilkan kemudian dapat

digunakan sebagai panduan untuk peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah

tingkatan layanan yang diberikan oleh pemberi layanan untuk memenuhi harapan

komsumen selaku pelanggan atau penerima layanan dimana dapat diketahui

dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas apa yang diharapkan

dan apa yang dirasakan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan jasa yang
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diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Demikian

sebaliknya, apabila jasa yang dirasakan jelek atau kurang memuaskan atau tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau

buruk. Maka baik atau tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

2.1.4.2 Dimensi Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan.

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan merupakan hasil temuan penelitian dari teori

kualitas pelayanan. Dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dengan

menggunakan suatu kuisioner.

Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:41) menyatakan bahwa kualitas pelayanan

ditentukan oleh dua hal, yaitu: expected service dan perceived service. Expected

service dan perceived service ditentukan oleh dimention of service quality yang

terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu: (1) Tangibles, (2) Reability, (3)

Responsiveness, (4) Competence, (5) Courtesy, (6) Credibility, (7) Feel secure,

(8) Acces, (9) communication, (10) Understanding the costumer.

Dari sepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut, kemudian Zeithaml dalam

Hardiyansyah (2011:42) menyederhanakan menjadi lima dimensi, yaitu dimensi

SERVQUAL (kualitas pelayanan) sebagai berikut:

a. Tangibles (bukti langsung), yaitu kemampuan suatu organisasi atau

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal.

Penampilan dan kemampuan, sarana dan prasarana fisik dan keadaan
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lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh

pemberi jasa.

b. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi

yang tinggi.

c. Responsiveness (ketanggapan), yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan,

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu

tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam

kualitas pelayanan.

d. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

kepada perusahaan untuk menumbuhkanrasa percaya para pelanggan kepada

organisasi/ perusahaan yang memiliki beberapa komponen antara lain:

1) Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerus memberikan

informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang

jelas sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengerti. Disamping

itu organisasi/perusahaan hendaknya dapat secara cepat dan tanggap

dalam menyikapi keluhan dan komplain yang dilakukan ole pelanggan.

2) Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang

diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran.
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Menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi

perusaaan pada masa yang akan datang.

3) Security (keamanan), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari

pelanggan akan pelayanan yang diteriman. Tentunya pelayanan yang

diberikan memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maksimal.

4) Competence (kompetensi), yaitu keterampilan yang dimiliki dan

dibutuhkan agar dalam meberikan pelayanan kepada pelanggan dapat

dilaksanakan dengan optimal.

5) Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral yang

dimiliki oleh pemberi pelayanan kepada pelanggan atau penerima

pelayanan. Jaminan akan kesopan santunan yang ditawarkan kepada

pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

e. Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan

berupaya memahami keinginan komsumen delaku penerima pelayanan.

Dimana pemberi pelayanan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelnggan secara spesifik, serta

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Menurut Sinambela (2010:6) secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

serta mudah dimengerti;
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2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai kondisi dan kemampuan pemberi

dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan

efektivitas;

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat;

5. Kesamaan  hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosia, dan

lain-lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Wibawa (2010:182) terdapat enam dimensi/ indikator untuk mengukur

kualitas program, kegiatan atau layanan. Adapun masing-masing dimensi tersebut

adalah:

a. Kepuasan: yakni kepuasan masyarakat atau pihak yang dilayanani terhadap

jumlah dan mutu produk (layanan), prosedur (jelas, mudah dan pasti), biaya

(murah), waktu (cepat), keramahan, kebersihan, keindahan ruang dan gedung,

kemudahan akses ke gedung lain, dan sebagainya.

b. Responsivitas: yakni relevansi program, kegiatan, pelayanan, terhadap

kebutuhan atau harapan masyarakat, termasuk juga disini tingkat kegunaan

output dan outcome.
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c. Responsibilitas: yakni ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang mengikatya.

d. Transparansi: yakni keterbukaan dinas di hadapan publik (masyarakat dan

instansi lain) serta kesediaan dinas memberikan informasi yang dimintai oleh

publik.

e. Akuntabilitas: yakni mutu pertanggung-jawaban dinas terhadap masyarakat

dan instansi pengawas.

f. Keadilan: yakni proporsionalitas distribusi kegiatan atau pelayanan. Disini

dilihat apakah kegiatan dinas itu memang terdistribusikan menurut kebutuhan

masyarakat atau tidak.

2.2 Tinjauan Mengenai Rumah Sakit

2.2.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu institusi yang sesuai dari segi lokasi, konstruksi,

organisasi, pengelolaan dan personalia, untuk menyediakan secara ilmiah,

ekonomis, efisien dan tidak menghambat, semua atau sebagian kebutuhan

kompleks untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan aspek fisik, mental dan medis

pasien dengan fasilitas yang berfungsi untuk pelatihan pekerja baru dalam

berbagai bidang spesialis professional, bidang teknis dan ekonomis penting untuk

pelaksanaan fungsi yang semestinya dan dengan kontak-kontak yang memadai

dengan para dokter, rumah sakit lain, fakultas kedokteran dan semua biro

kesehatan sah yang tersangkut dalam program kesehatan yang lebih baik.
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Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2004  tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit,

rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang

sakit, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan

terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral

dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan

paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan

penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat

pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang

dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit

merupakan tempat yang melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya yaitu

pelayanan medik, pelayanan perawatan, pencegahan dan peningkatan kesehatan

bahkan tempat penularan, dan juga merupakan tempat pendidikan atau pelatihan

medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan

teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari resiko dan gangguan

kesehatan, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah

sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.
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2.2.2 Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat secara paripurna. Tugas rumah sakit umum menurut

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu

melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara

serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya

rujukan.

Dimana untuk menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum

menyelenggarakan kegiatan: a) Pelayanan medis; b) Pelayanan dan asuhan

keperawatan; c) Pelayanan penunjang medis dan nonmedis; d) Pelayanan

kesehatan kemasyarakatan dan rujukan; e) Pendidikan, penelitian dan

pengembangan; f) Administrasi umum dan keuangan .

Menurut UU RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit

mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
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bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.2.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sesuai dengan peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi

dan Perizinan Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum berdasarkan jenis pelayanan, sumber daya manusia,

peralatan, bangunan dan prasarana, diklasifikasikan menjadi:

a. Rumah Sakit Umum Kelas A

Pelayanan rumah sakit umum kelas A paling sedikit meliputi:

1) Pelayanan Medik

Pelayanan medik rumah sakit umum tipe A ini paling sedikit terdiri

dari: (1) Pelayanan Gawat Darurat, (2) Pelayanan Medik Spesialis,

(3) Pelayanan Medik Spesialis Penunjang, (4) Pelayanan Medik

Spesialis Lain, (5) Pelayanan Medik sub-Spesialis, (6) Pelayanan

Medik Spesialis Gigi dan Mulut.

2) Pelayanan Kefarmasian

3) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

4) Pelayanan Penunjang Klinik dan non-Klinik

5) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap Rumah Sakit tipe A harus dilengkapi dengan

fasilitas sebagai berikut:
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a) Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

b) Jumlah tempat tidur perawatan kelas II paling sedikit 20% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

c) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan

Rumah Sakit milik Swasta.

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas A , meliputi tenaga

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain,

dan tenaga non-kesehatan.

b. Rumah Sakit Umum Kelas B

Pelayanan rumah sakit umum kelas B paling sedikit meliputi:

1) Pelayanan Medik

Pelayanan mediak rumah sakit umu tipe A ini paling sedikit terdiri

dari : (1) Pelayanan Gawat Darurat, (2) Pelayanan Medik Spesialis

Dasar, (3) Pelayanan Medik Spesialis Penunjang, (4) Pelayanan

Medik Spesialis Lain, (5) Pelayanan Medik sub-Spesialis, (6)

Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut.

2) Pelayanan Kefarmasian

3) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

4) Pelayanan Penunjang Klinik dan non-Klinik

5) Pelayanan Rawat Inap
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Pelayanan rawat inap Rumah Sakit tipe B harus dilengkapi dengan

fasilitas sebagai berikut:

a) tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% dari seluruh

tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

b) tempat tidur perawatan kelas II paling sedikit 20% dari seluruh

tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

c) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan

Rumah Sakit milik Swasta.

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas B , meliputi tenaga

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain,

dan tenaga non-kesehatan.

c. Rumah Sakit Umum Kelas C

Pelayanan rumah sakit umum kelas C paling sedikit meliputi:

1) Pelayanan Medik

Pelayanan mediak rumah sakit umu tipe C ini paling sedikit terdiri

dari : (1) Pelayanan Gawat Darurat, (2)  Pelayanan Medik Umum,

(3) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, (4) Pelayanan Medik Spesialis

Penunjang,

2) Pelayanan Kefarmasian

3) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

4) Pelayanan Penunjang Klinik dan non-Klinik

5) Pelayanan Rawat Inap
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Pelayanan rawat inap Rumah Sakit tipe C harus dilengkapi dengan

fasilitas sebagai berikut:

a) Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

b) Jumlah tempat tidur perawatan kelas II paling sedikit 20% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah.

c) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari

seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan

Rumah Sakit milik Swasta.

Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas A , meliputi tenaga

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain,

dan tenaga non-kesehatan.

d. Rumah Sakit Umum Kelas D

Pelayanan rumah sakit umum kelas D paling sedikit meliputi:

1) Pelayanan Medik

Pelayanan mediak rumah sakit umu tipe D ini paling sedikit terdiri

dari : (1) Pelayanan Gawat Darurat, (2) Pelayanan Medik Spesialis,

(3) Pelayanan Medik Spesialis Penunjang,

2) Pelayanan Kefarmasian

3) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

4) Pelayanan Penunjang Klinik dan non-Klinik
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Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas D , meliputi:

1) Tenaga Medis

Tenaga medis paling sedikit terdiri atas:

a. 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;

b. 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut;

c. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik

spesialis dasar.

2) Tenaga Kefarmasian

Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas:

a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah

Sakit;

b. 1 (satu) orang apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat

jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga

teknis kefarmasian;

c. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan,

distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan

pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan

dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya

disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah

Sakit.

3) Tenaga Keperawatan

Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan dihitung dengan

perbandingan 2 (dua) perawat untuk tiga (tiga) tempat tidur.
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Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan

kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

4) Tenaga Kesehatan Lain dan Tenaga non-Kesehatan.

Kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga non-kesehatan

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

2. Rumah Sakit Khusus

Rumah sakit khusus diklasifikasikan menjadi: Ibu dan anak, Mata, Gigi

dan mulut, Jantung, Jiwa, Infeksi, Paru, ginjal, dan lain-lain.

2.3 Tinjauan Mengenai Instalasi Gawat Darurat

2.3.1 Pengertian Instalasi Gawat Darurat

Pengertian Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit adalah salah satu bagian

dari rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita

sakit dan cidera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Kementrian

Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Standar Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No.

856/Menkes/SK/IX/2009 untuk mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat di

Rumah Sakit. Guna meningkatkan kualitas IGD di Indonesia perlu komitmen

Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dengan ikut memberikan

sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kegawatdaruratan dan

life saving tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat dilakukan 5

(lima) menit setelah pasien sampai di IGD.



29

2.3.2 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Latar belakang pentingnya diatur standar IGD karena pasien yang masuk ke IGD

Rumah Sakit tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat, untuk itu perlu

adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan

kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan

gawat darurat dengan response time yang cepat dan penanganan yang tepat.

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana,

sumber daya manusia dan manajemen IGD Rumah Sakit sesuai dengan standar.

Disisi lain, desentralisasi dan otonomi telah memberikan peluang daerah untuk

mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta

siap mengambil alih tanggung jawab yang selama ini dilakukan oleh pusat. Oleh

karenanya, perlu membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang

dapat menjadi acuan bagi daerah dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat

khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

Adapun prinsip umum pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit

adalah: Kepmenkes RI Nomor 856 Tahun 2009, sebagai beriku:

1. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki

kemampuan: melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat dan

melakukan resusitasi dan stabilisasi (life saving)

2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus memberikan

pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.

3. Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus

gawat darurat.
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4. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah

sampai di IGD.

5. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multi-disiplin, multi-profesi, dan

terintegritasi struktur organisasi fungsional (unsur pimpinan dan unsur

pelaksana) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap

pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan wewenang

penuh yang dipimpin oleh dokter.

6. Setiap Rumah Sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat

daruratnya minimal sesuai klasifikasi.

2.3.3 Klasifikasi Instalasi Gawat Darurat

Klasifikasi pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdiri dari:

a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk

Rumah Sakit Kelas A

b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk

Rumah Sakit Kelas B

c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk

Rumah Sakit Kelas C

d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level  I  sebagai standar minimal untuk

Rumah Sakit Kelas D
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Tabel 3. Berikut adalah jenis pelayanan yang diberikan di Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit berdasarkan klasifikasiny

Level IV Level III Level II Level I

Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Diagnosis &

penanganan :
permasalahan
pada A,B,C
dengan alat-alat
yang lebih
lengkap termasuk
ventilator

2. Penilaian
disability,
penggunaan obat,
EKG, defibrilasi

3. Observasi HCU/
R. Resusitasi-
ICU

4. Bedah cito

Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Diagnosis &

penanganan :
permasalahan
pada A,B,C
dengan alat-alat
yang lebih
lengkap termasuk
ventilator

2. Penilaian
disability,
penggunaan obat,
EKG, defibrilasi

3. Observasi HCU/
R. Resusitasi

4. Bedah cito

Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Diagnosis &

penanganan:
permasalahan pada
A : Jalan nafas
(airway Problem),
B : pernafasan
(breathing
Problem),
C : Sirkulasi
pembuluh darah
(circulation
problem)

2. Penilaian
disability,
penggunaan obat,
EKG, defibrilasi
(observasi HCU)

3. Bedah cito

Memberikan
pelayanan sebagai
berikut :
1. Diagnosis &

penanganan
permaslahan
pada

A : Jalan nafas
(airway
Problem),
B: pernafasan
(breathing
Problem),
C : Sirkulasi
pembuluh darah
(circulation
problem)

2. Melakukan
Stabilisasi dan
Evakuasi

Sumber: Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009

2.3.4 Kerangka Pemikiran

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur

kesejahterraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indosesia

sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Salah satu

upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk memenuhi hak masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dibidang kesehatan adalah dengan menyediakan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran dengan salah satu pelayanan

nya yaitu pelayanan gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

Namun, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari penelitian di lokasi

rumah sakit, ada beberapa masalah yang diungkapkan pada pelayanan kesehatan

di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. Di dalam penelitian ini, peneliti
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akan menganalisis kualitas pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Umum Kabupaten Pesawaran. Kualitas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat

(IGD) Rumah Sakit Kabupaten Pesawaran akan peneliti deskripsikan berdasarkan

dimensi-dimensi kualitas pelayanan menurut Wibawa (2010:182) yakni :

kepuasan masyarakat, responsivitas, responsibilitas, transparansi, akuntabilitas,

dan keadilan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1. Bagian Kerangka Pikir Penelitian.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2017

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan
cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Keluahan terhadap pelayanan
kesehatan di Instalasi Gawat Darurat
(IGD) Rumah Sakit, dimana belum
optimalnya sumber daya manusia dan
fasilitasnya. Sebab di IGD Rumah
Sakit masih belum terdapat pelayan di
bagian administrasi dan masih
sedikitnya tenaga kerja tetap di IGD
Rumah Sakit.

Instalasi Gawat Darurat
(IGD) Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Pesawaran

Kualitas Pelayanan  di
Instalasi Gawat ( IGD)

Darurat Rumah Sakit Umun
Daerah Kabupaten

Pesawaran

Dimensi Kualitas Pelayanan
menurut Wibawa (2010:182):
1. Dimensi Kepuasan
2. Dimensi responsivitas
3. Dimensi Renponsibilitas
4. Dimensi Transparansi
5. Dimensi Akuntabilitas
6. Dimensi Keadilan

Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pesawaran
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe

penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai

kualitas pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dengan fenomena

yang yang ada di lapangan, dengan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci,

menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi,

dokumentasi dan angket, yang mana hasil dari penelitian ini akan lebih

menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Denzin dan Licoln 1987 dalam Moleong (2011:5) Jenis penelitian ini

berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi

dilapangan, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pada penulisan peneliti menganalisis data dan sejauh mungkin menggambarkar

sebagaimana aslinya. Sehingga demikian dapat diperoleh penjelasan dan

gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian “Kualitas
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Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Tipe D (Studi di

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran)”.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan masalah pada kualitas pelayanan Instalasi Gawat Darurat

(IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran yang merupakan

Rumah Sakit Tipe D, melalui dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari

enam dimensi menurut Wibawa (2010:182).

a. Kepuasan: yakni kepuasan masyarakat atau pihak yang dilayanani terhadap

pelayanan di IGD RSUD Kabupaten Pesawaran.

b. Responsivitas: yakni relevansi program, kegiatan, pelayanan, terhadap

kebutuhan atau harapan masyarakat.

c. Responsibilitas: yakni ketaatan rumah sakit terhadap peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang mengikatya.

d. Transparansi: yakni keterbukaan rumah sakit di hadapan publik (masyarakat

pengguna layanan IGD RSUD Kabupaten Pesawaran dan instansi terkait)

serta kesediaan dinas memberikan informasi yang dimintai oleh publik.

e. Akuntabilitas: yakni mutu pertanggung-jawaban rumah sakit terhadap

masyarakat dan instansi pengawas.

f. Keadilan: yakni proporsionalitas distribusi kegiatan atau pelayanan kepada

masyarakat atau pasien.
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3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Instalasi Gawat Darurat RSUD

Kabupaten Pesawaran berada di tepi Barat Jalan Raya Kedondong, Dusun

Sukamarga, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran. Mengingat karena Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran ini merupakan satu-satunya rumah

sakit yang berada di Kabupaten Pesawaran sehingga Rumah Sakit sangat penting

artinya bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan

dari beberapa teknik. Menurut Sugiyono (2014:241) teknik gabungan adalah

teknik  penumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik gabungan,

peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Artinya

peneliti bisa menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam mendapatkan

data dari sumber data yang sama.

1. Wawancara Mendalam (indepht interview)

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarainya. Teknik

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
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terstruktur. Dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan

instrumen-instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

sebelumnya. Namun, daftar pertanyaan tersebut dapat mengalami perubahan

sesuai situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung. Informan yang

akan di wawancarai merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam pelayanan

IGD Rumah Sakit Tipe D di Daerah Kabupaten Pesawaran. Informan-

informan tersebut terdiri dari penerima pelayanan, penyelenggara

pelayanan, serta pengawas pelaksanaan pelayanan. Adapun informan dalam

penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Daftar Informan

No. Informan Substansi
1. Pihak RSUD Kabupaten Pesawaran

a. Fadila Ilham Akbar, Staf Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan RSUD
Kabupaten Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 25 April
2017).

b. Muhammad Suhendar, Kepala
Ruangan Instalasi Gawat Darurat
(IGD) RSUD Kabupaten Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 25 April
2017).

Proses perencanaan dan
penetapan pelayanan, serta
sarana dan prasarana Instalagi
Gwat Darurat (IGD) RSUD
Kabupaten Pesawaran dengan
mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat.

2. Ir. Harun Tri Djoko, M.Kes., Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 26 April 2017)

Mengenai peraturan perundan-
undangan dan kebijakan tentang
pelayanan rumah sakit maupun
standarisasi pelayanan rumah
sakit sesuai tipenya.

3. Herry Dharmawan, Kepala Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
Kabupaten Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 2 Mei 2017)

Mengenai pengawasan atas
pelaksanaan pelayanan yang
diberikan oleh RSUD
Kabupaten Pesawaran terhadap
masyarakat.

4. Oki Hartati, S.T., M.T., Kepala Sub Bidang
Pemukiman Bappeda (Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah) Kabupaten
Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 11 April 2017)

Mengenai perencanaan dan
pembangunan RSUD
Kabupaten Pesawaran.

6. Arsirah, Iwan, dan Helmi. Masyarakat
pengguna layanan Instalasi Gawat Darurat
(IGD) RSUD Kabupaten Pesawaran.
(Wawancara pada tanggal 22 April 2017)

Mengenai pelayanan yang telah
didapatkan di Instalasi Gawat
Darurat RSUD Kabupaten
pesawaran.

Sumber : Olah Data, Maret 2017
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2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240), teknik dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini berbentuk foto,

data-data statistik, laporan-laporan kegiatan, dokumen-domkumen rumah

sakit, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang

diteliti. Adapun data-data dokumentasi yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 5. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian

No Nama Dokumen Substansi

1. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 56
Tahun2014 tentang Perizinan dan
Klasifikasi Rumah Sakit.

Dokumen mengenai  tolak ukur pelayanan
rumah sakit sesuai dengan perizinan dan
klasifikasi rumah sakit berdasarkan tipenya.

2. Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dokumen mengenai kepastian hukum untuk
pasien dalam menerima pelayanan dari
rumah sakit dan kepastian hukum untuk
rumah sakit dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsinya.

3. Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2008 tentang Standar
Miniman Rumah Sakit

Dokumen mengenai pedoman bagi rumah
sakit untuk menjamin pelaksanaan pelayanan
kesehatan melalui penerapan standar
pelayanan rumah sakit.

4. Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 856
Tahun 2009 tentang Standar
Pelayanan Instalasi Gawat
Darurat (IGD) Rumah Sakit

Dokumen mengenai pedoman bagi rumah
sakit untuk pelaksanaan pelayanan, sarana
maupun sarana rumah sakit di IGD melalui
penerapan standar pelayanan IGD rumah
sakit.

Sumber : Olah Data, Maret 2017

3. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan, dimana para ilmuan bekerja berdasarkan data,

yakni fakta yang didapat melalui observasi. Data tersebut didapatkan

dengan berbagai bantuan alat sehingga benda-benda dapat di observasi
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dengan lebih jelas. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah

observasi partisipatif, dimana peneliti terjun secara langsung untuk melihat

dan mengamati fenomena-fenomena atau gejala-gejala di IGD Rumah Sakit

yang berhungan dengan fokus penelitian yang telah di tentukan. Jenis

observasi partisipatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi

pasif, sebab peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk

mengamati gejala atau fenomena, namun tidak terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang ada. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan alat-

alat bantu untuk mencatat dan merekam gejala atau fenomena yang

dianggap penting.

4. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar

pertanyaan yang diberikan infoman. Peneliti akan membuat daftar

pertanyaan yang akan disebarkan kepada pasien pengguna layanan IGD

Rumah Sakit. Peneliti menggunakan teknik angket untuk lebih menguatkan

tega teknik pengumpulan data sebelumnya. Dimana angket digunakan di

dalam peneliti ini bertujuan untuk mengukur dimensi kepuasan pasien IGD

Rumah Sakit. Setelah angket disebarkan, langkah selanjutnya peneliti

melakukan rekapitulasi data (tabulasi data), setelah itu peneliti dapat

menganalisis data sebagaimana menurut Riduwan (2009:48) seperti berikut:
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Jumlah Skor Kriterium (Apabila setiap item pertanyaan mendapat  skor

tertinggi) = Skor tertinggi x Jumlah item x Jumlah Responden

Jumlah Skor Kriterium Hasil Pengumpulan Data (%) =Jumlah Skor Hasil Pengumpulan dataJumlah Skor Kriterium x 100%
Lalu hasil dari masing-masing kriteria bisa dibuat ke dalam kategori interval

sebagai berikut:

Keterangan : STB : Sangan Tidak Baik

KB : Kurang Baik

CB : Cukup Baik

B : Baik

SB : Sangat Baik

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk membantu pengumpulan

data, antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan,

bahkan hasil dari harapkan, semua belum dapat ditentukan dengan pasti.

Dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian, peneliti menetapkan

fokus penelitian, memilih informan sebagai narasumber, melakukan

0 SB
100
0%

@

CB
60%

@

KB
40
%

@

STB
20%

@

B
80%

@
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pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data,

menafsirkan data, dan mebuat kesimpualan atas semuanya.

2. Perangkat Penunjang Wawancara dan Observasi

Perangkat penunjang dalam mengumpulkan data di dalam penelitian ini di

antanya adalah: pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, pedoman

observasi, alat-alat bantu seperti; kamera, alat perekam suara, buku catatan,

alat tulis, dan lain sebagainya.

3. Angket

Angket dibuat berdasarkan salah satu fokus penelitian, yakni dimensi

kepuasan. Fokus penelitian tersebut akan dijadikan titik tolak untuk

menyusun item-item pertanyaan angket. Dalam penelitian ini. Angket dibuat

dengan menggunakan skala pengukuran yakni rating scale (rating skala),

dengan menggunakan rating scale akan didapatkan data mentah berupa

angka yang kemudian akan di tafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating

scale digunakan karena rating scale lebih bersifat flexible yang tidak

terbatas kepada pengukuran sikap saja, tetapi juga persepsi responden

terhadap segala sesuatu gejala atau fenomena.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:244) mengungkapkan analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategi-kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mensintesa data, menyusun

data ke dalam pola-pola, memilah mana data yang penting, dan membuat
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kesimpulan agar data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang

lain. Berikut langkah-langkah teknik analisis data yang akan digunakan dalam

penelitian ini:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Dalam tahap ini peneliti merangkum atau menyederhanakan data yang telah

diperoleh peneliti dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian,

memilih data-data yang dianggap penting, membuang data yang tidak

dipakai, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih tajam

tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari

kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Penyajian data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan

penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:249)

dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahaminya. Dalam penelitian ini, penyajian

data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah digolongkan ke

dalam pola-pola hubungan interaktif agar dpat lebih mudah dipahami

pengguna laporan penelitian. Penyajian data ini dapat berupa bentuk teks

naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan dengan

mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara di lapangan terhadap

informasi yang menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Conclusoin drawing/ verification)

Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2014:253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif

merupakan penemuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut

dapat berupa deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih gelap menjadi

jelas, ataupun dapat berupa hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini setelah

peneliti melakukan reduksi data, dan data tersebut telah didukung oleh data-

data yang mantap, maka peneliti dapat menarik kesimpulan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif

meliputi uji credibility (derajat kepercayaan), uji transferability (derajat

keteralihan), uji dependability (derajat kebergantungan), uji confirmability (derajat

kepastian). Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan oleh

peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Uji Credibility (Derajat Kepercayaan Data)

Menurut Emzir (2016:79) kriteria credibility melibatkan penetapan hasil

penelitian kualitatif kredibel (dapat dipercaya). Uji credibility meliputi

perpanjangan pengamatan. Ketekunan penelitian. Triangulasi, diskusi teman

sejawat, analisis kasus negative serta memberchecking.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian ini

dilakukan dengan triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

a. Triangulasi
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Menurut Wiliam dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi dalam penguian

kredibilitas data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan berbeda waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi

teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan data

dilakukan peneliti dengan pengecekan data terhadap sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda, yakni perpaduan dari teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

b. Mennggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dalam uji credibilty adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data-data yang telah di kumpulkan peneliti. Referensi

dalam penelitian ini dapat berupa rekaman wawancara, gambar atau foto,

dokumen, dan lain sebagainya. Referensi dalam penelitian

2. Uji Transferability (Derajat Keteralihan)

Menurut Emzir (2016:80) kriteria tranferability merujuk pada tingkat

kemampuan hasil dari penelitian kualitatif dapat ditransfer pada konteks

lain. Menurut Sanafian dalam Sugiyono (2014:276) laporan yang memenuhi

standar transferability adalah laporan yang dapat memberikan gambaran

sedemikian jelasnya seperti apa suatu hasil penelitian dapat di berlakukan

(transferability). Teknik ini dilakukan peneliti dengan menguraikan hasil

dari penelitian dengan rinci, dan mendalam. Peneliti juga akan

menggambarkan tempat di selenggarakannya penelitian secara detail untuk

menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi penelitian secara

jelas.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Kabupaten

Pesawaran

4.1.1 Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran merupakan Rumah

Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang memulai kegiatan

operasional pada tanggal 18 Desember 2013. RSUD Kabupaten Pesawaran

memulai pembangunannya pada tahun 2011 (tahap I) dan hingga tahun 2016

masih terus dilakukan pembangunan secara bertahap sehingga pada tahun 2017

sudah mulai dapat beroperasional secara maksimal.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran berada ditepi barat

Jalan Raya Kedondong, Dusun Sukamarga, Kecamatan Gedong Tataan, ± 500

meter sebelum komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

RSUD Kabupaten Pesawaran ini memiliki luas lahan 3,36 Ha dan luas bangunan

yang direncanakan yaitu 12.479 m². Lokasi RSUD Kabupaten Pesawaran berada

pada letak yang cukup strategis yang diharapkan dapat melayani dengan akses

yang mudah terjangkau oleh sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten

Pesawaran. Selain dapat menjangkau masyarakat yang ada di Kabupaten
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Pesawaran, RSUD Kabupaten Pesawaran diharapkan juga dapat menjangkau

masyarakat yang berada di wilayah disekitarnya, seperti: Kabupaten Pringsewu,

Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Citra rumah sakit memberikan keyakinan kepada publik sebagai wujud pelayanan

yang baik diwujudkan dengan restorasi tampak depan bangunan. Gabungan antara

dua fungsi bangunan (Gedung Administrasi dan Kantor serta Gedung Poliklinik)

diimplementasikan dalam massa bangunan tunggal 2 lantai. Pembangunan RSUD

Kabupaten Pesawaran yang direncanakan ditata dengan fungsi-fungsi pelayanan

publik dibagian depan, kegiatan rumah sakit berada disamping kanan kiri dengan

pengelompokan bangunan rawat inap disisi bagian tengah. Fungsi service berada

di bagian belakang. Hirarki dan hubungan ruang bangunan yang memiliki

kedekatan fungsi diusulkan untuk memiliki akses yang mudah dalam

pencapaiannya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran saat ini masih

berstatus Tipe D yang direncakan akan menjadi rumah sakit dengan Tipe C yang

saat ini sedang dalam proses pembangunan. Pada awal beroprasional kapasitas

tempat tidur yang disediakan oleh RSUD Kabupaten Pesawaran adalah 67 tempat

tidur dan akan dilengkapi sebanyak 45 tempat tidur untuk pemenuhan sampai 100

tempat tidur sesuai dengan rumah sakit Tipe C. Dokter spesiasialis yang

disediakan oleh rumah sakit yaitu sebanyak 4 Dokter Spesialis dan 3 Dokter

Spesialis Penunjang.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran memiliki struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 12 tahun 2015 tentang
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Pembentukan Organisasi dan tatakerja RSUD Kabupaten Pesawaran. Adapun

struktur RSUD Kabupaten Pesawaran penulis gambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Pesawaran

Sumber: Olah Data, Buku Profil RSUD Kabupaten Pesawran 2016.
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4.1.2 Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Pesawaran

a. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Pesawaran terdiri dari instalasi

ruang yang terbagi dalam perawatan kelas III meliputi :

1) Ruang penyakit dalam;

2) Ruang anak;

3) Ruang kebidanan dan kandungan;

Sedangkan untuk perawatan kelas I dan kelas II sedang dalam tahap proses

pembangunan.

b. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan/ Poliklinik RSUD Kabupaten Pesawaran terdiri dari

empat pelayanan spesialis dasar yakni; paliklinik penyakit dalam,

poliklinik anak, poliklinik kebidanan, poliklinik bedah, poliklinik umum,

dan poliklinik gigi. Pelayanan rawat jalan di RSUD Kabupaten Pesawaran

juga dilengkapi pelayanan penunjang diantaranya; rehabilitasi medik

(fisiotherapy), radiologi, dan laboratorium.

c. Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan penunjang medik terdiri dari:

1) Instalasi Farmasi dengan layanan 24 jam

2) Instalasi Gizi

3) Instalasi Radiologi

4) Instalasi Rekam Medik
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5) Instalasi Laboratorium

6) Instalasi Bedah Sentral → dalam proses pembangunan

7) Instalasi Pewawatan Intensif (ICU) → dalam proses pembangunan

d. Pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat) 24 Jam

IGD RSUD Kabupaten Pesawaran di lengkapi ruang observasi, ruang

tindakan, ruang obat/ farmasi, ruang pegawai (dokter dan perawat), ruang

cuci alat, ruang resusitasi, gudang, toilet, dan ruang jaga keamanan. IGD

juga di lengkapi fasilitas mobil ambulance sebanyak 1 unit. IGD Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran memiliki  filsafah

“melayani dengan hati” dengan motto pelyanan “PERMATA (profesional,

ramah, manusiawi, tanggap, dan tepat).

Kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten

pesawaran sejak tahun 2014 hingga april 2017 berjumlah 780 orang.

Jumlah kungjungan pasien IGD pada tahun 2014 sebanyak 171 orang,

kunjungan pasien IGD pada tahun 2015 sebanyak 256 orang, kunjungan

pasien IGD pada tahun 2016 sebanyak 245 orang,  dan kunjungan pasien

IGD sampai dengan April 2017 sebanyak 108 orang .

Jumlah kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten

Pesawaran sejak tahun 2014 hingga April 2017 dapat digambarkan secara

proporsional sebagai berikut:
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Gambar 3. Proporsi Kunjungan Pasien IGD Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 – April 2017

Sumber : Olah Data, April 2017

e. Pelayanan Fasilitas Umum

Rumah Sakit Umum Kabupaten Pesawaran (RSUD) Kabupaten Pesawaran

di lengkapi lahan parkir yang luas dan aman dengan penjagaan petugas,

serta kantin yang ada dekat dengan ruang pelayanan rawat inap rumah sakit,

sedangkan musola rumah sakit sedang dalam proses pembangunan.

f. Fasilitas Pendukung

Fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan yang terdapat di RSUD Kabupaten

Pesawaran di antaranya adalah:

1) Bangunan IGD, bangunan rawat jalan, dan bangunan rawat inap.

2) Instalasi jenazah, dapur, dan pelayanan laundry (dalam proses

pembagunan).

3) Sumber air bersih.

4) Pengelolaan Limbah Modern.

21.9%

32.8%

31.4%

13.9%

IGD RSUD Kabupaten Pesawaran

2014

2015

2016

jan-apr 2017
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian maka disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Instalasi

Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran sudah

cukup baik. Berdasarkan dimensi kepuasan, responsivitas, responsibilitas,

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dimana seluruh dimensi memiliki nilai

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kuisioner yang memperoleh

nikai sebesar 74,05%. Selain itu juga IGD rumah sakit sudah memiliki SPM

(Standar Pelayanan Minimal), dan juga partisipati dalam penyerapan aspirasi,

kebutuhan serta harapan dari masyarakat. Untuk tanggungjawab, transparansi ,

dan juga keadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit juga

dinilai sudah cukup baik dalam pendistribusiannya.

1.2 Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan

sebagai masukan dalam  rangka perbaikan selanjutnya untuk seluruh pihak terkait,

baik pihak RSUD Kabupaten Pesawaran maupun Dinas terkait. Adapun saran dari

peneliti adalah:
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1. Pihak RSUD Kabupaten Pesawaran perlu menambahkan kelengkapan dan

ketersediaan alat medis di IGD rumah sakit, dan juga perlu memperhatikan

kebersihan dan kelayakan sarana dan prasarana rumah sakit seperti kondisi

gedung dan juga kebersihan kamar mandi.

2. Pihak RSUD Kabupaten Pesawaran menyediakan kotak saran di IGD dan

pusat pelayanan pengaduan untuk masyarakat yang bertujuan untuk

mempermudah masyarakat/ pasien dalam menyampaikan aspirasi maupun

kritikan dan dapat menjadi masukan bagi pihak RSUD Kabupaten Pesawaran

dan pihak terkait.

3. Pihak RSUD Kabupaten Pesawaran perlu membuat daftar biaya pelayanan

bagi pasien umum yang di letekkan pada tempat yang mudah dilihat oleh

para penerima layanan. Hal ini bertujuan untuk melihat kesesuain biaya

pelayanan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pihak rumah sakit.

4. Petugas Pelayanan RSUD Kabupaten Pesawaran diharapkan memakai tanda

pengenal yang berguna untuk pengetahuan pasien/ masyarakat terhadap

petugas yang bertanggung jawab.

5. Pasien sebaiknya memberanikan diri untuk menyampaikan saran, aspirasi

maupun kritiknya terhadap kesesuaian pelayanan yang telah diterima.

6. Masyarakat melakukan pegawasan terhadap berjalannya pelayanan di RSUD

Kabupaten Pesawaran dan melakukan tindakan pengaduan apabila di ketahui

adanya ketidaksesuaian terhadap pelayanan yang diberikan.
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