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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peran utama pemerintah terhadap rakyat adalah memberikan 

pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 

masyarakat. Peranan pemerintah memang mengalami perubahan sesuai 

dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Walaupun 

peranan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat (Suryanto, 2006). 

Rumah sakit dituntut untuk siap bersaing baik dengan rumah sakit 

dalam negeri maupun luar negeri di era globalisasi ini. Apalagi dengan 

adanya Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang 

mendukung kebijakan pelaksanaan jaminan mutu pelayanan kesehatan 

(Wiyono, 2000). Rumah sakit yang dibiayai modal asing akan dilengkapi 

dengan peralatan diagnostik dan terapi yang paling canggih, demikian  pula 

sistem pelayanan profesional dan sistem pemasaran yang handal. Rumah 

sakit dengan modal domestik, juga telah berupaya untuk mengembangkan 

penampilannya untuk bersaing dengan rumah sakit modal asing. Persaingan 

yang makin ketat akan merangsang rumah sakit lain, baik pemerintah 

maupun swasta untuk mengembangkan pelayanan maupun pola pemasaran 

yang pasif menjadi aktif berdasarkan sistem yang handal. Pengembangan 

pelayanan rumah sakit harus disertai dengan pengembangan sistem atau 

pola pemasaran, sehingga sudah seharusnya bahwa pola pemasaran yang 

lama juga harus diubah sesuai dengan perkembangan palayanan kesehatan 

mutakhir (Sabarguna, 2003). 
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Rumah sakit sebagai salah satu badan usaha jasa yang bergerak 

dalam bidang pelayanan kesehatan keberadaannya sangat dibutuhkan 

masyarakat umum. Hal ini menuntut rumah sakit agar mampu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat (pasien) dengan baik. Pemenuhan 

kebutuhan masyarakat (pasien) disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat bersaing dengan badan usaha pelayanan kesehatan 

sejenisnya. Kunci pokok untuk meningkatkan daya saing rumah sakit dalam 

melayani kesehatan adalah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang 

berkualitas akan menghasilkan pasien dengan tingkat kepuasan yang tinggi, 

yang akan berdampak pada peningkatan dengan kepercayaan masyarakat 

terhadap rumah sakit yang semakin besar. Salah satu pendekatan kualitas 

jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model 

service quality yang terdiri dari lima dimensi yaitu, tangibles (tampilan 

fisik/berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (tanggapan), 

assurance (jaminan), dan empahthy (perhatian) (Lupiyoadi, 2009). 

Berdasarkan lima dimensi tersebut akan dapat diketahui terjadi atau tidak 

kesenjangan, ada tidaknya pengaruh dari lima dimensi kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pasien juga dapat diketahui dimensi kualitas yang paling 

dominan di antara lima dimensi tersebut akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan pasien. 

Penelitian sebelumnya oleh Alfian (2006) tentang perbedaan 

kepuasan antara pasien peserta Jamkesmas dan pasien Umum yang 

dirawat inap di RSUD Cut Meutia Aceh Utara  mengeluhkan pelayanan yang 

didapatkan. Hal ini bisa diketahui dari surat-surat  yang masuk ke kotak 

saran yang disediakan oleh pihak manajemen rumah sakit. Keluhan ini juga 
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disampaikan secara lisan kepada kepala ruang tempat pasien dirawat, 

kepada dokter yang menangani,  bahkan juga terjadi perbincangan sesama 

pasien atau sesama keluarga pasien. Topik yang dikeluhkan antara lain : 1) 

dokter yang sering telat visite; 2) dokter sering menuliskan resep di luar 

Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO); 3) apotek sering mengganti obat 

yang diresepkan tanpa alasan yang jelas dan mengurangi jumlah obat; 4) 

perawat sering tidak ada di ruangan dan responnya lambat saat dipanggil 

untuk diminta bantuannya serta kurang teliti; 5) alat-alat medis yang ada 

sering tidak digunakan; 6) pelayanan administrasi yang berbelit-belit; 7) 

ruang rawatan dan kamar kecil yang jorok.  Pasien peserta Jamkesmas 

bukanlah pasien gratis.  Semua biaya pelayanan kesehatan  saat dirawat 

dibayar penuh oleh pemerintah kepada rumah sakit. Pasien Umum yang 

dirawat di RSUD Cut Meutia juga mengatakan pelayanan yang didapat 

masih belum memuaskan, padahal semua jasa pelayanan itu dibayar 

dengan uang pasien sendiri (out of pocket). Penelitian Alfian  menyimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan antara 

peserta Jamkesmas dan pasien Umum. Tidak ada perbedaan tingkat 

kepuasan yang signifikan antara peserta Jamkesmas dan pasien Umum 

terhadap pelayanan perawat. Ada perbedaan tingkat kepuasan yang 

signifikan antara peserta Jamkesmas dan pasien Umum terhadap pelayanan 

administrasi. 

Penelitian oleh Suharmiati dan Budijanto (2004) tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan responden pengguna 

rawat jalan rumah sakit pemerintah di Indonesia menunjukan bahwa tingkat 

kepuasan pasien dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pasien,serta 
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berkaitan dengan reliability, assurance, tangible, empathy, responsivennes, 

serta humanitas, aksesibilitas, sumber biaya dan total biaya yang 

dikeluarkan oleh penderita.  

Proses pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan baik apabila tidak 

ada bagian pendaftaran dan tidak didukung oleh sarana penunjang lainnya. 

Bagian pendaftaran pasien rawat jalan ini sangat penting karena berfungsi 

dalam penerimaan pasien rawat jalan yang akan berobat ke poli-poli yang 

menghasilkan informasi tentang kunjungan pasien rawat jalan. Tempat 

penerimaan pasien rawat jalan atau tempat pendaftaran pasien  rawat jalan 

disebut juga loket pendaftaran rawat jalan. Sebagai pelayanan pendaftaran 

yang pertama kali diterima pasien maka mutu pelayanan  dapat dimulai dari 

sini dimana mutu pelayanan pendaftaran meliputi kecepatan, ketepatan, 

keramahan dan profesionalisme (Sabarguna, 2004). 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya (Suryanto, 

2006). Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Bila kinerja di bawah harapan,  

pelanggan akan kecewa, bila kinerja sesuai harapan pelanggan puas, 

sedang bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas 

(Supranto, 2006). 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan dengan 

sepotong-sepotong. Oleh karena itu unit-unit pada institusi pelayanan 

kesehatan yang juga merupakan subsistem yang ada di dalamnya, perlu 

koordinasi dengan unit lain untuk saling mendukung dalam usaha 

peningkatan mutu. Terdapat empat komponen aspek mutu yang harus 
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diperhatikan dalam rangka meningkatkan mutu, yaitu 1) aspek klinis, 2) 

aspek efisiensi dan efektivitas, 3) aspek kesehatan pasien dan 4) aspek 

kepuasan pasien (Sabarguna, 2004). 

  Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan rumah 

sakit pemerintah. Rumah sakit tersebut memberikan pelayanan kuratif, 

preventif, rehabilitatif dan promotif serta menjadi rujukan dan tempat 

penelitian dalam pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Hasil 

observasi langsung di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo 

sebanyak 55% pasien dari 20 orang ditemukan adanya fenomena berupa 

keluhan pasien mengenai banyaknya antrian, sikap petugas yang kurang 

ramah, serta lamanya pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan, baik pasien 

Umum, Askes, Jamkesda maupun Jamkesmas.  

Berdasarkan uraian di atas perlu adanya penelitian tentang hubungan 

antara cara pembayaran pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan 

pendaftaran pasien rawat jalan, yang akhirnya diharapkan terjadi perbaikan 

kualitas pelayanan pendaftaran sesuai dengan harapan pasien, baik pasien 

Umum, Askes, Jamkesda maupun pasien Jamkesmas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Adakah hubungan antara cara pembayaran pelayanan kesehatan dengan 

mutu pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara cara pembayaran pelayanan kesehatan 

dengan  mutu  pelayanan  pendaftaran  pasien rawat jalan di Rumah sakit 

tipe B. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pemikiran dalam hal hubungan 

antara cara pembayaran pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan 

pendaftaran pasien rawat jalan  di Rumah sakit Dr Harjono S Ponorogo. 

2. Bagi Rumah sakit 

Sebagai informasi yang berguna bagi manajemen rumah sakit 

untuk dapat mengambil kebijaksanaan yang mengutamakan kepuasan 

pasien dan kemajuan rumah sakit sebagai lembaga sosial yang bergerak 

di bidang pelayanan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah bacaan dan referensi hubungan antara cara 

pembayaran pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan pendaftaran 

pasien rawat jalan. 

 

E. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai cara pembayaran pelayanan kesehatan di tempat pendaftaran 

pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Ponorogo yang diukur dari kualitas 

dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles. 


