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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu unsur kehidupan dalam membangun 

untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pembangunan 

kesehatan adalah 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 ekonomis (Depkes RI,2009). 

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan 

masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat 

(consumer satisfaction), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi 

pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan 

(provider satisfaction), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara 

efisien (institutional satisfaction). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan 

kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang, merupakan paduan dari kepuasan 

tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan 

(satisfactory healty care) (Pohan, 2007). 

Pelayanan dokter keluarga di Kabupaten Karimun merupakan salah 

satu upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan di tingkat primer untuk 

memenuhi ketersediaan, ketercapaian, keterjangkauan, kesinambungan, dan 

mutu pelayanan bagi masyarakat. Dokter keluarga berperan sebagai ujung 
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tombak yang ditugaskan di desa baik di puskesmas pembantu (pustu) ataupun 

poskesdes yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat (Dinkes 2010). 

 Dalam pelaksanaan program pelayanan dokter keluarga di Kabupaten 

Karimun masih memiliki beberapa kendala yakni geografis daerah yang cukup 

sulit, transportasi laut yang sangat terbatas, pemukiman penduduk yang 

berjauhan antara satu dengan yang lain, dokter keluarga tidak berdomisili di 

lokasi yang telah ditetapkan, pengawasan yang kurang optimal serta belum 

adanya evaluasi keberhasilan pelayanan dokter keluarga (Dinkes,2010). 

 Masyarakat di Desa Sungai Ungar merasa kesulitan untuk  

mendapatkan pelayanan dokter keluarga, dikarenakan dokter keluarga tersebut 

tidak  berdomisili di desa binaannya. Sehingga  dokter keluarga tersebut tidak 

dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai dokter keluarga di 

desa binaanya. Dengan demikian masyarakat Desa Sungai Ungar lebih banyak 

mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan perawat di puskesmas 

pembantu dan bidan poskesdes. Dokter keluarga di Kabupaten Karimun 

mempunyai kewajiban antara lain bekerja di puskesmas pembantu (pustu)  atau 

pos kesehatan desa (poskesdes) setiap hari pada jam 07.30-14.30 WIB dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas, membina dan mengunjungi 

masyarakat di wilayah kerjanya setiap hari diluar jam kerja dalam bentuk 

kunjungan rumah dengan memberikan nasehat/penyuluhan kepada masyarakat, 

ikut menjalankan program kesehatan di puskesmas sebagai fasilitator/pembina 

di daerah binaan serta memantau kegiatan desa siaga termasuk perilaku hidup 
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bersih dan sehat (PHBS), menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan 

program, serta berdomisili di daerah binaan.  

Berdasarkan survey pendahulun dari 10 KK (100%) yang pernah 

mendapatkan pelayanan medis dan non medis, menyatakan  bahwa dokter 

keluarga kurang melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah, tema 

penyuluhan monoton. Sedangkan obat dan peralatan kesehatan yang ada  di 

puskesmas pembantu Sungai Ungar juga belum cukup memadai. 

Asmah dkk (2008) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dokter 

keluarga belum berjalan sebagaimana mestinya, namun ada upaya kearah 

pelaksanaan sesuai prinsip dokter keluarga dengan pemenuhan sumber daya 

secara bertahap untuk mendukung pelayanan model dokter keluarga. Upaya 

promotif kepada individu dan keluarga belum dilakukan secara optimal. 

Sementara upaya pencegahan  tergantung inisiatif dan keinginan klinik dokter 

keluarga. 

Mengingat akan pentingnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

dokter keluarga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan  Kualitas Pelayanan Dokter Keluarga Dengan Kepuasan 

Masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dokter keluarga 

dengan kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur 

Kabupaten Karimun ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Menjelaskan hubungan kualitas pelayanan dokter keluarga dengan 

kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur 

Kabupaten Karimun. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan kualitas pelayanan dokter keluarga di Desa Sungai 

Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 

b. Mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar 

Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 

c. Menganalisis  hubungan kualitas pelayanan dokter keluarga dengan 

kepuasan masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur 

Kabupaten Karimun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi  Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan masukan 

dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dokter keluarga di 

Kabupaten Karimun. 
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2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan 

bagi mahasiswa, koleksi pustaka dan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

berikutnya. 

3. Manfaat bagi dokter keluarga 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dokter keluarga dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokter keluarga. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


