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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi, sarana pelayanan kesehatan merupakan elemen 

utama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Depkes RI (2008) 

dalam Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis, sarana 

pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran 

gigi. Menurut Hatta (2008), salah satu bentuk sarana pelayanan kesehatan 

adalah rumah sakit, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat.  

Rumah sakit berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau 

kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang. Dalam menjalankan 

fungsinya, rumah sakit diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seiring dengan 

tingginya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

yang bermutu (Hatta, 2008). Rumah sakit dinyatakan berhasil, tidak hanya 

pada kelengkapan fasilitas yang diunggulkan, melainkan juga pada sikap dan 

pelayanan sumber daya manusia. Oleh karena itu rumah sakit harus mampu 

memenuhi harapan dan keinginan pasien agar pasien tidak beralih ke rumah 

sakit lain.   
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Sumber pendapatan yang ditunggu oleh rumah sakit, baik secara 

langsung (out of pocket) maupun secara tidak langsung (asuransi kesehatan) 

adalah melalui pelayanan pasien. Tanpa pasien, rumah sakit tidak dapat 

bertahan dan berkembang, mengingat besarnya biaya operasional rumah sakit 

yang tinggi. Rumah sakit melakukan berbagai cara demi meningkatkan 

kunjungan pasien, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan 

kepada pasien agar rumah sakit tetap eksis ditengah pertumbuhan pelayanan 

kesehatan yang semakin kuat. Rumah sakit harus mampu menampilkan dan 

memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien, sehingga akan 

menimbulkan sebuah loyalitas pada pasien dan pasien akan datang kembali 

untuk memanfaatkan jasa rumah sakit tersebut (Muninjaya, 2004). 

Menurut Depkes RI (2009) dalam Undang-undang Republik Indonesia 

No. 44 Tahun 2009 pasal 1 (1) tentang rumah sakit, pelayanan kesehatan 

rumah sakit berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan 

gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan pelayanan penunjang 

medik. Menurut Nursalam (2007), pelayanan rawat inap merupakan salah satu 

unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara 

komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh 

pasien, dimana unit rawat inap merupakan salah satu revenue center rumah 

sakit sehingga tingkat kepuasan pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai 

salah satu indikator mutu pelayanan. 

Pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan dari pengukuran mutu pelayanan kesehatan. Survei kepuasan 
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pasien penting dan perlu dilakukan bersamaan dengan pengukuran dimensi 

mutu pelayanan kesehatan yang lain. Keinginan pasien atau masyarakat dapat 

diketahui melalui survei kepuasan pasien. Menurut Pohan (2007), transformasi 

ekonomi pasti akan mengubah keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengukuran kepuasan pasien perlu 

dilakukan secara berkala dan akurat. 

Menurut Tjiptono (2004), aspek kualitas pelayanan terdiri dari: tangible 

(bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance 

(jaminan kepastian), dan emphaty (perhatian). Lima aspek kualitas pelayanan 

tersebut digunakan untuk mengukur kepuasan pasien dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta merupakan satu-

satunya rumah sakit khusus tulang di Surakarta dan telah menjadi rumah sakit 

pusat rujukan nasional di Indonesia. Selain menjadi rumah sakit rujukan 

nasional, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta juga 

mempunyai lokasi yang cukup strategis sehingga membuat rumah sakit 

tersebut memiliki banyak pasien setiap harinya. Pada bulan April, jumlah 

kunjungan pasien rawat inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. 

Dr. R. Soeharso Surakarta adalah sebesar 467 orang dengan status cara 

pembiayaan meliputi 41% pasien umum, 28% pasien Asuransi Kesehatan 

(Askes), dan 31% pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pasien 

umum adalah pasien yang membayar seluruh biaya pengobatan yang diberikan 

rumah sakit dengan menggunakan biaya sendiri. Pasien Askes adalah pasien 
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yang telah bekerja sama dengan badan asuransi untuk membayar seluruh biaya 

pengobatan yang diberikan rumah sakit. Pasien Jamkesmas adalah pasien yang 

mendapatkan biaya pengobatan gratis dari pemerintah. Adanya perbedaan 

dalam status cara pembiayaan pengobatan pasien maka dikhawatirkan 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan kesehatan (rumah sakit) 

akan berbeda pada ketiga jenis status cara pembiayaan tersebut yang kemudian 

dapat mempengaruhi kepuasan pasien.  

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 25 Februari 2013 dengan 

mewawancarai 30 orang pasien rawat inap kasus bedah tulang, kepuasan antara 

pasien umum, pasien Askes, dan pasien Jamkesmas diungkapkan berbeda-

beda. Berdasarkan wawancara tersebut, 80% pasien umum, 70% pasien Askes, 

dan 90% pasien Jamkesmas merasa puas dengan dengan kamar tidur pasien 

rawat inap yang selalu terawat dengan bersih. Pasien merasa puas dengan 

dokter yang cukup ahli dalam menangani pasien sejumlah 50% pasien umum, 

60% pasien Askes, dan 40% pasien Jamkesmas. Pasien merasa puas dengan 

tenaga medis yang tanggap dalam melayani pasien sejumlah 40% pasien 

umum, 50% pasien Askes, dan 20% pasien Jamkesmas. Pasien merasa puas 

dengan perawat yang memberikan keyakinan tentang kemanan pengobatan 

sejumlah 90% pasien umum, 50% pasien Askes, dan 60% pasien Jamkesmas, 

dan 40% pasien umum, 30% pasien Askes, dan 50% pasien Jamkesmas merasa 

puas dengan tenaga medis yang ramah dalam melayani pasien. Rumah sakit 

telah menetapkan bahwa standar pasien puas terhadap pelayanan yang 

diberikan rumah sakit adalah ≥ 90%. Selain itu, penelitian tentang kepuasan 
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pasien rawat inap bedah tulang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian 

di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dengan judul 

“Perbedaan kepuasan pasien umum, Askes, dan Jamkesmas terhadap pelayanan 

rawat inap kasus bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan kepuasan antara pasien umum, 

pasien Askes, dan pasien Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus 

bedah tulang di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan kepuasan pasien umum, pasien Askes, dan pasien 

Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang di Rumah 

Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis perbedaan kepuasan pasien umum, pasien Askes, dan 

pasien Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang 

dilihat dari setiap aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

dan emphaty di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
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b. Menganalisis perbedaan kepuasan pasien umum, pasien Askes, dan 

pasien Jamkesmas terhadap pelayanan rawat inap kasus bedah tulang di 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit 

khususnya pada pelayanan rawat inap. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Sebagai referensi di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai 

pembelajaran terkait dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat 

inap. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai acuan dalam pendalaman materi untuk kelanjutan penelitian yang 

relevan. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan kajian serta bahan wacana agar lebih mengetahui tentang 

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rawat inap. 


