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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dalam menyikapi masalah kesehatan saat 

ini semakin kritis, maka standar pelayanan mutu kesehatan akan menjadi 

hal  yang  sangat  penting.  Pelayanan  yang  menjadi  sorotan  masyarakat 

tidak  hanya  pada  masalah  pelayanan  medis  semata,  tetapi  pelayanan 

penunjang  dan  pelayanan  non  medis  yang  ada  di  institusi  pelayanan 

kesehatan  akan  menjadi  hal  yang  penting.   Mutu  merupakan  faktor 

sentral dari setiap upaya untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan 

(Wijono,  2000).  Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  kualitas  mutu 

pelayanan di rumah sakit  maka perlu adanya suatu sistem yang terpadu 

diantara unit/departemen yang ada. 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu sarana 

untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  optimal.  Salah  satu  indikator 

utama untuk keberhasilan manajemen pada institusi pelayanan kesehatan 

adalah tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Melalui  sistem  kesehatan  yang  dapat  menjamin  terlindunginya 

masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 

tersedianya  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  tinggi,  terjangkau  dan 

merata  (Hapsara,  2004).  Seperti  halnya dengan institusi lainnya,  maka 
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institusi  pelayanan  kesehatan  harus   mampu  berkembang  di  tengah 

persaingan  yang  sangat  ketat  saat  ini,  oleh  karena  itu  untuk 

mempertahankan  supaya  rumah  sakit  dapat  berkembang,  maka 

diperlukan  pelayanan  yang  bermutu,  efisien  dan  efektif. Hal  itu 

memerlukan  dukungan,  komitmen  dan  etika  disertai  semangat  dalam 

rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

Oleh  karena  itu  perbaikan  mutu  pelayanan  di  unit  pelayanan 

kesehatan  harus  selalu  ditingkatkan  dengan  mengadakan  evaluasi- 

evaluasi  secara  periodik,  salah  satunya  di  Tempat  Pendaftaran  Pasien 

(TPP).  Hal  ini  akan memberikan  dampak pada eksistensi  rumah sakit 

agar selalu terjaga, sehingga kelangsungan operasional serta peningkatan 

mutu  pelayanan  rumah  sakit  dapat  dipertahankan  bahkan  dapat 

berkembang  meskipun  ditengah  persaingan  mutu  pelayanan  yang 

diciptakan oleh institusi pelayanan kesehatan.

Peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan  tidak  dapat  dilakukan 

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

pelayanan  kesehatan yang  juga  merupakan  sub  sistem  yang  ada  di 

dalamnya, perlu berkoordinasi dengan unit lain untuk saling  mendukung 

dalam usaha peningkatan mutu. Terdapat  4 komponen aspek mutu yang 

harus diperhatikan dalam rangka peningkatan mutu, yaitu 1) aspek klinis, 

2) aspek efisiensi dan efektifitas,  3) aspek keselamatan pasien, dan 4) 

aspek kepuasan pasien (Sabarguna, 2004).
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Pada Peraturan Pemerintah  nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan  pasal  22  mengenai  standar  profesi  dan  kewajiban  hukum 

bahwa  bagi  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya 

berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Oleh karena 

itu  pendayagunaan  rekam  medis  sebagai  sumber  informasi  utama 

menjadi  semakin  mampu  memproses  pengintegrasian  data  informasi 

secara lebih akurat, valid dan cepat (SK Menkes No.37 tahun 2007).

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakuakn  oleh  Endah  Purwaningsih 

(2007)  dalam  judulnya  :  Hubungan  Tingkat  Pendidikan,  Tingkat 

Pengetahuan,  dan  Paritas  Ibu  Nifas  Dalam  Praktek  Perawatan  Luka 

Perineum Di Wilayah Kerja Puskesmas Gindang Kabupaten Sragen, dari 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa p value = 0,013, hal ini berarti 

ada  hubungan  antara  tingkat  pendidikan  ibu  nifas  dalam  praktek 

perawatan luka perineum. Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 

dalam  melaksanakan  tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya  sesuai 

dengan  kompetensi.  Menurut  penelitian  ini  dapat  diartikan  bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin memahami 

pula rasa tanggungjawabnya dalam menjalankan ntugasnya. 

Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi  harapan  tersebut  maka  sumber 

daya  manusia/SDM yang  bertugas  di  unit  rekam medis  harus  mampu 

memenuhi standar profesi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui 
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SK Mentri Kesehatan RI Nomor : 377/MenKes/SK/III/2007, diantaranya 

adalah  :  Meningkatkan  kemampuan  profesi  dalam  menjaga  mutu 

pelayanan  Manajemen  Informasi  Kesehatan  dan  Kemampuan  Profesi 

dalam  menganalisis  data  dan  menyajikan  statistik  kesehatan.  Sumber 

daya manusia (SDM) yang dianggap profesional dibidang rekam medis 

adalah dengan latar pendidikan minimal Diploma 3 (D3) Rekam Medis 

dan Informasi Kesehatan (RMIK) dengan gelar Ahli Madya.

Bidang  Rekam  Medis  RS  Bethesda  Yogyakarta  merupakan  sub 

sistem  pelayanan  kesehatan  di  RS  memiliki  SDM  dengan  kualifikasi 

pendidikan  yang  berbeda  yaitu  1  lulus  S1  MIK,  15  orang  dengan 

pendidikan  D3  RMIK,  17  orang  dengan  pendidikan  lulus  Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLA) dan pelatihan Manajemen Rekam Medis, 2 

orang lulus SPK  dan 2 orang lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP). Berdasarkan kualifikasi pendidikan yang berbeda maka penulis 

tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  hubungan  kualifikasi 

pendidikan terhadap kualitas pelayanan di TPP baru rawat jalan, dimana 

SDM yang ada di TPP terdiri dari 10 orang dengan pendidikan lulus SLA 

dan 10  orang dengan  pendidikan  lulus  D3 RMIK.  Penelitian  ini  juga 

difokuskan pada pasien  baru saja,  sebab dalam menerima pasien baru 

dituntut banyak ketrampilan, diantaranya wawancara (komunikasi yang 

baik), kecepatan dalam pelayanan dan keakuratan dalam mengumpulkan 

data.
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B.  Rumusan Masalah

Adakah hubungan antara kualifikasi petugas penerimaan pasien baru 

rawat jalan dengan kualitas pelayanan terhadap pasien baru rawat jalan di 

RS Bethesda Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui  hubungan  kualifikasi  petugas  TPP  pasien  baru  rawat 

jalan di RS Bethesda Yogyakarta dengan latar belakang pendidikan 

lulus D3 RMIK, petugas yang lulus SLA, dan lama kerja petugas 

dengan kualitas pelayanan di TPP RS Bethesda Yogyakarta.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui  hubungan  antara  kualifikasi  pendidikan  lulus  D3 

RMIK dan  pendidikan lulus SLA dengan kecepatan pelayanan.

b. Mengetahui hubungan antara lama kerja berdasarkan kualifikasi 

pendidikan lulus D3 RMIK dan  pendidikan lulus SLA dengan 

kecepatan pelayanan.

c. Mengetahui  hubungan  antara  kualifikasi  pendidikan  lulus  D3 

RMIK dan pendidikan lulus SLA dengan kelengkapan data.

d. Mengetahui hubungan antara lama kerja berdasarkan kualifikasi 

pendidikan lulus D3 RMIK dan  pendidikan lulus SLA dengan 

kelengkapan data.
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D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis 

Memberikan  bukti-bukti  empiris  tentang  hubungan  kualifikasi 

petugas TPP pasien baru rawat jalan RS Bethesda dengan kualitas 

pelayanan.

2. Aspek Aplikasi

Jika ditemukan ada hubungan antara kualifikasi petugas TPP pasien 

baru rawat jalan RS Bethesda dengan kualitas pelayanan, maka hasil 

penelitian  dapat  berguna  sebagai  bukti  ilmiah  dalam menetapkan 

kualifikasi petugas TPP pasien baru rawat jalan di RS Bethesda.

E. Ruang Lingkup 

     Ruang lingkup penelitian ini tentang kualifikasi petugas TPP 

pasien baru rawat jalan  berdasarkan   pendidikan dan pengalaman kerja 

terhadap kecepatan dan kelengkapan data.
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