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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Upaya kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan 

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), mencegah penyakit 

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan. Konsep tersebut menjadi pedoman dan pegangan bagi semua 

fasilitas kesehatan di Indonesia terutama rumah sakit. Pelayanan farmasi rumah 

sakit merupakan salah satu kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang 

bermutu. Hal ini diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan no 

1333/Menkes/SK/1999 tentang standar pelayanan rumah sakit (KEMENKES RI, 

2004). 

Secara garis besar sistem kesehatan dibagi menjadi dua subsistem yaitu 

subsistem pemberian pelayanan kesehatan dan subsistem pembayaran kesehatan. 

Subsistem pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting, tetapi 

sistem ini akan berjalan jika didukung oleh sistem pembiayaan yang seimbang 

(Januraga et al., 2009). 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatanganinya) dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan 

bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam 

implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (PERMENKES RI, 2011). 

Salah satu bentuk reformasi pada subsistem pembiayaan kesehatan di 

Indonesia adalah ditetapkannya Undang–Undang (UU) No. 40/2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang–Undang (UU) SJSN merupakan 
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suatu reformasi sistem jaminan sosial yang meletakkan pondasi penyelenggaraan 

jaminan sosial, termasuk jaminan atau asuransi kesehatan sosial. Selanjutnya 

dalam perkembangannya, setiap daerah di Indonesia berhak mengembangkan 

suatu sistem jaminan sosial. Kewenangan ini sesuai dengan keputusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) tentang Judicial review pasal 5 UU No. 40/2004 tentang SJSN 

dan merupakan bentuk implementasi UU pemerintahan daerah, terutama pasal 22 

H yang mewajibkan daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial 

termasuk jaminan kesehatan (Januraga et al., 2009). 

Pada berbagai upaya pelayanan kesehatan, obat merupakan salah satu unsur 

penting. Diantara berbagai alternatif yang ada, intervensi dengan obat merupakan 

intervensi yang paling besar digunakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

(KEMENKES RI, 2010) 

Studi observasi yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2012 di RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa kunjungan 

pasien Jamkesmas pada bulan Mei 2012 sejumlah 963 pasien dari 1310 kunjungan 

pasien, pada bulan Juni 2012 kunjungan pasien jamkesmas sejumlah 876 pasien 

dari 1164 kunjungan pasien, pada bulan Juli 2012 kunjungan pasien Jamkesmas 

sejumlah 930 pasien dari 1323 kunjungan pasien dan pada bulan Agustus 2012 

kunjungan pasien jamkesmas 850 pasien dari 1225 kunjungan pasien. Pasien yang 

menggunakan fasilitas Jamkesmas masih ada yang mengeluh karena merasa masih 

ada perbedaan dalam pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Tentunya 

hal ini perlu dicermati dan dicari pemecahannya oleh semua pihak terutama 

pemberi pelayanan kesehatan sehingga hak-hak masyarakat terpenuhi dan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan (Data RM RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso, 2012). 

Pembayaran langsung umumnya dilakukan oleh masyarakat golongan 

menengah sedangkan Jamkesmas digunakan oleh masyarakat golongan menegah 

kebawah, karena ada masalah perbedaan status sosial maka dikhawatirkan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan akan berbeda pada 

keduanya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah ada perbedaan kualitas pelayanan kefarmasian antara 

sistem pembiayaan jamkesmas dan sistem pembiayaan langsung pada pasien 

rawat jalan di instalasi farmasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kefarmasian antara sistem 

pembiayaan jamkesmas dan sistem pembiayaan langsung pada pasien rawat jalan 

di Instalasi Farmasi  RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Rumah Sakit 

a. Pengertian 

Rumah sakit adalah bangunan gedung atau sarana kesehatan yang 

memerlukan perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan dan kemudahan. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan 

penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan :  

1) Mempermudah akses kesehatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan; 

2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan sumber daya 

manusia di rumah sakit; 

3) Meningkatkan mutu dan standar pelayanan di rumah sakit. 

Rumah sakit berdasarkan beban kerja dan fungsi diklasifikasikan menjadi 4 

kelas, yaitu: 

1) Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan medik empat spesialis dasar dasar, lima sepesialis 

penunjang medik, dua belas spesialis lainnya dan tiga belas subsupesialis serta 

dapat menjadi RS pendidik apa bila telah memenuhi persyaratan. 
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2) Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan medik empat sepesialis dasar, empat spesialis 

penunjang medik, delapan spesialis lainya dan dua subspesialis serta dapat 

menjadi RS pendidik apa bila telah memenuhi persyaratan. 

3) Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan medik empat sepesialis dasar dan empat pelayanan 

penunjang medik. 

4)  Rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan 

kemampuan pelayanan umum dan dua pelayanan medik spesialis dasar 

(KEMENKES RI, 2010). 

b. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Wonogiri 

Sejarah berdirinya RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso secara singkat 

dapat diuraikan, bahwa sebelum dikelola oleh pemerintah Kabupaten yang dulu 

disebut Pemerintah Swatantra, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah milik 

Zending dan berlokasi di kampung Sanggrahan, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan 

Wonogiri. Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Wonogiri tahun 1958 

membangun gedung yang dipersiapkan untuk RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso yang berlokasi di Kampung Joho Lor, Kelurahan Giriwono, Kecamatan 

Wonogiri. Pada tahun 1958 sebelum dipergunakan untuk RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso, gedung yang ada dimanfaatkan sebagai asrama petugas / 

peserta training centre Pemberantasan Frambusia. Baru pada tahun 1958 RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso menempati lokasi di Kampung Joho Lor, 

Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri atau di jalan Achmad Yani Nomor 40 

Wonogiri hingga sekarang. 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah Rumah Sakit milik Pemerintah 

Daerah Wonogiri yang ijin operasionalnya ditetapkan oleh Departemen Kesehatan 

RI dengan Surat Keputusan Nomor : 13827/G, tanggal 13 Januari 1956, dan mulai 

difungsikan pada tanggal 13 Februari 1956 dengan klasifikasi rumah sakit Kelas 

D. Sejak bulan Juni 1983, klasifikasi rumah sakit dinaikkan menjadi Kelas C atas 

dasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 233/Menkes/VI/1983 

tanggal 11 Juni 1983. pada bulan Juni 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
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Kesehatan RI Nomor : 544/Menkes/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996, klasifikasi 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso ditetapkan menjadi menjadi Kelas B (Non 

Pendidikan). Struktur organisasi RSUD berdasarkan PERDA Kabupaten 

Wonogiri no II tahun 2008 bahwa Instalasi Farmasi, Instalasi Laboraturium 

Klinik, Instalasi Ronsen, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana (IPSRS) berada di bawah bidang penunjang medik, dengan kapasitas 

tempat tidur sebanyak 200 buah terdiri dari sembilan Unit Perawatan Fungsional 

(UPF), yaitu : (1) Penyakit Dalam, (2) Bedah, (3) Kesehatan Anak, (4) Kebidanan, 

(5) Penyakit Kandungan, (6) Saraf, (7) THT, (8) Mata, (9) Penyakit Kulit dan 

Kelamin. Selain beberapa Unit Perawatan Fungsional tersebut masih ditunjang 

oleh unit pelayanan lain seperti Bangsal Perawatan : (1) Umum, (2) Isolasi, (3) 

ICU, dan (4) Perinatologi. Status RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sebagai 

rumah sakit Kelas B (Non Pendidikan) tersebut sampai saat ini belum berubah. 

c. Instalasi Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan digunakan sebagai tempat instalasi, penyelidikan, 

pemeriksaan dan pengobatan pasien oleh dokter yang ahli di bidangnya. Instalasi 

ini disediakan untuk pemeriksaan atau proses penyembuhan yang tidak 

memerlukan waktu yang lama pada proses perawatan. Tarif rawat jalan terdiri dari 

biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan. Besaran tarif rawat jalan berdasarkan 

unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyrakat dan tarif rumah 

sakit lain (KEMENKES RI 2007: pasal 5). 

2. Instalasi Farmasi 

Mutu pelayanan farmasi rumah sakit adalah pelayanan farmasi yang 

menunjukkan tingkat pelayanan kesempurnaan pelayanan yang menimbulkan 

kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat, serta 

penyelenggaraanya sesuai dengan standar pelayanan profesi yang ditetapkan serta 

sesuai dengan kode etik profesi farmasi (KEMENKES RI, 2004). 

Standar pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tak terpisahkan 

dari sistem pelayanan rumah sakit dan mengutamakan pelayanan kepada pasien, 

penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinis yang 

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Farmasi rumah sakit 
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bertanggungjawab terhadap semua barang farmasi yang ada di rumah sakit 

tersebut (KEMENKES RI, 2004). 

Tujuan pelayanan farmasi adalah: 

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan gawat 

darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. 

b. Melakukan pelayanan dengan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian 

dan etik profesi. 

c. Melakukan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat. 

d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

e. Melakukan dan memberi pelayanan yang bermutu melalui analisis dan evaluasi 

pelayanan. 

f. Mengawasi dan memberi pelyanan yang bermutu melalui analisa telaah dan 

evaluasi pelayanan. 

g. Mengadakan penelitian di bidang farmasi (KEMENKES RI, 2004) 

Tugas pokok  

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi professional berdasarkan 

prosedur kefarmasian dan etik profesi 

c. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

d. Memberikan pelayanan yang bermutu melalui analisia dan evaluasi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan farmasi 

e. Melaksanakan pengawasan terhadap obat sesuai dengan aturan yang berlaku 

f. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standard an formularium rumah 

sakit (KEMENKES RI, 2004) 

Kebijakan Penerapan Formularium Jamkesmas  

a. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya pelaksanaan kesehatan 

lainnya program jamkesmas wajib menggunakan obat yang terdapat pada 

Formularium Jamkesmas. 

b. Resep obat bermerek dagang yang dituliskan oleh dokter namun tersedia 

produk dengan merek generik, maka petugas instalasi farmasi dapat langsung 

mengganti obat tersebut dengan nama generik (auto switching), kecuali jika 
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nama obat bernama dagang tersebut harganya sama dengan harga obat generik 

yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. 

c. Harga obat yang digunakan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.03.01//Menkes/146/1/2010 tentang harga obat generik atau perubahannya. 

Obat yang tidak tercantum dalam Kepmenkes tersebut mengacu pada standar 

harga lainnya yang berlaku sampai ditetapkannya harga untuk obat dalam 

Formularium Jamkesmas oleh Menteri Kesehatan secara khusus (KEMENKES 

RI, 2004). 

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh apotek: 

a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien  

b. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/ 

materi informasi 

c. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja 

dan kursi serta almari untuk menyimpan catatan medikasi pasien 

d. Ruang racikan 

e. Keranjang sampah yang tersedia untuk staf dan pasien (KEMENKES RI, 2004)  

3. Sistem Pembiayaan  

a. Sistem Pembiayaan Jamkesmas 

Kementrian kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program 

jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi masyarakat miskin/ JPKMM atau lebih dikenal dengan Askeskin 

(2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai sekarang. Jamkesmas adalah 

bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak 

mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini 

diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada 

hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah 
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Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga 

menghasilkan pelayanan yang optimal (KEMENKES RI, 2011). 

1) Pasien Jamkesmas 

a) Orang miskin dan tidak mampu serta gelandangan, pengemis, anak terlantar 

serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas. 

b) Masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin korban 

bencana pasca tanggap darurat serta masyarakat miskin penghuni Rumah 

Tahanan (Rutan) dan masyarakat miskin Penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas). 

2) Langkah-langkah pendaftaran pasien rawat jalan sistem pembiayaan 

Jamkesmas RSUD Wonogiri : 

a) Mendaftar di tempat pelayanan pasien (Loket Jamkesmas) 

b) Melapor ke Akses Center untuk mendapatkan Surat Keabsahan Peserta 

(SKP) dengan membawa : Kartu Jamkesmas dan Rujukan dari Puskesmas 

atau Rumah Sakit 

3) Kembali ke loket untuk dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dengan 

membawa : 

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b) Fotocopy Kartu Jamkesmas 

c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

d) Fotocopy Surat Keabsahan Kepesertaan (SKP) 

e) Fotocopy Rujukan 

4) Menuju Poliklinik menunggu giliran pemeriksaan 

5) Menebus obat di Apotek 

6) Pulang 

Catatan : Bagi Pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Jamkesmas 
tetap dilayani dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari 
kelurahan tempat berdomisili. 

7) Fasilitas yang diberikan oleh Instalasi Farmasi 
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Pengobatan : Obat generik yang telah di tetapkan melalui Kemenkes dan 

sumber–sumber lainnya. Prinsip dasar pemilihan obat adalah efficacy, safety, dan 

economic evaluation (DEPKES RI, 2008). 

b. Sistem Pembiayaan Langsung  

1) Definisi 

Pasien bayar langsung atau yang disebut pasien tunai adalah pasien yang 

tidak memiliki asuransi dan membayar langsung ketika berobat ke Rumah Sakit. 

2) Pasien sistem pembiayaan langsung 

Seluruh pasien yang tidak mempunyai kartu asuransi. 

3) Alur pelayanan pasien rawat jalan 

a) Mendaftar di tempat penerimaan pasien (Loket Tunai) 

b) Membayar di kasir Rawat Jalan (RJ) 

c) Menuju poli klinik menunggu giliran diperiksa 

d) Menebus obat di apotek 

e) Pulang  

4) Fasilitas 

Obat – obat yang bermerek dagang 

4. Pelayanan Jasa Kesehatan 

Berbagai  literatur mengungkapkan bahwa jasa mempunyai karakteristik 

unik yang membedakannya dari produk lain (barang). Karakteristik yang 

mendominasi dalam literatur seperti yang diungkapkan Lovelock dan Gummesson 

dalam Tjiptono (2005) sebagai berikut : 

a. Intangibility. Jasa berbeda dengan barang. Jasa merupakan perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha (Berry dalam Tjiptono, 

2005). Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dinikmati dan tidak 

dapat dimiliki. Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Selanjutnya ia 

menyatakan bahwa konsep intangible mempunyai dua pengertian yaitu: 1) 

Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan; 2) Sesuatu yang 

tidak mudah untuk didefinisikan, dirumuskan, atau difahami secara rohaniah. 
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b. Heterogeneity/ variability/ inconsistency. Jasa bersifat sangat variabel karena 

merupakan non standarized output artinya terdapat banyak variasi bentuk, 

kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

diproduksi. Tjiptono (2005) menyatakan bahwa penyebab variabilitas jasa 

adalah: 1) kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa; 2) 

moral/ motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; dan 3) beban kerja 

instalasi. Oleh sebab itu, sebagai upaya mengurangi dampak variabilitas  

tersebut ada 6 strategi yang dapat dilakukan  yaitu :  

1) Berinvestasi dalam proses rekrutmen, seleksi, pemotivasian, pelatihan dan 

pengembangan karyawan, dengan harapan bahwa staf akan terlatih dengan 

baik, dan bermotivasi tinggi. 

2) Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa, antara lain dengan cara 

menawarkan jasa-jasa atau layanan-layanan alternatif lewat mesin ATM, 

internet dan sebagainya. 

3) Melakukan service customization, artinya meningkatkan interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan sedemikian rupa sehingga jasa yang diberikan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap 

pelanggan. 

4) Memantau kepuasan pelanggan, baik secara pasif (melalui kotak saran, dan 

keluhan, saluran bebas pulsa) maupun aktif (survei pelanggan). Dengan cara 

ini aspek layanan yang kurang memuaskan dapat dideteksi dan dikoreksi. 

c. Inseparability. Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, 

baru dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.   

d. Perishability. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang diwaktu datang, dijual kembali, atau  

dikembalikan. Vargo dan Lusch dalam (Tjiptono,2005) menyatakan bahwa jasa 

bisa disimpan dalam sistem, gedung, mesin, pengetahuan, dan sumber daya 

manusia. 
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5. Kepuasan Pasien 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai tanggapan pelanggan atas 

penilaian suatu produk pelayanan, dimana dapat memberikan tingkat hubungan 

konsumsi yang menyenangkan, untuk mempertahankan kepuasan pelanggan, 

organisasi jasa harus memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas 

pelayanan, memamahai strategi kualitas pelayanan pelanggan dan memahami 

siklus pengukuran serta umpan balik dari kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2005). 

Tingkat pelayanan dapat dinilai dari beberapa dimensi yang meliputi : 

a. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan dapat memuaskan serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Dimensi ini berkaitan dengan ketepatan waktu 

pelayanan, kemampuan menyediakan pelayanan yang dijanjikan dengan akurat 

dan dapat diandalkan, sikap simpatik dan dapat dipercaya dari para karyawan 

dalam menangani masalah atau keluhan para pelaggannya.   

b. Tangibles atau bukti langsung (nyata), artinya penampilan secara visual. 

fasilitas fisik, penampilan karyawan, peralatan dan teknologi yang digunakan 

dalam memberikan pelayanan. Fasilitas fisik seperti gedung, ruang pelayanan, 

ruang tunggu, tempat parkir, kantin, fasilitas penunjang lainnya, sangat 

diperlukan dalam memberikan kepuasan pelanggan. Hal ini akan memberikan 

dampak positif terhadap kinerja petugas kesehatan memberikan kualitas 

pelayanan. 

c. Responsiveness atau daya tanggap, artinya kemauan atau kesediaan untuk 

menolong pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 

d. Assurance: kemampuan dalam memberikan pelayanan dipercaya oleh pasien, 
sehingga tidak ada keraguan dan jauh dari bahaya atau risiko.  

e. Empathy atau kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh karyawan kepada 
pelanggan secara individual atau pribadi. Hal ini berhubungan dengan 
kemudahan mendapatkan pelayanan informasi melalui telepon oleh pelanggan 
kepada karyawan untuk menyampaikan masalahnya tanpa didasari apakah ada 
hubungan khusus dengan karyawan tersebut atau tidak. 
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f. Access atau akses atau prosedur, yang dimaksud adalah kegiatan dalam 
memberikan pelayanan tidak berbelit-belit, mudah seperti pada pelayanan yang 
dilakukan perusahaan swasta. Pelayanan kesehatan rawat jalan rumah sakit 
diharapkan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan (Warella, 
1997). 
 

E. Landasan Teori 

Dewi, R. K., (2009) melakukan penelitian hubungan metode pembiayaan 

dengan persepsi kualitas pelayanan pasien rawat inap di RSUD tipe A dr. 

Moewardi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analitik, dan 

pengambilan data secara observasi dengan pendekatan cross sectional. 

Pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. 

Ukuran sampel untuk analisis multivariat, yaitu berjumlah 15-20 dengan variabel 

independen metode pembiayaan, umur, pendidikan, dan pendapatan. Berdasarkan 

uji Kruskal Wallis menunjukkan terdapat perbedaan yang secara statistik 

signifikan kualitas pelayanan rawat inap menurut metode pembiayaan kesehatan, 

untuk aspek reliability (p=0.016) serta kualitas keseluruhan (p=0.003). Sedangkan 

menurut uji Mann-Whitney, didapatkan hasil pasien Jamkesmas lebih rendah 

daripada pasien Umum (p=0,000) dan pasien Askes lebih rendah dari pada pasien 

Umum (p=0,022).  

Budi, H. S., (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara sistem 

pembiayaan dengan kualitas pelayanan di Puskesmas Slogohimo Wonogiri. 

Penelitian Deskriptif Analitik dengan pendekatan Cross Sectional menggunakan 

metode. Variabel bebasnya sistem pembiayaan, variabel tergantungnya kualitas 

pelayanan dan variabel perancunya umur dan pendidikan. Instrument 

penelitiannya menggunakan kuesioner. Uji statistiknya menggunakan Anova 

dilanjutkan dengan Post Hoc Test. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kualitas pelayanan tertinggi terdapat pada kelompok sistem pembiayaan langsung 

(out of pocket) yaitu sebesar 104,8, nilai p<0,001. Terdapat hubungan yang 

signifikan. Kualitas pelayanan yang diterima pasien Jamkesmas 17,0 poin lebih 

rendah dari pasien umum dengan p<0,001, CI 95% -14,6 to 19,3.  Kualitas 
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pelayanan yang diterima pasien Askes PNS 10,0 poin lebih rendah dari pasien 

umum dengan p<0,001, CI 95% -7,7 to 12,4. 

Fatimah, D., (2012) melakukan penelitian perbandingan kepuasan antara 

pasien Askes dan pasien Jamkesmas di Poliklinik penyakit dalam RSUD dr. 

Kariyadi Semarang dengan jenis penelitian Observasional Analitik dengan desain 

penelitian Cross Sectional yang dilakukan pada pasien rawat jalan. Cara 

pengambilan sampel dengan menggunakan Consecutive Sampling dengan variable 

bebasnya pasien askes dan pasien jamkesmas, dan variabel terikatnya adalah 

kepuasan pasien. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner. Uji statistic 

yang digunakan adalah chi-squere dengan derajat kemaknaan p ≤ 0,05 yang 

dibantu dengan program SPSS 17. Hasil studi menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna antara kepuasan pasien yang mempunyai Askes dengan 

pasien yang mempunyai Jamkesmas di poliklinik penyakit dalam RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

 

F. Hipotesis 

Ada perbedaan kualitas pelayanan kefarmasian pasien rawat jalan antara 

sistem pembiayaan jamkesmas dan sistem pembiayaan langsung di Instalasi 

Farmasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

 


