
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Rumah sakit merupakan suatu industri jasa kesehatan. Departemen 

Kesehatan RI menunjukkan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan 

kesehatan, yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik 

spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan 

perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan. Sebagai suatu industri jasa 

maka rumah sakit tentunya harus menjalankan fungsi-fungsi dalam 

manajerialnya (Aditama, 2003). 

Rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berdaya guna dan  

berhasil guna, maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur 

dengan manajemen yang baik. Meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan 

merupakan prioritas utama dalam manajemen pelayanan kesehatan rumah 

sakit. Pelayanan kesehatan harus memperhatikan mutupelayanan untuk 

meningkatkan dan menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan rumah sakit. 

Beberapa manfaat program menjaga mutu antara lain dapat lebih 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan,  lebih 

meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan 

dapat melindungi  pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan 

munculnya gugatan hukum (Community Health Centre, 2011). 
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Pelayanan kesehatan  yang bermutu wajib diberikan oleh seluruh 

bagian yang ada di rumah sakit. Hasil studi National ProductivityBoard di 

Singapura oleh Ilmanoz (2008) mengenai perilaku pelanggan menunjukkan 

bahwa 77% orang menyatakan tidak akan kembali jika mendapatkan 

pelayanan yang kurang baik (Ramdhani, 2009). 

Beberapa survei menunjukkan bahwa kepuasan pasien banyak 

dipengaruhi secara langsung oleh mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit 

terutama yang berhubungan dengan fasilitas rumah sakit, proses pelayanan 

dan sumber daya yang bekerja di rumah sakit. Suryawati (2008) 

menyimpulkan bahwa sebagian keluhan pasien berhubungan dengan 

keberadaan petugas yang tidak profesional dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Selain itu juga karena sulitnya meminta informasi dari tenaga 

kesehatan terutama dokter dan perawat dan lain sebagainya, yang 

mencerminkan betapa lemahnya posisi pasien sebagai penerima jasa 

pelayanan kesehatan. Hasil serupa pada penelitian Nofiana (2011), 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara mutu 

pelayanan  pendaftaran dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar. 

Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) merupakan salah 

satu bagian pelayanan kesehatan yang menangani penerimaan pasien, baik 

yang akan berobat jalan maupun yang akan dirawat inap di rumah sakit. 

Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan pertama sebagai pintu gerbang 

rumah sakit, serta memiliki peran sangat penting dalam memberikan kesan 
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pertama bagi pasien sebagai konsumen (Wahyuningsih, 2009). 

Waktu tunggu pasien dalam pelayanan di TPPRJ merupakan salah satu 

faktor penting yang akan menentukan citra awal rumah sakit. Waktu tunggu 

pasien juga menjadi salah satu komponen yang potensial sebagai penyebab 

ketidakpuasan. Pasien akan menganggap pelayanan kesehatan jelek apabila 

sakitnya tidak sembuh-sembuh, antri lama, dan petugas kesehatan tidak ramah 

meskipun profesional. Bila waktu tunggu di rekam medis rawat jalan lama 

maka hal tersebut akan mengurangi kenyamanan pasien dan berpengaruh pada 

citra rumah sakit yang dapat mempengaruhi utilitas pasien di masa mendatang 

(Febriyanti, 2013). 

Berdasarkan hasil survei kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas  

Pandanaran Semarang tahun 2005 oleh Kepala Puskesmas Pandanaran, 

menyimpulkan bahwa terdapat 50% orang menyatakan tidak puas terhadap 

pelayanan rawat jalan disebabkan karena 30% orang menyatakan waktu 

tunggu pasien yang lama, 20% orang menyatakan dokter datang tidak 

tepatwaktu, 20% orang menyatakanantrian di loket yang panjang, dan 30% 

orang menyatakan kurang ruang tunggu di apotek. Hasil penelitian Wahono 

(2011) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lama waktu 

tunggu dengan kepuasan keluarga pasien (p<0,05) di Instalasi Rawat Jalan 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Keluarga pasien dengan waktu 

tunggu yang cepat memiliki tingkat kepuasan yang lebih besar. Waktu tunggu 

pelayanan yang lama, akan menurunkan tingkat kepuasan keluarga pasien. 
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Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo sebagai rumah sakit milik 

pemerintah juga menjadikan kepuasan pasien sebagai tolok ukur terhadap 

optimalisasi kinerja pelayanan rumah sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya 

bagi rumah sakit untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu:   

“Terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu kepada 

masyarakat”.  

Peneliti melakukan survei pendahuluan pada bulan Desember 2014 

sampai Januari 2014 di bagian Rekam Medik RSUD Sukoharjo, dengan 

mewawancarai beberapa pegawai rumah sakit dan menyebar kuesioner kepada 

30 pasien rawat jalan. Petugas TPPRJ menginformasikan bahwa rata-rata 

pasien yang mendaftar setiap hari adalah sekitar 400 sampai 450 orang. Dari 

hasil kuesioner diketahui 43,3% orang tidak puas terhadap waktu tunggu 

pendaftaran, 13% tidak puas dengan kenyamanan lingkungan rumah sakit, dan 

6% tidak puas terhadap fasilitas rumah sakit. Selain itu dari hasil observasi 

peneliti diperoleh hasil sebanyak 63,3% waktu tunggu lebih dari 10 menit.  

TPPRJ RSUD Sukoharjo memiliki peran penting untuk selalu 

memberikan kepuasan bagi pasien yang mendaftar. Kepuasan pasien tersebut 

akan berdampak baik bagi stabilitas rumah sakit. Berdasarkan survei 

pendahuluan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa presentase 

ketidakpuasan pasien masih tinggi. Adapun salah satu penyebabnya adalah 

lamanya waktu tunggu saat proses pendaftaran. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik menganalisis lebih jauh terhadap hubungan waktu tunggu pendaftaran 

dengan kepuasan di TPPRJ RSUD Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara waktu tunggu pendaftaran dengan 

kepuasan pasien di TPPRJ RSUD Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menguji hipotesis adanya hubungan waktu tunggu pasien dengan 

kepuasan pasien di TPPRJ RSUD Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a) Menggambarkan karakteristik pesien RSUD Sukoharjo yang dijadikan 

responden penelitian. 

b) Menggambarkan lama waktu tunggu di bagian pendaftaran rawat jalan 

di RSUD Sukoharjo. 

c) Menggambarkan kepuasan pasien di TPPRJ RSUD Sukoharjo. 

d) Menganalisis hubungan waktu tunggu pasien dengan kepuasan pasien 

di TPPRJ RSUD Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pasien RSUD Sukoharjo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasien dalam memperoleh 

kenyamanan selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit. 
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2. Bagi RSUD Sukoharjo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi kinerja petugas bagian pendaftaran pasien rawat jalan di 

masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar pada penelitian 

selanjutnya terutama yang menyangkut perkembangan pelayanan di rumah 

sakit. 


