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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. 

Untuk menciptakan manusia yang berkualitas diperlukan suatu derajat 

kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini di perlukan 

pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Dalam rangka mencapai  tujuan tersebut, pembangunan kesehatan 

dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai dengan 

pentahapannya (Depkes RI, 2009).  

Alamsyah (2011), mengemukakan bahwa Puskesmas merupakan salah 

satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur 

pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan sebagai pusat 

pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah. Adanya bentuk 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas ini diharapkan pasien 

akan dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap Puskesmas tersebut. Jika 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dikehendaki, maka pasien akan 

puas, jika yang terjadi sebaliknya maka akan menyebabkan kehilangan minat 
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pasien untuk berobat dan hal ini akan menyebabkan pasien berpandangan 

negatif terhadap Puskesmas (Pohan, 2015).  

Persepsi terhadap pelayanan di mulai dari kebutuhan pasien, hal ini 

berarti pelayanan yang baik bukan dilihat dari penyedia jasa layanan, namun 

dari sudut pandang pasien. Faktor yang mempengaruhi persepsi pasien 

terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri antara lain umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, budaya, lingkungan fisik, 

kepribadian dan pengalaman hidup pasien (Jacobalis, 2000). Persepsi 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menilai suatu mutu pelayanan 

kesehatan, karena berdasarkan persepsi yang baik dari pasien terhadap mutu 

pelayanan akan dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan menimbulkan 

image yang positif kepada pelayanan kesehatan tersebut (Kotler, 2007). 

Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama di wilayah kerjanya, 

Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, 

terjangkau, adil dan merata. Mutu dapat diartikan sebagai derajat 

kesempurnaan dalam pelayanan kesehatan. Pentingnya meningkatkan mutu 

pelayanan puskesmas adalah untuk membangun persahabatan yang 

mendorong hubungan dengan pasien sehingga puskesmas tidak ditinggalkan 

oleh pasien (Azwar 2010). Menurut Pohan (2015), terdapat sepuluh dimensi 

dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, yaitu dimensi kompetensi teknis, 

dimensi keterjangkauan  atau akses, dimensi efektivitas layanan kesehatan, 

dimensi efisiensi layanan kesehatan, dimensi kesinambungan layanan 
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kesehatan, dimensi keamanan, dimensi kenyamanan, dimensi informasi, 

dimensi ketepatan waktu, dimensi hubungan atar manusia. 

Pada saat ini puskesmas didirikan hampir diseluruh pelosok tanah air. 

Jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2014 sebanyak 

9.731 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 3.378 unit puskesmas rawat inap dan 

6.353 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah tersebut lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 9.655 unit. Sedangkan jumlah 

puskesmas di Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 875 unit. Jumlah tersebut 

juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 873 unit, dan 

khususnya di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 hingga saat ini terdapat 12 unit 

puskesmas. Peningkatan jumlah puskesmas tersebut tidak secara langsung 

menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu 

wilayah (Kemenkes RI, 2015). 

Berdasarkan rekapitulasi laporan ikhtisar kunjungan rawat jalan 

puskesmas Kabupaten Sukoharjo, tiga diantara 12 puskesmas di Kabupaten 

Sukoharjo yaitu Puskesmas Bulu, Puskesmas Bendosari, dan Puskesmas Baki 

adalah puskesmas dengan kunjungan pasien rawat jalan terendah tahun 2015 

(Dinkes Sukoharjo, 2015). Puskesmas Baki khususnya, merupakan pelayanan 

kesehatan yang memiliki jumlah pasien yang relatif sedikit. Jumlah kunjungan 

rawat jalan tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 

2014 yaitu sebesar 58. 787 menjadi 58.331 pasien.  

Masyarakat diwilayah Puskesmas Baki merupakan masyarakat dengan 

pendidikan dan status ekonomi yang sudah baik. Selain itu letak Puskesmas 
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Baki sendiri berada diposisi yang strategis yaitu terletak di perbatasan 

Kabupaten Sukoharjo dan Klaten, namun pelayanan kesehatan di wilayah 

tersebut tidaklah sedikit. Terdapat  pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas 

Baki yang di nilai masyarakat lebih berkualitas.   

Wawancara tidak tersetruktur  yang dilakukan peneliti kepada pasien 

yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki, didapatkan 

hasil bahwa 4 dari 10 pasien yang berobat menggunakan pembayaran umum 

(tidak menggunakan asuransi kesehatan) dan pengguna BPJS Non-PBI 

mengatakan kurang puas terhadap pelayanan Puskesmas Baki. Ada yang 

berpendapat waktu tunggu pemeriksaannya lama, dan ada yang berpendapat 

petugasnya kurang ramah serta keadaan puskesmas kurang bersih. Sedangkan 

6 dari 10 pasien yang menggunakan BPJS PBI mengatakan puas dengan 

pelayanan Puskesmas Baki, dimana pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki 

sudah cukup baik, petugasnya tanggap terhadap keluhan, dan sikap petugas 

ramah. Selain itu, ditemukan adanya laporan online melalui Layanan Aspirasi 

dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada tanggal 11 Juni 2016, dimana 

pasien melapor kurang puas terhadap pelayanan puskesmas Baki, dan 

petugasnya kurang ramah. 

Adanya perbedaan persepsi pasien tersebut, diduga karena perbedaan 

tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakatnya. Menurut Nursalam 

(2011) dengan bertambah baiknya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi 

penduduk, tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan 



5 
 

 
 

merupakan sebuah elemen penting yang tidak dapat terpisahkan. Masyarakat 

semakin kritis dalam menuntut pelayanan yang prima.  

 Jacobalis (2000) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan 

penghasilan merupakan variabel yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap 

mutu pelayanan kesehatan. Pendidikan berkaitan dalam kebutuhan pencarian 

pelayanan kesehatan. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi kesadaran 

akan pentingnya arti kesehatan bagi dirinya dan lingkungannya sehingga 

mendorong kebutuhan akan pelayanan kesehatan, menilai dan memilih 

pelayanan kesehatan. Sedangkan penghasilan seseorang akan menentukan 

kepuasan, dimana orang yang berpenghasilan tinggi memiliki tuntutan dan 

harapan yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

karena seseorang dengan penghasilan tinggi akan mampu secara financial. 

Sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah cenderung bergantung 

terhadap pelayanan kesehatan yang lebih murah sehingga dengan penghasilan 

yang dimiliki tetap dapat menerima pelayanan kesehatan yang terjangkau dari 

segi biaya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Marina, Sri dan 

Wilhelmus (2013), menunjukkan hasil yang positif bahwa pendidikan, 

penghasilan dan jarak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepuasan 

pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. Penelitian lain yang menunjukkan 

hasil yang sama adalah penelitian Anang dan Sri (2015), yang menunjukkan 

hasil adanya hubungan antara pendidikan dengan kualitas pelayanan kesehatan 

di Puskesmas. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian-penelitian terdahulu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Puskesmas Baki Sukoharjo 

tentang hubungan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi (penghasilan) pasien 

dengan persepsi pasien tentang mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki 

Sukoharjo. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis susun 

sebelumnya, maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu “Apakah ada 

hubungan antara tingkat pendidikan  dan penghasilan pasien dengan persepsi 

pasien tentang mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum  dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan 

pendidikan dan penghasilan pasien dengan persepsi pasien tentang mutu 

pelayanan kesehatan di  Puskesmas Baki Tahun 2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui persepsi pasien tentang mutu pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Baki Tahun  2016. 

b. Mengetahui hubungan pendidikan pasien dengan persepsi pasien 

tentang mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki Tahun 2016. 
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c. Mengetahui hubungan penghasilan pasien dengan persepsi pasien 

tentang mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Baki Tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti dan Institusi 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dan institusi pendidikan adalah 

menambah wawasan pengetahuan serta sebagai kemajuan peningkatan 

ilmu manajemen kesehatan tentang mutu pelayanan kesehatan.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Manfaat penelitian ini bagi tenaga kesehatan khususnya bagi keperawatan 

adalah penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk ikut serta dalam 

pengelolaan peningkatan mutu  pelayanan kesehatan.  

3. Bagi Puskesmas 

Manfaat penelitian ini bagi Puskesmas adalah sebagai bahan masukan 

untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan  

4. Bagi Masyarakat  

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menilai 

mutu pelayanan Puskesmas Baki sehingga puskesmas akan melakukan 

perbaikan mutu pelayanan dan masyarakat dapat menerima pelayanan 

kesehatan yang lebih baik lagi.  
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E. Keaslian Penelitian  

1. Atika, Satibi, dan Diah (2015). Melakukan penelitian tentang analisis 

persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penerapan 

sistem bembiayaan JKN pada fasilitas kesehatan penunjang di D.I. 

Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik 

dengan disain survey cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 250 

responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi 

pasien pada indikator kualitas, dan indikator ketersediaan, serta terdapat 

pengaruh yang signifikan antara usia dan jenis apotek terhadap persepsi 

pasien. Perbedaan dengan penelitian saya meliputi judul, tujuan, jumlah 

sampel, waktu penelitian, tempat penelitian, dan hasil. 

2. Emmanuel, Bilqis, dan Sulaimon (2016). Melakukan penelitian tentang 

persepsi pasien tentang kualitas pelayanan rumah sakit umum di Nigeria. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis cross- sectional. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling/ 

accidental sampling dengan jumlah sampel 400 pasien. Hasil penelitian 

menunjukkan prioritas komposit dari persepsi pasien sehubungan dengan 

faktor-faktor penentu persepsi pasien  terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan di rumah sakit umum di Nigeria. Faktor yang paling penting 

untuk pasien adalah keandalan dimensi dengan prioritas komposit 0,24 

atau 24 % diikuti oleh dimensi responsiveness dengan 0,22 jaminan 

dimensi 0,21, dimensi tangibility dengan 0,21, dan faktor paling 
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menentukan adalah dimensi empati dengan 0,1101. Perbedaan dengan 

penelitian saya meliputi judul, tujuan, jenis, jumlah sampel, waktu 

penelitian, tempat penelitian, dan hasil. 

3. Mutu, Basita, Djoko, dan Pang (2009). Melakukan penelitian tentang 

karakteristik pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan 

puskesmas Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Margondoe Utara, 

Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif korelasional dengan disain survey cross sectional. Jumlah 

sampel 250 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

yang nyata antara karakteristik pelanggan dengan persepsi pelanggan 

terhadap layanan puskesmas. Perbedaan dengan penelitian saya meliputi 

judul, tujuan, waktu penelitian, tempat penelitian, dan hasil. 


