
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Organisasi pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem sosial yang 

sangat kompleks. Keberadaan organisasi pelayanan kesehatan dapat dirasakan 

oleh masyarakat karena aktivitas pokoknya melakukan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Pembangunan organisasi pelayanan kesehatan perlu 

dilakukan karena bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan berkualitas sehingga derajat kesehatan dapat tercapai 

(Satrianegara, 2014). 

 Pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud jika 

mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-undang 

nomor 36 tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 

Pemenuhan kriteria pelayanan kesehatan yang terjangkau bukan berarti harus 

meninggalkan kualitas pelayanannya. Pelayanan yang berkualitas akan selalu 

berupaya untuk memuaskan pelanggannya. Dalam manajemen pelayanan 

publik, ketanggapan (responsiveness) diperlukan untuk memuaskan pelanggan 

(Setiawan, 2016). 

 Perhatian terhadap ketepatan waktu tunggu pelayanan merupakan hal 

yang perlu dibangun organisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga dimensi 

mutu ketanggapan (responsiveness). Peningkatan dimensi mutu pelayanan 
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merupakan hal yang penting dilakukan ketika organisasi pelayanan kesehatan 

ingin memuaskan pelanggannya. Hal ini harus didukung dengan keinginan 

tenaga medis serta staf organisasi pelayanan kesehatan yang mau memberikan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat (Bustami, 2011).  

 Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

bermutu harus membuat tenaga medis dan staf meningkatkan kinerjanya secara 

terus-menerus. Perlu cara alternatif untuk membuat pelayanan agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Sarana manajemen dapat dijadikan alat untuk 

membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu. Sarana tersebut 

dapat membantu tenaga medis dan staf sehingga mempermudah kegiatan di 

organisasi pelayanan kesehatan (Alamsyah, 2011). 

 Menurut Bappenas (2015) kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan 

dengan membuat seluruh kegiatan pelayanan berada pada satu sistem informasi 

yang efektif dan efesien. Efektif dan efesien pelayanan kesehatan dapat 

terlaksana jika penyedia layanan kesehatan dapat memberikan kebutuhan 

pasien melalui tindakan yang tepat dan cepat. Lamanya waktu tunggu pasien 

ketika mengantri membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang efektif dan 

efesien (Hubung, 2015). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Utami (2015) 

terdapat hubungan yang kuat antara waktu tunggu pelayanan rawat jalan 

dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum (RSU) Assalam Gemolong.  

 Adanya perkembangan teknologi terkini dapat menjadi sarana untuk 

mempermudah kegiatan pelayanan sehingga data yang diperoleh menjadi cepat 

dan tepat. Teknologi tersebut dapat menjadi sistem informasi kesehatan yang 
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memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan pelayanan 

kesehatan. Melalui fasilitas yang mendukung untuk mengikuti teknologi dapat 

membuat kegiatan pelayanan menjadi lebih terkontrol (Gavinov dan 

Soemantri, 2016). 

 Telepon genggam merupakan salah satu bentuk teknologi terkini yang 

keberadaanya memiliki peranan yang sangat penting. Telepon genggam tidak 

hanya berfungsi untuk telepon saja, tetapi pemanfaatannya dapat dijadikan 

media informasi yang efisien. Adanya fasilitas teks pada telepon genggam 

menjadi efisien karena orang tidak harus menjawab saat itu juga menggunakan 

suara. Pemanfaatan telepon genggam saat ini tidak hanya untuk pengiriman 

pesan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk menggali informasi (Sunardi, 

dkk, 2009). 

 SMS Gateway merupakan aplikasi yang memanfaatkan fasilitas teks 

berupa SMS pada telepon genggam. SMS Gateway dapat digunakan untuk 

pengiriman data secara ringkas dan pendek. Fitur-fitur yang terdapat 

didalamnya dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, seperti adanya 

fasilitas auto reply, pengiriman masal dan pengiriman terjadwal. Fungsi auto 

reply ini untuk membalas SMS yang masuk untuk keperluan permintaan 

informasi tertentu secara otomatis. Sedangkan pengiriman masal dan terjadwal 

bertujuan untuk mengirimkan SMS ke banyak tujuan pada waktu tertentu 

(Mulyani, dkk, 2012).  

 Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Ifriandi (2016) tentang 

penerapan SMS Gateway untuk sistem antrian pasien pada praktek dokter 
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umum dan spesialis dapat meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan. 

Menggunakan penerapan model pengambilan nomor antrian melalui SMS 

Gateway membuat pasien yang sedang sakit tidak harus datang untuk 

mengantri, melainkan hanya dengan mengirim SMS sesuai format yang telah 

ditentukan maka sistem akan membalas SMS tersebut secara otomatis. SMS 

yang dikirimkan sistem berupa nomor urut antrian dan estimasi perkiraan 

waktu pasien harus datang ke tempat pelayanan. 

 Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 28 

Maret 2017, pendaftaran di Klinik Assalam saat ini masih menggunakan 

proses manual yaitu pasien datang ke tempat mendaftar untuk registrasi lalu 

pasien duduk menunggu hingga petugas pendaftaran memanggil antrian dan 

pasien masuk ke tempat pelayanan. Selain itu, beberapa pelayanan di Klinik 

Assalam Medicare Surakarta ada yang menerima antrian lewat telepon. 

Beberapa pelayanan kesehatan di Klinik Assalam Medicare Surakarta 

diantaranya yaitu terdapat klinik umum, klinik gigi, klinik psikologi, klinik 

fisioterapi, klinik akupuntur, klinik THT, klinik kulit, klinik penyakit dalam, 

pemeriksaan mata dan optik serta klinik KIA. 

 Klinik gigi merupakan salah satu klinik yang pasiennya paling sering 

meminta antrian lewat telepon genggam yaitu ada 5-6 orang setiap harinya 

dengan lama tindakan rata-rata 40 menit. Klinik gigi merupakan klinik yang 

paling terlihat mengantri dibandingkan klinik pelayanan lainnya di Assalam. 

Hal ini menyebabkan beberapa petugas pendaftaran harus membagi tugasnya 

ketika harus mengangkat telepon dan melayani pasien yang mendaftar 



5 

langsung ke klinik. Menurut hasil rekapan di Klinik Gigi Assalam Medicare 

data kunjungan pasien 6 bulan terakhir yaitu Bulan September tahun 2016 

sebanyak 379 pasien, Bulan Oktober tahun 2016 sebanyak 248 pasien, Bulan 

November tahun 2016 sebanyak 285 pasien, Bulan Desember tahun 2016 

sebanyak 300 pasien, Bulan Januari tahun 2017 sebanyak 379 pasien dan 

Bulan Februari tahun 2017 sebanyak 400 pasien. Sangat sulit menentukan 

penumpukan antrian pada pelayanan kesehatan karena waktu orang datang 

berobat tidak dapat diprediksi, untuk mengantisipasi hal tersebut maka  ingin 

memanfaatkan teknologi saat ini untuk sistem antrian. Selain itu, lokasi 

Klinik Assalam Medicare Surakarta juga berada diantara 3 lembaga 

pendidikan besar yaitu Pondok Pesantren Assalam, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan SMA Al Firdaus. Peluang pasien yang datang 

ke klinik adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang mempunyai ilmu 

pengetahuan yang baik tentang teknologi. Oleh karena itu, penerapan sistem 

SMS Gateway diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pasien yang akan 

berkunjung ke Klinik Assalam Medicare Surakarta. 

 Berdasarkan latar belakang dan hasil analisis terhadap pelayanan 

kesehatan gigi di Klinik Assalam Medicare Surakarta penelitian ini ingin 

memanfaatkan SMS Gateway untuk perbaikan sistem antrian pelayanan gigi 

di Klinik Assalam. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengambil judul 

“SMS Gateway untuk Pengembangan Sistem Antrian Pelayanan Kesehatan 

Gigi di Klinik Assalam Medicare Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan SMS Gateway untuk pengembangan sistem 

antrian pelayanan kesehatan gigi di Klinik Assalam Medicare Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem SMS Gateway 

untuk pengembangan sistem antrian pelayanan kesehatan gigi di Klinik 

Assalam Medicare Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kebutuhan aplikasi SMS Gateway. 

b. Perancangan sistem SMS Gateway. 

c. Pembangunan prototipe sistem SMS Gateway. 

d. Evaluasi prototipe sistem SMS Gateway. 

e. Perubahan rancangan sistem SMS Gateway. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi 

nyaman ketika ingin berobat ke Klinik Assalam Medicare Surakarta 

karena tidak khawatir akan mengantri lama. 
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2. Bagi Klinik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi untuk 

diterapkan di Klinik Assalam Medicare Surakarta. 

3. Bagi Petugas Pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu petugas pelayanan 

untuk mempermudah pekerjaannya. 

4. Bagi Penelitian Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya tentang perbaikan sistem antrian di 

organisasi pelayanan kesehatan lainnya.  


