
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan unsur 

kesejahteraan yang harus diimplementasikan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kemenkes RI, 2009). Untuk 

mengimplementasikan cita-cita tersebut maka pemerintah menetapkan tujuan 

pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang sebaik-baiknya sebagai perwujudan kesejahteraan umum 

(Perpes RI, 2012). 

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 

yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat untuk 

memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Permenkes RI, 2014).  

Menurut (Muhammad et al., 2015) menunjukkan meningkatnya 

utilisasi pasien jaminan kesehatan dikarenakan beban kerja provider 

meningkat dan berimplikasi pada perilaku provider terhadap pasien yang 

kurang baik seperti lama waktu tunggu, kekerasan verbal, tidak 

diperiksasecara fisik, dan diskriminasi dengan pasien yang membayar 
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langsung. Disisi lain, salah satu sasaran pokok yang tercantum dalam 

penyelenggaraan BPJS adalah paling sedikit 75% peserta puas dengan 

layanan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI, 2012).  

Kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan salah satunya adalah 

kualitas pelayanan. Menurut Sunarsih & Yuniastini (2014) bahwa salah satu 

dimensi pokok kualitas jasa yakni daya tanggap (responssiveness). Karena, 

kepuasan pasien dengan kualitas pelayanan fisioterapi merupakan indikator 

yang penting dalam penyelenggaraan  pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan penelitian terhadap kinerja rumah 

sakit dalam usaha memenuhi harapan konsumen sehingga konsumen 

memperoleh kepuasan. Kualitas pelayanan dikatakan baik serta mempuni dan 

memuaskan jika pelayanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi dari 

yang diharapkan, dan sebaliknya (Supranto, 2001).  

Sesuai dengan kondisi di lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Jatinom, tingkat kepuasan pasien pada pelayanan fisioterapi dari awal berdiri 

hingga saat ini mengalami peningkatan dan kepercayaan dari masyarakat 

salah satunya akibat dari pelayanan fisioterapi yang semakin membaik dalam 

hal penanganan (PKU Jatinom, 2017).  

Hal itu yang kemudian menjadi latar belakang peneliti untuk mencari 

apakah ada hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan dalam hal 

ini pasien sehingga bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan 

rumah sakit. Dalam Al-Quran telah jelas firman Allah yang berbunyi 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 
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menghardik anak yatim,dan tidak menganjurkan memberi makan orang 

miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,(yaitu) orang-

orang yang lalai dari shalatnya,orang-orang yang berbuat riya,dan enggan 

(menolong dengan) barang berguna” (QS. Al-Maun : 1-7). Spirit Al-Maun 

inilah yang melatar belakangi KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan PKU 

(Penolong Kesengsaraan Umat) pertama kali di Jogjakarta. Karena itu sudah 

semestinya dalam berdakwah kita lebih mengutamakan pelayanan kepada 

pasien bukan profit yang kita cari dari pasien, agar output yang dikeluarkan 

yaitu kepuasan pasien dapat dicapai maksimal yaitu menolong sesama tanpa 

pamrih sesuai harapan KH Ahmad Dahlan dulu ketika mendirikan PKU yaitu 

menjalankan misi keagamaan (Mulkhan, 2000). 

Dalam hal ini faktor daya tanggap sebagai salah satu komponen 

pelayanan kesehatan sangat penting untuk mewujudkan kepuasan pasien. 

Karena daya tanggap merupakan  faktor penting dalam menentukan tingkat 

kepuasan pasien, maka pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai 

kepuasan pasien bukan mementingkan profit. Jika dalam spirit KH Ahmad 

Dahlan ketika mendirikan PKU adalah untuk menjalankan misi keagamaan, 

maka sudah semestinya dalam melayani pasien mengedepankan prinsip 

profesional bukan lagi berorientasi profit sebagai instasi pelayanan kesehatan.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara daya tanggap (responsiveness) pelayanan 

fisioterapi dengan tingkat kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional 

di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara daya tanggap (responsiveness) pelayanan 

fisioterapi dengan tingkat kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan 

nasional. 

2. Mengetahui pelayanan fisioterapi pada aspek daya tanggap 

(responsiveness) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan nasional di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Guna menambah wawasan dan kepekaan sosial serta mengaplikasikan 

teori dengan melatih diri agar bisa terampil dan profesional. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang daya tanggap 

(responsiveness)pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Jatinom Klaten. 

3. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan bahan evaluasi yang dapat diteliti lebih lanjut dan 

bahan referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.  


