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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puskesmas adalah satu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan membina peran

serta masyarakat, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat diwilayah kerja dalam bentuk kegiatan pokok (

Sitti dan M. Fais, 2009 : 29).

Menurut Al-Assaf, ( 2009: 1 ) mutu sebagai suatu konsep yang

diterapkan dan dipraktikan dengan cara dan gaya yang sama pada setiap

keadaan, pada umumnya mutu layanan kesehatan berfokus pada konsep

bahwa layanan kesehatan memiliki tiga landasan utama yaitu mutu, akses dan

biaya.

Mutu pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep manajemen berfokus

konsumen yang inovatif dan partisipatif yang mempengaruhi setiap individu

dalam organisasi dan mutu dapat bertahan melalui transformasi budaya. (Al-

Assaf, 2009 : 91)

Pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem yang terdiri dari

berbagai komponen yang saling terkait, saling tergantung, dan saling

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Mutu pelayanan kesehatan

dipuskesmas dan rumah sakit adalah produk akhir dari interaksi dan

ketergantungan yang rumit ntara berbagai komponen atau aspek pelayaan

(bustami, 2011).

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5

juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam

UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang

kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU

36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap
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orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan

kesehatan sosial (Depkes RI, 2004)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu asuransi sosial

merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta,

guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi

yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No.40 tahun

2004).

Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri

atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang

implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan

JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara

lain ialah Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima

Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan dan Peta Jalan JKN (UU No. 24 Tahun 2011)

Berdasarkan penelitian dari Mitropoulos at al (2017), hasil

menunjukkan bahwa komunikasi dengan perawat adalah prediktor yang

paling menonjol dari kepuasan pasien secara keseluruhan diikuti dengan

komunikasi dengan dokter. Selain itu, pasien tertentu (usia dan status

kesehatan) dan karakteristik kelembagaan (jenis dan lokasi) rumah sakit juga

berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan keseluruhan yang

dirasakan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nizmayanun et al

(2014), Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kualitas pelayanan

akses (keterjangkauan) dengan kepuasan pasien (ρ = 0,057) Di Puskesmas

Lembasada Kabupaten Donggala, ada hubungan kualitas pelayanan

kompetensi teknis dengan kepuasan pasien (ρ = 0,005) Di Puskesmas

Lembasada Kabupaten Donggala, ada hubungan kualitas pelayanan ketepatan

waktu dengan kepuasan pasien (ρ = 0,004) Di Puskesmas Lembasada

Kabupaten Donggala, ada hubungan kualitas pelayanan hubungan antar
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manusia dengan kepuasan pasien (ρ = 0,002) Di Puskesmas Lembasada

Kabupaten Donggala.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Iqbal (2009), Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 68 responden (97,14%) merasa

cukup puas dengan pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Taliwang dan

sebanyak 2 responden (2,86%) merasa kurang puas. Tingkat kepuasan

responden paling tinggi berada pada dimensi bukti fisik Puskesmas dan

paling rendah pada pelayanan pendaftaran. Faktor paling dominan yang

mempengaruhi kepuasan pasien Rawat Jalan Puskesmas Taliwang adalah

bukti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawansyah et al

(2013), Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kenyamanan

dengan kepuasan pasien rawat jalan di puskesmas Aeng Towa Kabupaten

Takalar tahun 2013 dan berdasarkan uji chramer hubungan variabel tersebut

masuk dalam kategori kuat. Begitu pula hasil penelitian tentang hubungan

ketepatan waktu dan kepuasan pasien diperoleh adanya hubungan antara

ketepatan waktu dengan kepuasan pasien rawat jalan di puskesmas Aeng

Towa Kabupaten Takalar tahun 2013 dan berdasarkan uji chramer hubungan

variabel tersebut masuk dalam kategori kuat. Selain itu diperoleh jugaadanya

hubungan antara hubungan antar manusia dengan kepuasan pasien rawat jalan

di puskesmas Aeng Towa Kabupaten Takalar tahun 2013 dan berdasarkan uji

chramer hubungan variabel tersebut masuk dalam kategori kuat.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di Puskesmas

Ngrampal, kabupaten Sragen, data rawat jalan yang diperoleh dari bulan Juli

sampai November 2017 yaitu untuk bulan juli jumlah peserta JKN terdaftar

sejumlah 19.844 jiwa, yang melakukan kunjungan rawat jalan sejumlah 1.124

kunjungan yang terdiri dari 656 peserta PBI dan 408 peserta Non PBI. Pada

bulan agustus jumlah peserta JKN terdaftar sejumlah 19.773 jiwa, yang

melakukan kunjungan rawat jalan sejumlah 1.193 kunjungan yang terdiri dari

741 peserta PBI dan 552 peserta Non PBI. Pada bulan september jumlah

peserta JKN terdaftar sejumlah 19.867 jiwa, yang melakukan kunjungan
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rawat jalan sejumlah 1.057 kunjungan, kunjungan yang terdiri dari 703

peserta PBI dan 354  peserta Non PBI. Dari data yang didapat dari 20 pasien

JKN yang saya wawancarai didapatkan hasil 8 pasien mengatakan puas

dengan pelayanan kesehatan di puskesmas ngrampal dan 12 pasien

mengatakan kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas

ngrampal.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat Kepuasan

Pasien Rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja

Puskesmas Ngrampal, Kabupaten Sragen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan

masalah penelitian sebagai berikut yaitu :

1. Bagaiman Pengaruh Responsiveness terhadap Kepuasan Pasien Rawat

Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja puskesmas

Ngrampal, Kabupaten Sragen?

2. Bagaiman Pengaruh Reliability terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja puskesmas

Ngrampal, Kabupaten Sragen?

3. Bagaiman Pengaruh Assurance terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja puskesmas

Ngrampal, Kabupaten Sragen?

4. Bagaiman Pengaruh Emphaty terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja puskesmas

Ngrampal, Kabupaten Sragen?

5. Bagaiman Pengaruh Tangible Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja puskesmas

Ngrampal, Kabupaten Sragen.
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6. Bagaimana Hubungan  Antara Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat

Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di

wilayah kerja puskesmas Ngrampal, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat

Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di

wilayah kerja puskesmas Ngrampal, Kabupaten Sragen

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik responden yang terdiri dari umur, jenis

kelamin, pendidikan terakhir.

b. Mengidentifikasi mutu pelayanan kesehatan yang meliputi

responsiveness, reliability, assurance, emphaty, tangible.

c. Mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien rawat jalan peserta Jaminan

Kesehatan Nasional terhadap mutu pelayanan kesehatan di wilayah

kerja puskesmas Ngrampal, Kabupaten Sragen

d. Mengidentifikasi hubungan  antara mutu pelayanan kesehatan dengan

tingkat kepuasan pasien rawat jalan peserta Jaminan Kesehatan

Nasional di wilayah kerja puskesmas Ngrampal, Kabupaten Sragen

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat jalan

peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan bahan pertimbangan puskesmas dalam upaya

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar kepuasan pasien dapat

terpenuhi harapannya.

b. Bagi Institusi
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Menambah referensi bacaan tentang mutu pelayanan kesehatan pasien

rawat jalan peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai reverensi bagi peneliti lain yang

akan mengembangkan penelitian selanjutnya.


