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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, 

kebutuhan akan jasa layanan kesehatan yang memadai telah menjadi syarat 

utama. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga jasa layanan kesehatan, 

muncul sebagai institusi pelayanan kesehatan. Karena itu perlu pemikiran 

yang tepat yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan sekaligus 

mampu memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, pemberi 

layanan dan pemilik rumah sakit (Soejitno, 1999: 1).  

Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia jasa layanan 

kesehatan dituntut untuk bersikap proaktif dan memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada konsumennya. Dengan memahami persepsi konsumen 

mengenai pelayanan di rumah sakit serta menerapkan sesuai dengan apa yang 

diinginkan konsumen, rumah sakit akan mampu bertahan dan unggul dalam 

persaingan di era globalisasi saat ini (Irmawati, 2001: 81).  

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup 

pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitas medik dan 

pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat 

darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap. Dalam perkembangannya, 
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pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. 

Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik rumah sakit yang 

pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) 

terhadap pasien melalui rawat inap. Pelayanan rumah sakit kemudian bergeser 

karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, 

peningkatan pendapatan, dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di 

rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga 

pemulihan (rehabilitatif). Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui 

upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). (Muninjaya, 

2004: 220)  

Untuk memperoleh kunggulan daya saing secara global, rumah sakit 

dituntut mampu menyajikan pelayanan berkualitas dengan harga wajar serta 

bersaing. Tujuan utama rumah sakit dalam menyajikan pelayanan berkualitas 

adalah tercapainya kepuasan pasien yang ditandai dengan berkurangnya 

keluhan (complain) dari pelanggan, sehingga menunjukkan kinerja perusahaan 

yang tinggi. Rumah sakit sebagai badan usaha dibidang jasa mempunyai misi 

tersendiri sama seperti badan usaha lainnya. Produk utama dari rumah sakit 

adalah pelayanan pada pasien dan sasaran utamanya adalah perawatan dan 

pengobatan serta kesehatan pada penderita sakit. 

Efisiensi merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja 

sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan 

input yang ada adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat 

pengukuran efisiensi dilakukan, rumah sakit diharapkan pada kondisi 
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bagaimana mendapatkan tingkat input yang minimun dengan tingkat output 

tertentu.  

Disisi lain bukan hanya kebijakan pemerintah saja yang dijadikan 

suatu rumah sakit sebagai bahan pertimbangan dan memaksimalkan 

kinerjanya tetapi dewasa ini persaingan antar rumah sakit semakin ketat maka 

mau tidak mau rumah sakit tersebut harus memaksimalkan kinerjanya agar 

dapat bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit yang lain, maka efisiensi 

operasional rumah sakit terutama yang menekan pada rasionalisasi biaya dan 

efektivitas unit usaha rumah sakit sangat diperlukan untuk menunjang 

persaingan tersebut (Rudi, 2004: 9).  

Dari uraian diatas tampak bahwa rumah sakit mengemban tugas yang 

berat. Disatu sisi dituntut memberi pelayanan yang bermutu yang dapat 

memuaskan konsumennya. Tugas sebagai institusi yang berperan penting 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu misi yang harus 

dijalankan oleh rumah sakit, maka penulis mengambil judul penelitian 

“EFISIENSI RUMAH SAKIT DI SUKOHARJO DENGAN DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)”.  

 

1.2.Pembatasan Masalah  

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup lembaga pelayanan jasa 

rumah sakit di Jawa Tengah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan 

meneliti rumah sakit yang berada di kabupaten Sukoharjo saja.  
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1.3.Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan pertanyaan lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yang didasarkan 

pada pembatasan masalah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis 

merumuskan sebagai berikut: dari rumah sakit yang diteliti mana yang 

kinerjanya paling efisien.  

1.4.Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui rumah sakit 

yang mana dari sampel rumah sakit di Sukoharjo yang efisien.  

1.5.Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi tentang tingkat efisiensi pengelolaan rumah sakit di 

Sukoharjo  

2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pemakaian metode 

DEA dalam suatu organisasi dalam hal ini rumah sakit.  

1.6.Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan skripsi ini penulis 

membagi dalam 5 bab, yang masing-masing menguraikan hal-hal sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, sistematika penelitian.  
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BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisi tentang rumah sakit dan ekonomi, efisiensi 

produksi, skala terhadap hasil, teori produksi. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode analisis data, Data Envelopment Analisis (DEA) 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum rumah sakit, diskripsi 

data, hasil analisis.  

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan atau kendala-

kendala dalam penelitian dan saran-saran.  

 

 

 




