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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009

tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan unsur utama pembangunan dalam

mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian

integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan

tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, dalam hal ini

Kabupaten Sragen, baik perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan

masyarakat, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam era BPJS menjadi ujung

tombak pelayanan kesehatan dan menjadi pusat keanggotaan BPJS. Menurut

Syafrudin (2012), pelayanan kesehatan yang bermutu berorientasi pada kepuasan

pasien mampu bertahan di tengah persaingan global yang semakin kuat. Sejak

bergulirnya program Jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (JKN-

KIS), akses masyarakat menjangkau faskes semakin meningkat. Kementerian

kesehatan mencatat total pemanfaatan JKN-KIS terus meningkat. Menurut media

internal BPJS edisi 72, pada 10 Mei 2019 dijelaskan peserta Program JKN-KIS

sudah mencapai 221.580.743 jiwa. Menurut Mundiharno (2017) penambahan

peserta JKN-KIS per tahunnya rata-rata mencapai 12-14 juta jiwa. Sementara itu
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di titik layanan, kunjungan ke FKTP rata-rata mencapai sekitar 400.000

kunjungan per hari, sedangkan kunjungan ke rumah sakit sekitar 26.000-27.000

kunjungan per hari.

Pemerintah daerah (puskesmas) dan dunia usaha (klinik) memegang

peranan penting dalam pembangunan bidang kesehatan dengan berbagai

tantangan dan peluang yang ada. Puskesmas dan Klinik merupakan ujung tombak

pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga organisasi ini harus dikelola

dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen (2020) menjelaskan bahwa saat

ini Kabupaten Sragen memiliki 53 klinik pratana rawat inap. Layanan klinik

pratama rawat inap mencakup pengobatan rawat jalan, rawat inap, one day care,

home care dan pelayanan 24 jam dalam 7 hari.

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan

oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga

medis (Permenkes RI No 9 Tahun 2014). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah

suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan

oleh pemerintah, dan atau masyarakat (Permenkes No 6 Tahun 2013). Fasilitas

kesehatan tingkat pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistis untuk keperluan

observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan lain-lain

(Permenkes No 59 Tahun 2014).
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Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi klinik pratama dan

klinik utama. Kedua macam klinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah atau masyarakat. Klinik pratama adalah klinik yang

menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik utama adalah klinik yang

menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan

spesialistik. Sifat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bisa berupa rawat

jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care.

Klinik pratama sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan harus

mempunyai keunggulan kompetitif. Klinik pratama harus mempunyai daya saing

dalam hal mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Konsumen yang semakin

pandai dan terdidik menyebabkan keinginan dan harapannya terhadap mutu

pelayanan kesehatan semakin meningkat. Pemenuhan harapan konsumen menjadi

prioritas utama dalam jasa pelayanan kesehatan. Pemenuhan harapan pasien

merupakan kunci kepuasan, yaitu apabila kinerja mutu layanan jasa rumah sakit

dan klinik sesuai dengan harapan, maka pasien akan puas (Sunarto, 2004).

Keunggulan pelayanan Klinik pratama tergantung pada keunikan serta

kualitas yang diperlihatkan oleh organisasi tersebut. Pelayanan secara spesifik

harus memperlihatkan kebutuhan dan keinginan pasien karena yang dirasakan dan

dinikmati langsung oleh pasien akan segera mendapat penilaian sesuai atau tidak

sesuai dengan harapan dan penilaian pelanggan. Kualitas harus dimulai dari

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pasien (Kotler, 2009). Kualitas

klinik pratama atau kinerja klinik pratama akan menjamin keberlangsungan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga klinik pratama harus dikelola

secara efisien.
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Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang

diharapkan (output) dengan mengorbankan (input) yang minimal. Suatu kegiatan

telah dikatakan efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (output)

dengan pengorbanan (input) terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai

tidak adanya pemborosan (Nicholson, 2002). Upaya untuk mencapai tujuan

tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti modal dan sarana

prasarana kesehatan (alat medis dan non medis). Manusia merupakan sumber

daya yang penting bagi klinik, karena manusia memiliki kemampuan untuk

melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan.

Tidak kalah pentingnya sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti alat

medis dan non medis, kendaraan, gedung dan sarana pendukung lain yang ada di

suatu klinik juga mempunyai pengaruh besar dalam usaha meningkatkan efisiensi

dan efektivitas kerja (PMK No 75, 2014). Klinik membutuhkan sarana dan

prasarana yang dapat memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya agar mutu pelayanan meningkat dan kegiatan administrasi maupun

kegiatan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efisiensi relatif klinik pratama rawat inap di Kabupaten

Sragen?
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2. Bagaimana tingkat optimalisasi penggunaan input pada klinik pratama rawat

inap di Kabupaten Sragen?

3. Bagaimana tingkat optimalisasi perolehan output pada klinik pratama rawat

inap di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Menganalisis tingkat efisiensi klinik pratama rawat inap di Kabupaten

Sragen.

2. Menganalisis tingkat optimalisasi penggunaan input pada klinik pratama

rawat inap di Kabupaten Sragen.

3. Menganalisis tingkat optimalisasi perolehan output pada klinik pratama rawat

inap di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis

dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah khasanah pengetahuan tentang

efisiensi suatu unit usaha atau organsiasi. Hasil penelitian ini juga dapat

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis

efisiensi klinik pratama rawat inap di Kabupaten Sragen.



6

2.Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk kebijakan praktik klinik

pratama dan pemerintah.

a. Klinik pratama mendapatkan informasi terkait standarisasi efisiensi pada

klinik pratama rawat inap yang dapat meningkatkan sistem pelayanan di

klinik pratama rawat inap.

b. Pemerintah mendapatkan informasi mengenai efisiensi klinik pratama

rawat inap di Kabupaten Sragen. Pemerintah dapat melakukan evaluasi

kinerja dan evaluasi kebijakan terkait di klinik pratama rawat inap di

Kabupaten Sragen.


