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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang benar, 

berkualitas tinggi, aman dan terjangkau (Hidayat, 2014). Pelayanan 

kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan yang peduli, berpusat pada 

nilai kebutuhan, harapan dan nilai pelanggan, sebagai titik awal dalam 

memberikan pelayanan kesehatan, dan persyaratan tersebut harus dipenuhi 

agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa 

(Irmawati, 2017). Namun kualitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah 

di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari angka harapan hidup 

Indonesia yang dibandingkan dengan negara lain, angka harapan hidup 

Indonesia masih tertinggal. Indonesia menempati peringkat 117 di antara 

192 negara. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menempati urutan yang 

cukup rendah artinya pemerintah harus selalu waspada dan berkewajiban 

untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Arisandy, 2015) . 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan 

kesehatan adalah dibetukknya Puskesmas, instansi ini didirikan sebagai unit 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan masayarakat ditingkat kecamatan 

(Irmawati, 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Marnah et al, (2017) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan 

adalah sarana dan prasarana. Berdasarkan data  statistic kabupaten cilacap 

tahun 2020, fasilitas kesehatan di  Kecamatan Cilacap Selatan terdiri dari 2 

Rumah Sakit, 1 Rumah Sakit bersalin, 8 poli klinik, dan 2 puskesmas. Hal 

tersebut menandakan bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia cukup 

baik,hanya saja Puskesmas yang tersedia belum meimiliki fasilitas rawat 

inap rawat inap, selain itu tidak adanya poli klinik ataupun fasilitas untuk 

kesehatan mental. 
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Pemerintah sebenarnya sudah menentukan standar pelayanan 

kesehatan, tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang 

mengeluhkan tentang pelayanan medis yang tidak memuaskan di rumah 

sakit atau institusi medis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Engkus 

(2019) di Puskesmas Cibitung kabupaten Sukabumi Jawa barat yang 

mengungkapkan bahwa peneliti menemukan beberapa masalah terkait 

kepuasan pelayanan kesehatan. Masalah yang teridentifikasi termasuk akses 

ke layanan kesehatan, fasilitas yang tidak memadai dan proses layanan yang 

lambat. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan  

adalah sikap petugas kesehatan yang sering dikritik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Alim et al, (2019) di Rumah Sakit Makassar dengan 

memperoleh informasi dari pasien yang berkunjung. Beberapa pasien 

mengatakan kualitas pelayanan kesehatan masih kurang memadai, dimana 

kekurangan yang dirasakan yaitu pada daya tanggap petugas dan sikap 

petugas yang tidak ramah ketika memberikan layanan kepada pasien. 

Dukungan sosial juga sangat dibutuhkan bagi tenaga kesehatan. 

Eliyana (2016) mengemukakan bahwa penurunan kualitas pelayanan tidak 

hanya disebabkan oleh kualitas staf, tetapi juga karena beban kerja yang 

berat, yang membuat tenaga kesehatan merasa lelah dan stres. Dukungan 

sosial tentunya sangat dibutuhkan, karena dukungan sosial dapat 

mengurangi kecemasan yang merupakan salah satu faktor stres. Sehingga 

hal tersebut dapat menimbulkan petugas kesehatan tidak maksimal dalam 

memberikan pelayanan dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap penerima 

pelayanan atau masyarakat. Faktor dari Sikap petugas selain menimbulkan 

ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan, tetapi 

juga merupakan salah satu bentuk dukungan sosial bagi penerima pelayanan 

kesehatan, seperti sikap ramah petugas terhadap pasien. 

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Utami & Raudatussalamah (2016), 

dapat dikatakan bahwa dukungan sosial Indonesia berada pada level rendah 
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hingga menengah. Dukungan sosial sangat berpengaruh tidak hanya pada 

kepatuhan pengobatan tapi juga dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan. 

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Marnah 

et al, (2017) dukungan sosial berperan dalam pengambilan keputusan ke 

institusi kesehatan. Dukungan yang diberikan berupa emosional dari kerabat 

atau tetanga terdekat, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa tidak 

semua tetangga dan kerabat bersedia atau siap untuk memberikan 

pengertian atau kasih sayang bagi yang membutuhkan. Individu dengan 

Dukungan sosial kurang maka dapat menurunkan keinginan untuk 

mengakses layanan kesehatan, dikarenakan kurangnya informasi kesehatan 

yang dirasakan dan tidak ada bantuan untuk mencari layanan kesehatan 

(Marnah et al., 2017).  

Uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Kualitas 

Pelayanan pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Cilacap Selatan”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan masalah  

penelitian: Adakah hubungan antara dukungan sosial terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Cilacap Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan dukungan sosial terhadap kualitas pelayanan 

kesehatan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cilacap Selatan 

II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui dukungan sosial yang diberikan pada masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Cilacap Selatan II. 

b. Mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Cilacap 

Selatan II. 
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c. Menganalisis hubungan dukungan sosial terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 

Cilacap Selatan II. 

D. Manfaat penelitian  

1. Mafaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

pengetahuan khususnya keperawatan dan dapat menjadi bahan 

informasi untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi bahan informasi bagi peneliti. 

b. Bagi Instansi Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran khususnya dalam bidang 

keperawatan.  

c. Pelayanan keperawatan 

Penelitia ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi tenaga 

kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

menjadi lebih baik. 

d. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

menambah wawasan masyarakat mengenai hipertensi. 

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prang et al (2016) dengan judul The 

influence of social support on healthcare service use following 

transportrelated musculoskeletal injury. Metode yang digunakan yaitu 

analisi data sekunder dari survey cross-sectional Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki efek langsung dan 
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modifikasi pada layanan kesehatan yang digunakan. Perbedaan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variable 

penelitian, jumlah sample, dan tempat penelitian, 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Susilawati (2018) yang berjudul 

Hubungan antara dukungan sosial dan dan self efficacy dengan tingkat 

stress pada perawat di rumah sakit umum pusat Sanglah. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai F= 86,426 dengan sig=0,000. Hal ini menunjukkan 

terdapat hubungan negative antara dukungan sosial dengan tingkat 

stress, serta terdapat hubungan negative antara self efficacy dengan 

stress. metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan 

regresi berganda. Subyek penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 341 

orang perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan adalah jumlah sample, tempat 

penelitian,, subyek penelitian dan metode yang digunakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Purbantari et al, (2019) dengan judul 

Hubungan pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dukungan keluarga 

dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan penerita TB paru BTA+ Di 

Puskesmas Janti kota Malang. Metode yang digunakan yaitu uji korelasi 

dan uji regresi logistic dengan pendekatan crossectional. Hasil analisis 

penelitian di dapatkan ada hubungan yang dignifikan antara pendidikan, 

akses pelayanan kesehatan dan dukungan keluarga secara bersama-sama 

dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan penderita Tb Paru BTA+. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan digunakan yaitu jumlah sample, 

tempat penelitian, jumlah sample dan subyek penelitian. 

 


