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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilaksananakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 

dasarnya setiap manusia tidak terlepas dan tidak bisa dipisahkan dengan 

pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

dilaksanankan oleh instansi pemerintah baik itu dipusat, didaerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Saat ini masyarakat semakin terbuka 

dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi 

administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan 

organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. 

Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan 

merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang wajib ditaati pemberi dan penerima pelayanan. Salah satu fungsi utama 

pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan 

sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal 

ini berarti untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka 
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organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang 

tinggi terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa 

merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi 

pemerintah kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Di 

negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan 

masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang pada umumnya 

permintaan akan melayani jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk 

memenuhi sehingga persoalan yang sering di kritisi masyarakat atau para 

penerima layanan adalah persepsi terhadap kualitas yang melekat pada seluruh 

aspek pelayanan. Karena itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap  pelayanan-pelayanan 

yang telah di sediakan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk. 

Berdasarkan Undanga-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik di jelaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas 

sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan ( pasal 18). Salah satu bentuk pelayanan 
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yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan 

masyarakat. Reformasi di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dan menjadikan lebih efektif serta dapat dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam keputusan Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia N0.91/Menkes/SK/IV/2000 yaitu bahwa Tujuan 

Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan 

agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dalam bentuk kesehatan maka 

pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan adanya jaminan 

kesehatan. Berlakunya BPJS kesehatan adalah sebagai tindak lanjut dari undang-

undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial. 

peserta jaminan kesehatan ini meliputi: (a) Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan 

kesehatan, yang terdiri dari orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. 

(b) Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, yang terdiri dari 

pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah 

dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota keluarganya. 

Setiap pengguna jaminan kesehatan wajib untuk membayar iuran. Iuran adalah 

sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja atau 

pemerintah. Bessaran iuran yang harus di bayar adalah sebagai berikut: (a) Bagi 

peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan iuran di bayar oleh 

pemerintah. (b) Bagi peserta bukan penerima bantuan iuaran (PBI) seperti pekerja 
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penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja buakan penerima upah dan 

keluarganya,  bukan pekerja dan anggota keluarganya  sebesar: 

a. Sebesar Rp.25.500,- ( dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III. 

b. Sebesar Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas II. 

c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 

(www.bpjs-kesehatan.go.id). 

Bedasarkan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 

1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada bagian kelima 

terdapat hak dan kewajiban peserta BPJS. 

Adapun hak-hak Peserta BPJS antara lain:  

1. Mendapatkan identitas peserta  

2. Mendapatkan nomor virtual account 

3. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan 

PBJS kesehatan 

4. Memperoleh manfaat jaminan kesehatan  

5. Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan atau PBJS kesehatan 

yang bekerja sama  

6. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan  

7. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan  

http://www.bpjs-kesehatan.go.id/
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Sedangkan kewajiban peserta PBJS, antara lain:  

1. Membayar iuran 

2. Melaporkan perubahan data kepesertaan  

3. Melaporkan perubahan status kepesertaan  

4. Melaporkan kerusakan atau kehilangan kartu identitas peserta jaminan 

kesehatan. 

Gambar 1.1 Prosedur Pelayanan bagi Peserta BPJS Kesehatan 

                                    RUJUKAN 

         RUJUKAN PUBLIK 

                                                                                                                                                                  

               Pulang                                                        EMERGENCY        PULANG 

BEROBAT 

Sumber: BPJS Provinsi riau, 2017 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa prosedur pelayanan kesehatan 

bagi peserta PBJS kesehatan ini adalah: 

1. Peserta BPJS kesehatan berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama 

(pukesmas, klinik, dokter keluarga) dengan membawa identitas peserta  

seperti kartu BPJS  kesehatan dan disertai dengan kartu identitas 

pendamping (KK/KTP/SIM). 

2. Apabila tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama maka 

peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan syarat 

membawa surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Puskesmas, Poliklinik 

milik TNI/POLRI, per 

orangan/bersama 

dokter Gigi keluarga 

dan klinik 24 jam 

Puskesmas, Poliklinik 

milik TNI/POLRI, per 

orangan/bersama dokter 

Gigi keluarga dan klinik 

24 jam 

PESERTA BPJS 

KESEHATAN  
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3. Rujukan atas permintaan sendiri tidak akan dijamin oleh BPJS kesehatan. 

4. Namun dalam kondisi emergency peserta dapat langsung berobat kerumah 

sakit melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan 

sosial, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama dalam 

lembaga pemerintah. Salah satu lembaga pemerintah yang ditunjuk  sebagai 

penyelenggaraan program jaminan sosial khususnya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan. 

RSUD Teluk Kuantan ini merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah 

yang ada di kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi rumah sakit rujukan 

diwilayah tersebut. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 1Desember 2008 tentang Pembentukan dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimana 

klasifikasi rumah sakit ditetapkan menjadi tipe C pada tanggal 22 Desember 2009 

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1246/MENKES/SK/XII/2009. 

Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan ini merupakan rumah sakit 

milik pemerintah yang melayani masyarakat,  jadi RSUD ini senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan  di semua bidang secara berkesenambungan. Hal 

tersebut merupakan tanggung jawab bagi rumah sakit untuk menyediakan layanan 

kesehatan yang bermutu dan memperjelas arah dari tujuan pelayanan.  
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RSUD Teluk Kuantan adalah salah satu organisasi yang bergerak dibidang 

jasa perawatan medis  dan merupakan salah satu rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat  yang menggunakan BPJS. Jenis 

pelayanan yang tersedia di RSUD Teluk Kuantan antara lain adalah pelayanan 

gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan penunjang 

medis dan pelayanan kamar bedah. RSUD Teluk Kuantan memiliki tenaga kerja 

yang dikatagorikan sebagai PNS sebanyak 204 orang, dan memiliki 185 orang 

tenaga keja kontrak/honor. Jadi jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 

389 orang yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

Tabel 1.2 Data Tenaga Kerja RSUD Teluk Kuantan Pegawai Negri Sipil 

NO JABATAN 

JENIS KELAMIN 

JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Direktur 1 0 1 

2 Sekretaris 1 0 1 

3 Kabid 3 0 3 

4 Kasubag 1 2 3 

5 Kasie 0 4 4 

6 Spesialis 7 4 11 

7 Dokter Umum 3 6 9 

8 Dokter Gigi 1 1 2 

9 Apoteker 1 3 4 

10 Asisten Apoteker 1 2 3 

11 Farmasi 0 1 1 

12 Nurtritionis 0 6 6 

13 Perawat Anastesi 3 0 3 

14 Bidan 0 20 20 

15 Perawat 12 69 81 

16 Perekan medis 0 3 3 

17 Analisis kesehatan 1 4 5 

18 Radiographer 4 1 5 

19 Fisioterapi 2 3 5 

20 Tekhnik Gigi 1 1 2 

21 Atem 3 1 4 

22 Staf 12 16 28 

JUMLAH 57 147 204 

    Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuatan, 2017  



8 

 

Untuk mengetahui jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap peserta BPJS 

Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1.3: Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Peserta  BPJS 

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2015-

2017.  

No PASIEN TAHUN 

2015 2016 2017 

1 Rawat Jalan (Orang) 19.273 6.943 19.310 

2 Rawat Inap (Orang) 4.886 2.210 3.672 

Jumlah 24.159 9.153 22.982 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan 2017 

Berdasarkan tabel di atas, dimana jumlah keseluruhan pasien peserta BPJS 

kesehatan pada tahun 2015 berjumlah 24.159 orang dan untuk jumlah keseluruhan 

pasien peserta BPJS kesehatan pada tahun 2016 berjumlah 9.153 orang. Dan 

untuk jumlah keseluruhan pasien peserta BPJS  kesehatan pada tahun  2017  

berjumlah  22.982 orang.  Sehingga dapat diketahui  bahwa jumlah pasien peserta 

BPJS kesehatan  tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, maka di 

indikasi adanya kesenjangan antara pelayanan yang di terima dengan yang di 

harapkan pasien, hal ini berdasarkan informasi yang penulis peroleh, penulis 

menemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan kepada pasien yang 

menggunakan BPJS kesehatan. Hal ini terungkap karena penulis  sering 

mendengarkan keluhan dari pasien peserta BPJS Kesehatan yang belum merasa 

puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Adapun keluhan yang sering 
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dilontarkan oleh pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Teluk Kuantan adalah 

sebagai berikut: 

1. Masih adanya permasalahan dengan stok obat yang ada di rumah sakit 

tersebut. spesialis yang bekerja di Rumah sakit tersebut. Seperti di 

ungkapkan oleh dr fahdiansyah alias Ukup, dokter spesialis kandungan, 

kepada wartawan,  Rabu (24/2/16. (sumber: riauterkini.com,26 Februari 

2016 07:18) Seperti kutipan berikut ini: 

“Riauterkini-TELUK KUANTAN – Ternyata  RSUD Teluk 

Kuantan, Kabupaten Kuansing sedang mengalami kekurangan stok 

obat –obatan. Hal ini di yakini bisa mengancam kekurangan obat- 

obatan  saat ini telah berimbas kepada pelayanan terhadap 

keselamatan  bagi pasien yang membutuhkan 

perawatan.kekurangan stok obat- obatan ini jugak dirasakan oleh 

dokter, baik dokter umum maupun dokter. 

Hal yang sama jugak di ungkapkan berikut kutipannyan: 

“Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan, Kabupaten 

Kuantan Singingi- Provinsi Riau, Mulai senin (21/3) untuk 

sementara tidak melayani pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) kesehatan. Hal itu disebabkan, pengadaan obat 

untuk pasien BPJS masih bermasalah,” (sumber: netralitas.com, 

21 Maret 2016 15:18)  

2. Pasien belum merasa puas mengenai penjelasan tentang penyakit yang di 

deritanya. Dalam hal ini pasien merasa kurangnya informasi yang di 

berikan oleh dokter maupun perawat mengenai penyakit yang dideritanya. 

3. Pasien merasakan ketidak adilan dalam mendapatkan pelayanan. Hal 

diatas penulis kemungkakan berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara yang mengatakan : 
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“saya sudah dari tadi mengantri tapi karena pasien baru datang 

itu ada hubungan  keluarga dengan petugas maka saya harus 

mengalah untuk mendapatkan pelayanan.” (sumber: rezki amelia 

sebagai peserta BPJS kesehatan,14 Oktober 2017) 

4. Keterlambatan dokter dalam memberikan pelayanan sehingga membuat 

pasien harusmenunggu lama tanpakejelasan. Sedangkan jadwal pelayanan 

rumah sakit harus dijalankan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di 

tetapkan. Jam buka pelayanan : 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali 

jum’at 08.00 s/d 11.00. namun pada kenyataannya dokter datang jam 

09.30 WIB.  

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Teluk Kuanan kepada peserta BPJS kesehatan. Sehingga penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan bagi Peserta Badan  

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pada Rumah Sakit Daerah Teluk 

Kuantan” 

1.2  PERUMUSAN  MASALAH 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk 

Kuantan” 
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2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan 

bagi peserta  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit 

Umum Daerah Teluk Kuantan. 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta  Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. 

2. Untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

kesehatan bagi peserta  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah 

Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. 

1.4  MANFAAT  PENELITIAN 

Adapun manfaat dan maanfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembaca dalam memahami dan 

mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang kualitas pelayanan 

kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pelayanan 

kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmiah 

dan bahan informasi serta referensi bagi penelitian-penelitian 
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selanjutnya, khususnya yang ingin membahas tentang  hal yang sama 

pada waktu dan tempat yang  yang  yang berbeda. 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini mengemukakan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

       BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Untuk kerangka 

pemikiran peneliti menyajikan berupa landasan teori yang 

mendasari hubungan antar variable yang diteliti dan dalam 

hipotesis peneliti memberikan jawaban sementara dari 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

      BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menyebutkan objek penelitian, informan 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

      BAB IV :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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Pada bab ini peneliti menyajikan sejarah singkat, lokasi dan 

struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan 

sejarah singkat BPJS Kesehatan. 

     BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil analisis yang ditemukan 

setelah penelitian dilakukan. Kemudia peneliti membahas 

hasilpenelitian tersebut. 

       BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan 

saran-saran sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan temuan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


