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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan layanan yang 

di lakukan di dalam melayani masyarakat dengan tujuan untuk kepuasan 

terhadap layanan yang di berikan. Salah satu unsur penting dari mutu 

kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya adalah kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan 

untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain 

dengan membangun Puskesmas di seluruh Indonesia. Untuk dapat 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu 

dilakukan, salah satu diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan.  

Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diselenggarakan sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatnya pelayana kesehatan perorangan, keluarga, kelompok  ataupun 

masyarakat. Sesuai dengan defenisi diatas, mudah di pahami bahwa bentuk 

dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karna 

semuanya di tentukan oleh 

1. Pengorganisasian pelayanan apakah dilaksanakan secara sendiri 

atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi. 



 

2 
 

2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan 

pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan 

penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya. 

Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan kesehatan 

minimum yang dibutuhkan rakyatnya. Bagi penyelenggara pelayanan 

kesehatan prinsip yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat adalah bagaimana masyarakat puas dan 

nyaman dalam menerima pelayanan kesehatan yang diberikan dan 

keberadaan Puskesmas sebagai media untuk memberikan pelayanan 

kesehatan haruslah dijalankan dengan baik sehingga kualitas pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, salah 

satunya ialah PUSKESMAS.  

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 

Kecamatan/Desa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan disuatu wilayah kerja (Kebijakan Dasar Puskesmas, Depkes RI 

2004). Keberadaan Puskesmas di tengah masyarakat sangatlah penting 

karena Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan kesehatan yang baik yang 

mampu diberikan oleh penyelenggara pemerintahan secara tidak langsung 

akan meringankan beban pemerintah.  

Kesehatan menjadi kunci utama dari semua kegiatan  dilakukan 

manusia, oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan jaminan dari 

pemerintah bahwa mereka akan selalu mendapatkan pelayanan kesehatan 
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yang dibutuhkan. Masyarakat yang sehat maka akan membuat mereka 

produktif dan produktivitas masyarakat akan menumbuhkan perekonomian 

daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. 

Manfaat lain yang didapat oleh masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan adalah kepastian dari pemerintah bahwa mereka akan 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik yang mereka butuhkan dengan 

biaya yang relatif  murah dan jarak untuk mendapatkan pelayanan tersebut 

relatif dekat. Puskesmas diharapkan mampu memberikan  pelayanan 

kesehatan dasar serta menjadi pelopor penggerak pembangunan di wilayah 

kerjanya. Pukesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu 

baik dari segi manajemen, sumber daya, sarana dan prasarana sehingga 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 

dan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa Puskesmas. Tuntutan-

tuntutan tersebut harus dicarikan jalan keluarnya, dengan harapan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas menjadi lebih optimal dan 

memuaskan bagi warga masyarakat. 

Namun sampai saat ini usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan  

masyarakat akan kesehatan masih belum dapat memenuhi harapan 

masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan observasi masih banyaknya 

faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan puskesmas kecamatan 

kubu yang masih terbatas contohnya bagunan, fasilitas sarana dan prasarana 

Banyak anggota masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak puas dengan 

pelayanan yang di berikan oleh puskesmas milik pemerintah ini.  Hasil 
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wawancara dari salah satu pasien puseksmas terkait dengan pelayanan yang 

diberikan ia mengatakan : “Pelayanan di puskesmas ini masih banyak 

kekurangan, mulai dari fasilitas hingga pengawasannya yang kurang ketat”. 

(wawancara 22/12/17) 

Selama ini pembangunan dan pelayanan kesehatan masih dipahami 

sebagai permasalahan teknis saja, dimana pelayanan kesehatan hanya 

melibatkan dokter, perawat dan petugas medis lainnya. Sementara dari sisi 

kebijakan dan visi  pembangunan dan pelayanan kesehatan belum banyak 

dibawa ke ruang publik untuk dibicarakan dan menjadi bahan renungan 

bersama secara lebih mendalam. Pembangunan dan pelayanan kesehatan 

dianggap telah mampu melakukan perubahan secara otomatis dan responsif 

terhadap setiap perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Di 

Kecematan Kubu Induk Kabupaten Rokan Hulu misalnya, dimana telah di 

dibangun puskesmas demi menunjang pelayanan kesehatan untuk 

masyarakat. Adanya puskesmas di Kecematan Kubu Induk diharapkan 

mampu membantu masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal. Berikut data pasien yang berkunjung di Puskesmas Kecematan 

Kubu Induk:  
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Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Tahun 2017 

NO Bulan 
Jenis-Jenis Kunjungan 

GTR Jamkesmas Askes Poli Umum Poli gigi KIA KB KIR Imunisasi 

1 Januari 116 52 2 86 - 21 1 33 - 

2 Februari 69 68 2 95 - 18 3 25  - 

3 Maret 77 65 1 97 - 3 - 7 - 

4 April 84 55 - 78 - 29 - 14 - 

5 Mei 92 33 3 73 - 39 -  14 -  

6 Juni 24 16 - 21 1 11 - 1 - 

7 Juli 105 53 52 22 - 48 - 39 - 

8 Agustus 93 36  - 87 - 33 2 19 - 

9 September 207 49 4 108 - 31 1 31  3  

10 Oktober 217 135 10 222 - 85 2 60 - 

11 November 95 62 - 120 - 2 35 3 - 

12 Desember 87 22 1 122 - 5 22 10 - 

Jumlah 1266 646 75 1131 1 325 61 256 3 

Sumber: Puskesmas Kecamatan Kubu 2017
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Dari data di atas jumlah keseluruhan pasien berjumlah 3764, 

sementara dari data 2016 jumlah penduduk Kecamatan Kubu mencapai 

27.174 perbandingan yang sangat jauh antara pengunjung dengan 

masyarakat, serta dengan jumlah puskesmas yang hanya 1 untuk Kecamatan 

Kubu ini akan sangat sulit untuk melayani masyarakat secara merata dan 

dalam hal ini ruang lingkup kerja puskesmas pun sangat luas dengan 

memegang 11 kepenghuluan apalagi puskesmas Kecamatan Kubu masih 

berbasis Puskesmas Rawat Jalan. 

Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana SOP dalam 

pelayanan serta hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan 

tersebut demi kenyaman dan kepuasan masyarakat terhadap keberadaan 

puskemas di Kecematan Kubu Induk. Tenaga kerja puskesmas misalnya 

yang harus didukung dengan sumber daya manusia yang harus memenuhi 

baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan oleh para tenaga medis, 

puskesmas Kecamatan Kubu Induk memiliki Standar Operasional Prosedur 

sebagai berikut: 

1. Pasien dijemput dari teras dapan puskesmas oleh perawat/petugas. 

2. Pasien ditempatkan diruang pelayanan sesuai dengan kasus penyakit 

dan tingkat kegawatan 

3. Bila ada keluarga pasien, maka keluarga dianjurkan untuk mendaftar 

dibagian pendaftaran/registrasi. 
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4. Dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan tindakan medis 

dan penanganan terhadap pasien  sesuai dengan penyakit pasien. 

5. Daokter melakukan tindakan medis  dan memberi instruksi 

pengobatan ditulis dalam instruksi pengobatan. 

6. Perawat  atau tenaga medis mencatat semua tindakan dan pengobatan 

perubahan dan kondisi pasien. 

7. Setelah melakukan tindakan pengobatan dan perawatan di 

puskesmasKecamatan Kubu Induk untuk selanjutnya : 

a) Pasien dipulangkan  

b) Pasien dirujuk 

c) Pasien meninggal 

8. Setelah selesai, semua hasil kegiatan dicatat dalam buku registrasi 

pasien puskesmas Kecamatan Kubu Induk. 

Bukan hanya dari segi SOP yang harus diperhatian dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitas, sarana dan prasana kesehatan 

yang di gunakan oleh petugas kesehatan juga harus mendukung sesuai 

dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, berikut jumlah 

fasilitas sarana dan prasarana di puskesmas Kubu Induk: 
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Tabel 1.3 

Jumlah Fasilitas di Puskesmas Kubu Induk 

Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

Puskersmas: 

a. Gedung 

 

b. Ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Meja 

 

d. Kursi 

 

e. Lemari 

 

f. Komputer 

 

1 Unit 

 

16 Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Unit 

 

26 Unit 

 

5 Unit 

 

3 Set 

 

Permanen (Status Pinjam 

Pakai) 

1. Loket 

2. Poli Klinik 

3. KIA/KB 

4. Imunisasi 

5. Gizi (Tidak Aktif) 

6. Apotik 

7. Tata Usaha 

8. IGD 

9. Kebidanan 

10. Ruang Kepala 

11. Kesling 

12. P2M 

13. Logistik 

14. Labo ( Tidak Aktif) 

 

 

 

Hibah dari Masyarakat dan 

Pustu 

 

Status Pinjam Pakai 

 

Status Pinjam Pakai 

 

Status Pinjam Pakai dari 

Kantor Camat 

 

PUSTU 4 Unit 1. Pustu Teluk Piyai 

2. Pustu Sei Segajah Makmur 

3. Pustu Sei Kubu 

4. Pustu Tanjung Lumba 

Lumba 

Sumber : Puskesmas Kubu Induk 2017 

Dari data diatas pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masih 

memadai walaupun masih terbatas seperti tidak adanya ruang tunggu yang 

ada di Puskesmas tersebut jika sewaktu waktu pengunjung melebihi 
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kapasitas maka petugas akan kesulitan dalam melayani masyarat kalau tidak 

diatur dengan tepat.  

Berkaitan dengan latar belakang di atas sehingga mendorong penulis 

untuk melakukan suatu penelitian dan selanjutnya menuangkan dalam judul 

penelitian: ”Kualitas Pelayanan Puskesmas Di Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir” 

I.2 Perumusan Masalah 

Kualitas Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Kubu Induk merupakan 

topik yang diteliti dalam  penelitian ini.  Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kualitas Pelayanan yang 

diberikan oleh Puskesmas di Kecamata Kubu kepada masyarakat atau 

pasien ? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui kualitas 

pelayanan yang diberikan Puskesmas di Kecamatan Kubu kepada pasien 

atau masyarakat. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat 
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menjadi referensi penelitian lebih lanjut bagi para peneliti yang akan 

datang khususnya terhadap aspek-aspek yang secara rinci belum dapat 

diungkapkan dalam penelitian ini. 

2. Bagi Pemerintah / Puskesmas 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pemerintah daerah Kecamatan Kubu induk dalam hal ini pengelola 

pelayanan kesehatan (Puskesmas) dalam menyusun dan menetapkan 

kebijakan tentang pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada 

masyarakat.  

 


