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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

     Tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun 2012-2016 salah satu misi Dinas Kesehatan adalah meningkatkan 

manajemen kesehatan mendukung desentralisasi yang akuntabel, 

transparan, berdayaguna dan berhasilguna. Peningkatan manajemen 

kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan 

pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan 

imformasi yang lengka, akurat dan mutakhir. Penerapan kebijakan 

pembangunan kesehatan juga melibatkan swasta dan peran masyarakat 

memantapkan penyelenggaraan sistem kesehatan, mengurangi disparitas 

status kesehatan secara menyeluruh, melaksanakan good governance 

termasuk akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola 

yang baik, efektif dan efisien. 

     Pembangunan kesehatan merupakan hal yang dinamis, sistematis dan 

berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tewujudnya derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 

     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 17 

ayat 1 tentng Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah
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bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi 

dan fasilitas layanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan 

sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik 

dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus 

distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di 

bidang kesehatan.  

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan 

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini 

sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 

Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan 

adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib 

dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:  

1. Pendidikan  

2. Kesehatan  

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
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5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  

6. Sosial  

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh 

Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, 

maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi 

seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu 

(i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat 

bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam 

melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan 

publik bidang kesehatan. 

     Selain itu, pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan 

yang dilakukan melalui sistem informasi dan melalui kerja sama lintas 

sektor dengan ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan 

pemerintah. Sedangkan pasal 169 menyebutkan bahwa pemerintah 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses 

terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

     Proses pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan arah dan 

tujuan diperlukan manajemen yang baik sebagai langkah dasar 

pengambilan keputusan dan kebijakan disemua tingkat administrasi 

pelayanan kesehatan. Untuk itu, pencatatan dan pelaporan kegiatan 
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pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik dalam suatu sistem 

informasi kesehatan. 

Salah satu bentuk upaya penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan 

melalui pelayanan kesehatan puskesmas merupakan pusat pembangunan 

masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau dengan peraan masyarakat 

secara aktif tuntutan masyarakat terhadap layanan fasilitas puskesmas 

semakin kompleks sebagai dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dari hasil pembangunan nasional bangsa Indonesia. 

Masyarakat semakin peka terhadap layanan puskesmas yang seharusnya 

mereka terima. (Depkes RI, 2003) 

Kebutuhan akan kesehatan dimasyarakat ditentukan oleh 

karakteristik masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui suatu puskesmas berkembang atau tidak 

adalah keadaan jumlah pasien pemanfaatan pelayanan yang ada 

dipuskesmas tersebut serta sarana pelengkap bagi puskesmas.  

Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan. Faktor kepadatan 

penduduk, luas wilayah, keadaan geografis merupakan bahan 

pertimbangan dalam menentukan wilyah kerja puskesmas. Pada 

kecamatan Kubu Babussalam terdapat satu puskesmas, dengan adanya 

puskesmas di wilayah Kubu Babussalam diharapkan dapat memudahkan 

pemerintah setempat dalam mengawasi tingkat kesehatan masyarakat 

dan segera mengambil suatu tindakan jika terjadi keadaan yang 

berbahaya. Puskesmas rawat inap Kecamatan Kubu Babussalam ini 
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mempunyai misi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

masyarakat yang merata dan terjangkau, sehingga dari misi tersebut 

menimbulkan motto bagi puskesmas yaitu memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk masyarakat. 

Jumlah penduduk Kecamatan Kubu Babussalam sesuai data 

Kecamatan Tahun 2016 sebanyak 5.256 KK dan 22.080 jiwa, terdiri dari 

11.215 laki-laki dan 10.865 perempuan yang terbesar di beberapa Desa/ 

kepenghuluan. Dari jumlah penduduk tersebut, peneliti mendapatkan 

data pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh 

puskesmas dengan fasilitas pendukung yaitu terdiri atas sarana fisik 

(gedung), perlengkapan medis, obat-obatan dan tenaga kesehatan. Dari 

puskesmas tersebut terdapat 9 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 18 

Polindes, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Pendukung pada Puskesmas  

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Dokter  6 

2 Dokter gigi 1 

3 Pegawai 38 

4 Ruang rawat inap 7 

5 Rungan poli gigi 1 

6 Ruangan tunggu 2 

7 Tempat Tidur 7 

  Sumber: Puskesmas Rawat Inap Kubu Babussalam, 2016  

Dari pengamatan sementara, terdapat kekurangan atau kurang 

memadainya alat-alat atau fasilitas yang ada di puskesmas rawat inap 

tersebut. Diantaranya. Tidak adanya ruang operasi, terbatasnya ruang 

serta tempat tidur beserta peralatan perawat, kurang nyamannya ruang 
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tunggu dan terbatasnya tempat duduk serta ruang inap yang sempit dan 

kurang memadai. 

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan 

pelayanan peningkatan kesehatan antara lain masyarakat masih belum 

memanfaatkan pelayanan puskesmas rawat inap ini secara optimaal. 

Masih rendahnya status sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, 

perilaku, gaya hidup serta kebiasaan masyarakat mengenai kesehatan 

umumnya masih kurang. Ditambah lagi, kurangnya sarana dan prasarana 

untuk menunjang operasional puskesmas tersebut. 

Tabel 1.2 Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap  

No Jenis Pelayanan Persentase 

1 Pelayanan kesehatan ibu 73,4% 

2 pelayanan kesehatan anak 70,0% 

3 Pelayanan gizi 69,4% 

4 Pelayanan keluarga berencana 66,5% 

5 Pelayanan imunisasi 65,4% 

6 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 46,4% 

7 Pelayanan kesehatan usia lanjut 10,11% 

Sumber: Puskesmas Rawat Inap Kubu Babussalam, 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak seimbangnya antara 

jumlah dokter dan pegawai yang ada dengan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat pada puskesmas rawat inap di kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tersebut. 

Dilihat bahwa pelayanan terhadap kesehatan ibu hanya 73,4%dari 

standar pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu ini termasuk pelayanan 

kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan ibu bersalin. Sedangkan 
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dalam dalam pelayanan kesehatan anak masih 70,0% dari standar 

pelayanan. Pelayanan kesehatan anak termasuk pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada 

usia pendidikan dasar. Pelayanan yang diberikan oleh puskesmas kurang 

memadai seperti kurangnya pendataan terhadap ibu hamil dan jumlah 

bayi yang baru lahir. 

Pelayanan gizi di puskesmas baru mencapai 69,4% dari standar yang 

telah ditetapkan. Kurangnya pencapaian standar tersebut disebabkan 

tidak adanya akademis gizi pada puskesmas tersebut. Sedangkan 66,5% 

merupakan pelayanan terhadap pelayanan keluarga berencana, 

kurangnya pencapaian standar tersebut dikarenakan kurangnya 

pendataan terhadap jumlah ibu pada kecamatan. sedangkan Pelayanan 

imunisasi tercapai 65,4% dari standar, disebabkan karena data yang 

kurang serta akademis gizi yang tidak ada sehingga dalam imunisasi 

tersebut tidak ada gizi tambahan yang diberikan. 

Pelayanan kesehatan terhadapa gigi dan mulut hanya 46,4% dari 

standar yang telah ditetapkan, pelayanan ini tidak optimal dikarenakan 

tidak adanya spesialis mulut di puskesmas tersebut, ditambah lagi hanya 

diberikan obat antibiotik kepada pasien yang berobat. Sedangkan 

10,11% pencapaian terhadap pelayanan kesehatan usia lanjut. Yaitu 

kurangnya pendataan terhadap usia lanjut.  

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat disebabkan karena 
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kurangnya pendataan serta fasilitas yang kurang memadai di puskesmas 

rawat inap. 

Kemudian, dari pelayanan yang diberikan oleh puskesmas rawat inap 

kepada masyarakat terdapat jumlah kunjungan lima bulan terakhir, 

dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Pasien pada Puskesmas Rawat Inap  

No Bulan Kunjungan Sehat Kunjungan Sakit 

1 Agustus 505 orang 2.841 orang 

2 September 352 orang 2.653 orang 

3 Oktober 244 orang 2.273 orang 

4 November 88 orang 2.166 orang 

5 Desember 64 orang 1.455 orang 

Sumber: Puskesmas Rawat Inap Kubu Babussalam, 2016 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, pada lima bulan terakhir di 

dapat data yang selalu menurun setiap bulannya dari jumlah kunjungan 

sakit ,maupun jumlah kunjungan sehatnya. 

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ 

ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS 

RAWAT INAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 

KABUPATEN ROKAN HILIR”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

penulis angkat dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?  
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2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pelayanan fasilitas kesehatan pada Puskesmas 

Rawat Inap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

1.4 Manfaat Penelitian 

Disamping tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Dapat memacu perkembangan di dalam suatu instansi, supaya dapat 

diterapkan selanjutnya dimasa yang akan datang 

2. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi akademis lainnya yang 

akan melaksanakan penelitian yang sama 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas 

Kesehatan khususnya puskesmas yang ada di Kecamatan Kubu 

Babussalam dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang disediakan 

agar menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat 

4. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Administrasi Negara di fakultas ekomoni dan ilmu sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, 

penulisan membaginya kedalam enam bab berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yaang melandasi 

penelitian ini dan dan menjadi acuan teori dalam analisis 

penelitian, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan 

yang akan diteliti dan konsep operasional. 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel, dan metode analisis. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, 

aktivitas objek penelitian dan struktur organisasi objek 

penelitian. 
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 BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Yang berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian 

dan pembahasan 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian 

agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 


