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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, 

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelennggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik.  

 Dalam pencapaian tujuan  nasional  seperti yang tecantum dalam 

pembukaan undang-undang dasar 1945 diselengarakan upaya pembangunan yang 

berkesenambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh 

terarah dan terpadu. Upaya pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan suatu 

tingkat kehidupan masyarakat yang secara optimal, termasuk peningkatan 

kesehatan. 

Untuk melaksanakan pembanguan, bidang kesehatan akan memegang 

peran utama, sebab masalah kesehatan adalah yang mendasar dan yang saling 

berakitan erat dengan manusia sebagai pelaku utamanya. Seperti yang dijelaskan 
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dalam UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mana tertuang dalam UU No 

36 tahun 2009 dalam pasal 3 ini berbunyi “bahwa pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya bagi pengembangan dan pembinaan 

sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal pembangunan nasional yang 

pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan 

seluruh masyarakat Indonesia. 

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan, pemerintah mendirikan suatu 

lembaga yang menangani masalah kesehatan tingkat pertama yaitu pusat 

kesehatan masyarakat ( PUSKESMAS ). Puskesmas merupakan unit pelaksana 

pelayanan kesehatan diwilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas 

operasional pembangunan kesehatan. 

 Peraturan Mentri Kesehatan Republic Indonesia No 75 tahun 2014 

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan 

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinnginya diwilayah 

kerjanya. 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan  dipuskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang : 
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a. Memiliki prilaku yang sehat meliputi, kesadaran, keamuan 

kemampuan hidup sehat  

b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu  

c. Hidup dalam lingkungan sehat    

d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat 

Secara umum pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas  

meliputi pelayanan kuratif ( pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif 

(peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan). 

Berdasarkan peraturan mentri kesehatan nomor 43 tahun 2016  tentang 

standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan yang disingkat dengan SPM bidang kesehatan  merupakan acuan bagi 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang 

berhak  diperoleh setiap  warga secara minimal. Standar pelayanan minimal 

(SPM) pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada public . pelayanan dasar 

merupakan pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. 

Standar pelayanan minimal kesehatan yaitu SPM kesehatan daerah provinsi dan 

SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Adapun SPM kesehatan Provinsi yaitu 

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana 

dan berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada 

kondisi kejadian luar biasa diprovinsi. Sedangkan SPM kesehatan di Kabupaten/ 

kota adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada usia produktif, 
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pelayanan kesehatan pada usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes milliatus, 

orang gangguan jiwa berat. 

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, 

yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi dan 

pelanggan. Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas 

pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur 

pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme control didalam dirinya 

sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. 

Puskesmas kecamatan batu hampar adalah unit pelayanan kesehatan yang 

terletak ditengah-tengah masyarakat dijalan lintas bagan siapi-api yang letaknya 

didesa bantaian hilir memiliki tipe non perawatan dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat dibandingkan pelayanan kesehatan lainnya. Puskesmas bantaian 

menpunyai 2 lantai yang digunkan untuk pelayanan. Ruang dilantai 1 digunakan 

untuk ruang pendaftaran, ruang informasi, ruang tunggu, ruang Bp umum, ruang 

Bp Gizi, ruang Bp kia, apotek, ruang tindakan, ruang rekam medis, ruang obat dan 

UGD  sedangkan dilantai 2 digunakan untuk ruang kepala puskesmas ,ruang TU, 

aula, ruang konsultasi gizi sanitasi, dapur, mushola dan ruang para tenaga medis. 

Senantiasa memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam 

menerapkan pelayanan dipuskesmas kecamatan batu hampar masih belum dapat 

memuaskan masyarakat. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi agar 

masyarakat lebih mendapatkan kepuasan.  

Sesuai dengan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 81 

tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber daya Manusia 
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Kesehatan Ditingkat Propinsi, kabupaten /kota, serta rumah sakit mengacu pada 

metode perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan rasio terhadap nilai 

tertentu. 

Adapun masalah yang dihadapi Puskesmas Kecamatan Batu Hampar yaitu 

masih rendahnya jumlah tenaga kesehatan atau sumber daya manusia. Ini dapat 

dilihat dari data jumlah tenaga kesehatan dan pencapaian target dipuskesmas 

kecamatan batu hampar pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 

Tenaga medis Jumlah Rasio per 100.000 

penduduk 

Targer pencapian 

Dokter spesialis 0 0,0 per 100.000 3 per 100.000 

Dokter umum 2 45,25 per 100.000 20 per 100.000 

Tenaga kepermasian 1 0,0 per 100.000 7 per 100.000 

Tenasga gizi 0 0,0 per 100.000 5 per 100.000 

Perawat 1

2 

104,57 per 100.00 98 per 100.000 

Bidan 9 84 per 100.000 88 per 100.000 

Tenaga kesehatan 

masyarakat 

2 0,0 per 100.000 15 per 100.000 

Dokter gigi 0 0,0 per 100.000 5 per 100.000 

Sumber : laporan puskesmas kecamatan batu hampar kabupaten rokan hilir 

 

 Dari tabel diatas dapat diihat sebagian besar tenaga kesehatan dipuskesmas 

kecamatan batu hampar belum mencapai target, dokter spesialis 0 orang dengan 

rasio  0  per 100.000 penduduk, belum mencapai target (3 per 100.000 penduduk), 

dokter umum 2 orang dengan rasio 45,25 per 100.000 sudah mencapai target (20 

per 100.00 penduduk), tenaga kefarmasian 1 orang dengan rasio 0,0 per 100.000 

penduduk belum mencapai target (7 per 100.000 penduduk), tenaga gizi 0 dengan 

rasio 0,0 per penduduk belum mencapai target (5 per 100.000 penduduk), perawat 

12 orang dengan rasio 104,57 per 100.000 penduduk sudah mencapai target (98 
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per 100.000 penduduk), bidan 9 orang  dengan rasio 84 per 100.000 penduduk 

belum mencapai target (88 per 100.000 penduduk), tenaga kesehatan masyarakat 

2 orang dengan rasio 0,0 per 100.000 penduduk belum mencapai target (15 per 

100.000 penduduk), dan dokter gigi 0 dengan rasio 0,0 per 100.000 penduduk 

belum mencapai target (5 per 100.000 penduduk) .   

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Pasien Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 

No Nama Bulan Tahun 

2016 2017 2018 

1 Januari 1.422 1.452 1.302 

2 Februari 1.456 1.364 1.224 

3 Maret 1.521 1.328 1.402 

4 April 1.278 1.345 1.320 

5 Mei 1.561 1.381 1.240 

6 Juni 1.452 1.431 1.521 

7 Juli 1.321 1.292 1.422 

8 Agustus 1.431 1.386 1.354 

9 September 1.221 1.269 1.452 

10 Oktober 1.519 1.431 - 

11 November 1. 436 1.591 - 

12 Desember 1.371 1.412 - 

Jumlah 16.989 16.682 10.997 

Sumber: puskesmas kecamatan batu hampar kabupaten rokan hilir 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan dipuskesmas kecamatan 

batu hampar masih banyak tenaga kesehatan yang belum mencapai target yang 
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telah ditentukan. Ini dapat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 

Standar operasional prosedur dipuskesmas kecamatan batu hampar 

kabupaten rokan hilir. 

Gambar 1.1 standar oparasional prosedur puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Puskesmas kecamatan batu hampar kabupaten rokan hilir 

Tabel 1.3 jumlah penduduk kecamatan batu hampar 

No Nama desa Jumlah penduduk 

  1 Bantaian 2.240 

2 Bantaian Baru 2.098 

3 Bantaian Hilir 3.430 

Pasien datang 

UGD Loket Pendaftran 

Poli gigi Poli umum Polo kb/kia 

Klinik sanitasi 

Rujuk 

labor 

Apotik 

pulang 
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Sumber : kantor camat batu hampar 

 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti dipuskesmas 

kecamatan batu hampar yaitu masih kurangnya tenaga kesehatan dibeberapa unit 

seperti dibagian pendaftaran dan bagian administrasi pembayaran dan kendala 

juga dihadapi saat keluarga pasien yang ingin mendaftar tidak membawa kartu 

identitas. Pelayanan  dikatakan berkualitas apabila petugas yang melayani mampu 

memenuhi keinginan atau kebutuhan para pelanggan dan sejumlah keistimewaan 

produk yang dihasilkan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan (meeting the 

needs of costomers)  

Fenomena yang ditemukan peneliti dilapangan dengan mewawancarai 

salah satu petugas puskesmas bapak Bakhtiar selaku tata usaha yaitu terkait 

dengan aspek fasilitas fisik, perlengkapan dimana sarana dan  prasarana yang 

tersedia belum memadai ditunjukan oleh kurangnya peralatan medis, peralatan 

operasional untuk pelayanan puskesmas keliling belum beroperasi secara efektif, 

jumlah bangku diruang tunggu masih kurang sehingga masyarakat banyak berdiri 

saat mengantri. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas, Dengan adanya 

kekurangan didalam memberikan pelayanan, maka puskesmas harus bisa 

meningkatkan pelayanan agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat. Sehingga 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut kemudian 

4 Sei  Sialang 4.249 

5 Sei Sialang Hulu 2.739 

Jumlah 14.756 
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menyajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan Prinsip 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas  Kecamatan Batu Hampar 

Kabupaten Rokan Hilir” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan fenomena-fenomena dalam latar belakang yang telah ditulis 

diatas maka  peneliti ingin mengetahui : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Pelayanan  Kesehatan Masyarakat di 

Puskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir 

2. Apakah Hambatan-hambatan Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan 

Hilir 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliatian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan 

Hilir 

2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan Pelaksanaan Prinsip Kesehatan 

Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan 

Hilir 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat manfaat penulisan penalitian ini adalah : 

1. Secara teoritis 
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Konsep – konsep tentang, pelayanan kesehatan ,dengan kenyataan empris 

yang ada dilapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang 

Pelaksanaan Prinsip pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 

Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir 

2. Secara praktis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti 

selain, penelitian ini bisa sebagai sumbangan pemikiran, dalam 

mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaan secara 

keseluruhan dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan yang berisikan telaah 

pustaka. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 pada bab ini menjelaskan keadaan lokasi penelitian, jenis sumber 

data, populasi dan sampel teknik pengempulan data dan analisis 
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data yang digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umun puskesmas 

kecamatan batu hampar kabupaten rokan hilir 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan 

fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah 

ditentukan, menjelaskan hasil temuan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

 Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian dan analisis serta saran-saran 

 


