
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1       Latar Belakang 

Pelayanan publik (public service) merupakan hal yang sangat penting dan 

harus diperhatikan oleh pemerintah karena memenuhi kebutuhan banyak orang 

terutama pelayanan kesehatan. Selain itu juga merupakan salah satu komponen 

dalam masalah kesejahteraan rakyat. Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan 

dengan baik karena yang menikmati kebijakan ini adalah seluruh warga negara 

Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, akan 

mengakibatkan tuntutan peningkatan layanan kesehatan. Salah satu upaya 

mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga 

perlu dilakukan upaya terus menerus agar dapat diketahui kelemahan dan 

kekurangan jasa pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan 

masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan secara 

perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan 

merupakan suatu bentuk penilaian masyarakat terhadap tingkat pelayanan yang 

diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan (Prakoso, 2015). 

Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi di Jalan Dr. Soetomo Nomor 65, 

Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru merupakan fasilitas 

kesehatan yang melayani masyarakat. RSUD Petala Bumi merupakan satu dari 

sekian rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kota Pekanbaru yang berwujud 

RSU (Rumah Sakit Umum) dan termuat kedalam rumah sakit kelas C melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.03.05/I/8000/2010. 

RSUD Petala Bumi setiap tahunnya menerima pasien rawat inap dan rawat jalan 

dikalangan manapun. Jumlah kunjungan khususnya bagi pasien rawat inap 

bervariasi menurut jenis kartu jaminan kesehatan yang digunakan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Jenis Pasien 

Jenis Pasien 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Umum 326 442 602 511 

PNS (Askes) 23 - - - 

Jampersal 274 561 - - 

Jamkesda 271 1098 2792 937 

Jamkesmas 51 268 - - 

JKN/BPJS - - 122 1804 

Jumlah 945 2369 3516 3252 

(Sumber: Data RSUD Petala Bumi) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 sebelumnya dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan 

pasien umum rawat inap tidak stabil sedangkan pasien lainnya terutama yang 

menggunakan kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) mengalami peningkatan 3 tahun terakhir. Yaitu 

jumlah kunjungan pasien pada tahun 2015 di RSUD Petala Bumi yang 

menggunakan BPJS kesehatan yaitu 1804 pasien, yang berarti lebih tinggi dari 

jumlah kunjungan pasien lainnya seperti pasien umum ada 511 pasien dan  

Jamkesda sebanyak 937 pasien rawat inap. Hal ini dikarenakan adanya peraturan 

pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial yang mengharuskan masyarakatnya untuk mengikuti kepesertaan 

BPJS. Maka diharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat tercover oleh 

BPJS, karena kepesertaan BPJS adalah wajib sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang berlaku. 

Setiap rumah sakit memiliki SOP (Standart Operation Procedure) masing-

masing, demikian juga pada SOP Rumah Sakit Petala Bumi. Standar pelayanan 

yang ada mengenai pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien gawat 

darurat. Adapun Penelitian ini dilakukan hanya fokus pada pasien rawat inap saja. 

Berikut prosedur dan ketentuan pelayanan pasien rawat inap di RSUD Petala 

Bumi:   



I-3 

 

Datang Sendiri/Umum

Dengan Rujukan

Pendaftaran Rawat Inap:

Melengkapi syarat-syarat (BPJS/Jamkesda)

Mengisi surat pernyataan dan general consent

Informasi/Admisi:

Memberikan info tentang tempat tidur kosong

Standar tarif dan pelayanan rawat inap

Pasien ke ruang rawat

Proses perawatan diruang rawat inap

Proses keluar rumah sakit:

Pasien sembuh Pulang atas permintaan sendiri Rujuk ke RS lain Pasien meninggal

Administrasi, 

keuangan/kasir     

Administrasi, 

keuangan/kasir     

Administrasi, 

keuangan/kasir     
Kamar Jenazah

Pulang Pulang Rujuk
Administrasi, 

keuangan/kasir     

Pulang

Pemeriksaan penunjang

Apotek

Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap

Gambar 1.1 Standart Operational Procedure Pasien Rawat Inap 

 

Informasi yang didapat bahwa penerapan SOP Rumah Sakit Petala Bumi 

sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini 

ditandai dengan semua belum berjalan sesuai dengan ketentuannya. Seperti yang 

dirasakan pasien umum yakni administrasi pelayanan yang sangat panjang dan 

terkesan rumit. Keluhan-keluhan lainnya juga dirasakan pasien yang merupakan 

peserta BPJS dimana seharusnya mendapatkan kelas 1 tetapi pasien tersebut 

ditempatkan dikamar yang berjumlah 4 orang pasien, dengan alasan bahwa kamar 

kelas 1 sudah penuh.  

Salah satu kendala yang sering dihadapi bahkan saat ini oleh pasien rawat 

inap BPJS adalah kamar kelas atau ruang perawatan atas haknya penuh (tidak 

tersedia), dikarenakan banyaknya jumlah pasien BPJS yang dirawat di rumah sakit 

tersebut. Jika kelas perawatan atas hak pasien penuh, maka akan diberikan 
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beberapa alternatif yaitu naik kelas perawatan dan turun kelas perawatan baik 

permintaan sendiri maupun atas kehendak pihak rumah sakit sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Hal tersebut bertujuan agar 

pada saat melakukan perubahan kelas perawatan, pasien tidak merasa dirugikan. 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan bahwa pasien RSUD Petala Bumi 

melakukan pindah kelas perawatan yaitu antara lain: 

Permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya didukung dengan hasil 

kuesioner awal (pendahuluan) yang telah disebarkan kepada 30 pasien. 

Responden tersebut diambil secara acak menggunakan metode accidental 

sampling yang meliputi pemahaman prosedur dan ketentuan, pemahaman hak dan 

kewajiban, kepuasan pelayanan, serta kepuasan fasilitas kesehatan. 

Tabel 1.2 Pengumpulan Data Kuesioner Awal 

No  

Penilaian Responden 

Sangat 

Baik 
Baik 

Ragu-

ragu 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1 Pemahaman Prosedur dan Ketentuan 8 19 3 0 0 

2 Pemahaman Hak dan Kewajiban 6 21 3 0 0 

3 Mutu Pelayanan 0 12 1 17 0 

4 Fasilitas Kesehatan 0 6 0 24 0 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 

 

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sebanyak pemahaman prosedur dan 

ketentuan serta pemahaman hak  kewajiban sebagian besar sudah bernilai baik 

yaitu masing-masing sebanyak 63,33% dan 70 %.  Sedangkan responden yang 

mengatakan kurang baik adalah kualitas pelayanan sebanyak 56,67% dan fasilitas 

kesehatan sebanyak 80%. 

Seiring kebutuhan manusia akan sarana kesehatan semakin meningkat, 

sarana disini tidak hanya dibangun oleh Pemerintah saja tetapi ada juga sarana 

kesehatan yang dibangun oleh pihak swasta dimana persaingan diantaranya 

semakin meningkat. Meningkat disini merupakan meningkatkan persaingan secara 

sehat dalam memberikan pelayanan yang baik bagi pasiennya. Dengan 

meningkatnya pola fikir masyarakat, masyarakat mampu menentukan atau lebih 

kritis dalam menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan 
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kesehatan dalam memperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk menghadapi 

persoalan tersebut, cara yang harus dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan (Ningrum, 2015). 

Dari uraian sebelumnya dapat kita lihat adanya masalah dalam segi 

pelayanan RSUD Petala Bumi yang membuat masyarakat kurang puas akan 

pelayanan yang diberikan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada kualitas 

pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat (pasien). Penelitian ini 

menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengukur 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan secara lebih menyeluruh dengan 

5 dimensi kualitas pelayanan antara lain reliability (kehandalan), assurance 

(jaminan), tangible (bukti fisik), emphaty (empati), dan responsiveness (daya 

tanggap). Metode Kano untuk mengkategorikan atribut kepuasan masyarakat ke 

dalam kategori Kano, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan usulan 

strategi pada faktor yang menjadi prioritas perbaikan. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen penelitian.  

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan rumah 

sakit kepada masyarakat. Melihat pentingnya pelayanan kesehatan dalam 

masyarakat, dan terdapat permasalahan serta hambatan yang ditemukan diatas 

sehingga peneliti ingin mengangkat judul penelitian Usulan Perbaikan Kualitas 

Pelayanan RSUD Petala Bumi Pekanbaru Bagi Pasien Rawat Inap Menggunakan 

Integrasi Model IPA-Kano. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumah sakit ingin melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baik 

sehingga berdampak pada loyalitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. 

Berdasarkan latar belakang yang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

Bagaimana Usulan Perbaikan Kualitas Pelayanan Jasa yang Diberikan Pasien 

Rawat Inap oleh Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa hal-hal yang menjadi prioritas perbaikan terhadap kepuasan 

pasien menggunakan integrasi IPA-Kano. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan bagi pihak rumah 

sakit untuk peningkatan kepuasan jasa atau pelayanan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pasien.  

2. Bagi Pihak RSUD Petala Bumi  

Memberikan masukan atau dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen untuk dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan sehingga 

target dapat tercapai (kegiatan pencapaian adalah dengan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat dengan baik karena kepuasan merupakan 

tuntutan). 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan sekaligus 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan pelaksanaan maka 

peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan 

masalahnya adalah waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Desember 2017. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat. Agar penelitian ini tidak terjadi penyimpangan atau penyalinan ulang 

maka perlu ditampilkan posisi penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

Nama Susanto Duwi Budianto Muktiyono 
Khuriyatul 

Khumaidah 

Tahun  2010 2012 2015 2017 

Judul 

Penelitian 

Penggunaan Analisis 

Servqual dan Kano 

dalam Pengukuran 

Kualitas Jasa (Studi 

Kasus: Unit 

Perbengkelan 

AHASS 6679 Kandis 

di Jalan Raya 

Pekanbaru , Km. 73  

Analisa Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga roduk 

dengan 

Menggunakan 

Metode CSI dan 

IPA, Studi Kasus 

Minimarket Garuda 

Pekanbaru 

Rancangan Kualitas 

Pelayanan Unit 

BPPT Enjiniring 

dengan Integrasi 

Servqual, IPA Dan 

Kano Dalam Model 

QFD 

Usulan Perbaikan 

Kualitas Pelayanan 

RSUD Petala Bumi 

Pekanbaru Bagi 

Pasien Rawat Inap 

Menggunakan 

Integrasi Metode 

IPA-Kano. 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui kualitas 

pelayanan yang 

diberikan sesuai 

dengan harapan 

pelanggan, mengusul 

kan langkah yang 

dapat dilakukan 

pihak manajemen 

guna meningkatkan 

kualitas pelayanan 

jasa unit 

perbengkelannya. 

Mengetahui 

pengaruh lokasi 

usaha, tata letak 

produk, kualitas 

pelayanan, kualitas 

produk serta harga 

terhadap kepuasan 

konsumen dan 

untuk mengetahui 

prioritas perbaikan 

faktor yang 

mempengaruhi 

tingkat kepuasan 

konsumen. 

Mengetahui atribut 

pelayanan yang 

dibutuhkan 

Pelanggan dan, 

menganalisa 

perbedaan antara 

persepsi dan 

harapan pelanggan 

terhadap kualitas 

layanan. 

Mengetahui atribut 

layanan apa yang 

perlu mendapat 

prioritas untuk 

ditingkatkan 

kemudian 

diidentifikasi 

rekomendasi 

perbaikan yang 

dapat dilakukan. 

Objek 

Penelitian 

Unit Perbengkelan 

AHASS 
Minimarket Garuda 

Badan Pengkajian 

dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 

Enjiniring 

RSUD Petala Bumi  

Kota Pekanbaru Pekanbaru Jakarta  Pekanbaru 

Metode Servqual dan Kano CSI dan IPA 
Servqual, IPA, 

Kano, QFD 
IPA-Kano 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada masing-masing bab pada penulisan laporan ini, 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pengantar dari penulisan laporan pada pembahasan 

yang lebih lanjut. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, posisi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, metode Importance 

Performance Analysis (IPA)- Kano dan diagram fishbone. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab III ini berisikan tentang metode pengambilan data yang terdiri dari 

flowchart dalam melakukan pengambilan data. Adapun pada tahap ini 

berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, 

instrumen penelitian, tahap penelitian, metode pengumpulan dan 

pengolahan data, analisis pemecahan masalah, kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menyajikan teknik ppengumpulan data yang diperlukan dan 

teknik pengolahan data yang digunakan dalam pemecahan masalah, 

yang akan membahas mengenai pengolahan data menggunakan metode 

Importance Performance Analysis (IPA)- Kano serta diagram fishbone. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisi tentang hasil-hasil analisa dari pengolahan data yang 

diperoleh ditempat penelitian. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang menjawab tujuan pada Bab I. Serta 

saran dengan harapan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih baik. 


