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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Rumah sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dituntut 

untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas, pelayanan dan 

kemandirian. Dengan demikian rumah sakit merupakan salah satu pelaku 

pelayanan kesehatan yang kompetitif yang dikelola oleh pelaku yang 

mempunyai jiwa wirausaha yang mampu menciptakan efisiensi, keunggulan 

dalam kualitas dan pelayanan, keunggulan dan inovasi serta unggul dalam 

merespon kebutuhan pasien. Rumah sakit adalah sebagai salah satu sarana 

kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan 

memiliki peran memberikan yang sangat penting dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

Hal ini menuntut penyedia jasa pelayanan kesehatan yakni rumah sakit 

untuk memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi pengguna jasa serta 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, tidak hanya 

pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit tetapi juga mencakup 

pelayanan yang bersifat pencegahan. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga 

diikuti oleh Undang – Undang nomor 39 tahun 2009 tentang pelayanan 

kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan memperoleh perlindungan kesehatan dan Negara 
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berkewajiban untuk mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi 

masyarakat.  

Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  

sebagai mana  dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 adalah Kesehatan sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan 

dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 

yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.  

Sejalan dengan amanat pasal 28 H ayat (1) Undang –Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) 

dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai 

salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya 

kesehatan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai 

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga 

kesehatan dengan prangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu 

sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang 

sangat pesat yang harus di ikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka 

pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya 

permasalahan Rumah Sakit. Pada hakikatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai  

tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud 
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memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung 

jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

Namun pelayanan kesehatan yang di selenggarakan oleh pemerintah 

melalui badan pelayanan kesehatan sebagian besar tidak sesuai dengan 

perundangan tersebut, dimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

pemerintah dirasakan kurang berkualitas terhadap masyarakat. 

Penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan 

perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membeda-bedakan suku, 

bangsa, agama, status sosial dan ras. Rumah Sakit juga dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap professional, serta mematuhi 

peraturan Rumah Sakit, memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan menigkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil 

dan merata kepada setiap orang  dengan biaya yang terjangkau oleh 

masyarakat serta pelayanan yang bermutu, tidak boleh membedakan 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan. Tidak 

hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu 

memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan 

perlindungan dan keselamatan pasien selalu mengupayakan peningkatan 

keselamatan pasien melalui upaya menejemen resiko klinik. Dalam membantu 

pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan. 
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Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan salah satu instansi 

daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Prosvinsi Riau di ibu 

Kota Pekanbaru, dimana lembaga ini adalah milik pemerintah Provinsi Riau. 

Tujuan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun pelayanan kesehatan 

yang tersedia dirumah sakit jiwa Tampan yaitu:  

a. Pelayanan kesehatan jiwa; 

b. Pelayanan konsultasi psikilog; 

c. Pelayanan laboratorium klinik; 

d. Pelayanan Radiologi; 

e. Pelayanan farmasi; 

f. Pelayanan gawat darurat; 

g. Pelayan pemulihan ketergantungan NAPZA; 

h. Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; 

i. Pelayanan gizi; 

j. Pelayanan kesehatan VCT; 

Dengan berbagai pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa 

Tampan, maka terlihatlah visi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan yang 

merupakan pusat rujukan regional terbaik pelayanan kesehatan jiwa, 

rehabilitasi, pendidikan dan riset yang profesional berbasis masyarakat. 

Namun persoalan yang terjadi saat ini pelayanan yang diberikan Rumah sakit 

jiwa tampan terhapap pasien masihlah rendah, tidak sesuai dengan Standar 

oprasional prosedur pelayanan kesehatan. Melayani dengan secara optimal 
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dan memberikan kemudahan pelayanan kepada pasien. Pasien merupakan 

target yang harus dicapai oleh pihak rumah sakit, jika pasien tidak merasa 

nyaman terhadap layanan yang diberikan maka rumaha sakit gagal dalam 

menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

mengetahui optimalisasi pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa 

Tampan, dapat dilihat dari fasilitas yang tersedia rumah sakit, serta jumlah 

pasien. 

Tabel 1.1  

Fasilitas Tempat Tidur Ruang Rawat Inap RSJ Tampan Provinsi Riau 

NO Ruangan Jumlah tempat tidur 

1 Rokan 5 

2 UPIV 21 

3 SIAK 20 

4 KAMPAR 35 

5 KUANTAN 35 

6 INRDAGIRI 35 

7 SEBAYANG 35 

8 NAPZA 33 

JUMLAH 219 

      Sumber : RSJ Tampan Pekanbaru Riau 2016 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Pasien  Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 

No Tahun Jumlah 

1 2013 1.301 

2 2014 1.342 

3 2015 1.564 

 Sumber: RSJ Tampan Pekanbaru Riau 2016 

 

 

 



6 

 

 Dari data diatas jelas bahwa pelayanan yang diberikan rumah sakit 

belum maksimal. Dapat dilihat dari jumlah tempat tidur yang disediakan 

untuk pasien rawat inap belum seimbang dengan jumlah pasien pada tahun 

2016.  Sedangkan menurut undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang 

rumah sakit, berbunyi bahwa standar pelayanan harus memiliki fasilitas 

sekurang-kurangnnya dalam satu kamar tersedia 6 buah tempat tidur dan 2 

buah kamar mandi dan ketersediaan westapel. 

Namun kenyataannya hasil observasi yang dilakukan beberapa 

fenomena yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit jiwa tampan yaitu 

masih belum terpenuhi jumlah tenaga medis yang menunjang pelaksanaan 

pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 1.3 

Data Ketenagaan Rumah Sakit Jiwa Tampan 

NO DATA KETENAGAKERJAAN RUMAH 

SAKIT JIWA TAMPAN PEKANBARU 

JUMLAH 

1 DOKTER SPESIALIS JIWA 5 ORANG 

2 SI KEDOKTERAN UMUM 19 ORANG 

3 SI KEDOKTERAN GIGI 9 ORANG 

4 SI KEPERAWATAN + NERS 33 ORANG 

5 SI KESEHATAN MASYARAKAT 12 ORANG 

6 S2 PSIKOLOGI 1 ORANG 

7 S2 KESEHATAN 2 ORANG 

8 S1 FARMASI  6 ORANG 

9 DIII KEBIDANAN 9 ORANG 

10 DIII KEPERAWATAN 73 ORANG 

11 SI ADMINISTRASI 5 ORANG 

12 SI PSIKOLOGI 4 ORANG 

13 SI EKONOMI 4 ORANG 

14 SI MANAJEMEN 1 ORANG 

15 SI AGAMA 1 ORANG 

16 SI PERTANIAN 2 ORANG 
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17 SI FISIOTERAPI 1 ORANG 

18 DIV GIZI 1 ORANG 

19 SI ILMU PEMERINTA 1 ORANG 

20 DIII AKUNTANSI  2 ORANG 

21 DIII RADIOLOGI 3 ORANG 

22 DIII ELEKTROMEDIK 1 ORANG 

23 DIII GIZI 2 ORANG 

24 DIII FARMASI 2 ORANG 

25 DIII ANALIS 4 ORANG 

JUMLAH 203 ORANG 

 

Sumber : RSJ Tampan Pekanbaru Riau 2016 

Dari tabel jumlah medis diatas, terlihat bahwa keseleuruhan tenaga 

medis belum mencukupi sedangkan pasien lama dan baru yang dirawat itu 

berjumlah ribuan pertahun. Seperti dokter spesialis jiwa dan psikologi masih 

minim jumlahnya, padahal dokter spesialis jiwa dan psikologi ini merupakan 

tenaga medis yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan 

terhadap pasien gangguan jiwa. Seharusnya jumlah tenaga medis dapat 

menyeimbangi jumlah pasien yang ada di RSJ Tampan Pekanbaru agar 

terlaksananya pelayanan yang maksimal.  

Berdasarkan fenomina dan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Kualitas Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ( Studi Kasus 

Pasien Gangguan Jiwa ) “   

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru ? 
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b. Apa saja Faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

kesehatan bagi pasien ganguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk Lembaga  

Untuk dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya  

b. Untuk Objek Penelitian  

Dapat memberikan bahan masukan kepada Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien. 

c. Untuk Diri Sendiri  

Untuk lebih mengembangkan wawasan dan pemikir penulis dan 

menerapkan hasil pendidikan di peroleh dikampus UINSUSKA. 

d. Untuk Kampus  
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Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan  bacaan bagi 

perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi 

penelitian sejenis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan ini memiliki sistematika yang berisikan bab demi bab dalam 

laporan penelitian yang terdiri : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, Rumusan Masalah 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini landasan teori berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut  kualitas pelayanan kesehatan yaitu, pelayanan, 

pelayanan publik, kualitas pelayanan, pelayanan kesehatan, 

pelayanan rumah sakit, dalam pandangan islam, konsep 

operasional, teknik pengukuran, kerangka pemikiran dan penelitian 

terdahulu.    

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 

jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan 

teknik pengolahan data. 

BAB IV    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN   
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Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, yang 

meliputi sejarah rumah sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, Struktur 

Organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, visi, misi dan motto Rumah 

Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. 

BAB V      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan Jawaban Responden tentang Kualtas 

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 

Provinsi Riau. 

BAB VI     PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diberikan untuk memecahkan permasalahan. 

 

 

 


