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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang  Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Aparatur  

Negara wajib melayani setiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan 

publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara baik itu yang 

menyangkut sektor  pelayanan, terutama yang  menyangkut  pemenuhan hak-hak 

sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. dengan kata lain seluruh kepentingan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak harus adanya suatu pelayanan.  

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat 

diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi 

maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu 

perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat pada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan 

Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan 

kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah 

tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan 

kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul dikalangan 

masyarakat, ternyatanya hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa 

belum  memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat.  
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Rendahnya kualitas pelayanan publik baik itu pelayanan barang, jasa dan 

administrasi merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan 

pelayanan publik di era reformasi ternyata tidak mengalami perubahan yang 

signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukan bahwa 

berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai 

dengan banyaknya penyimpangan dalam pelayanan publik tersebut. Sistem dan 

prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang lambat dalam 

memberikan pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan 

oleh sebagai aparatur pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya.  

Pelayanan pada umumunya diberikan melalui beberapa organisasi 

birokrasi pemerintah. Oganisasi-Oganisasi tersebut juga bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu tugas dan fungsi 

yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah yang memiliki kewenangan serta pembagian tugas yang sesuai dan telah 

ditentukan oleh perundang-undangan. Adanya fungsi pelayanan yang dilakukan di 

daerah merupakan pelimpahan kewenangan tersendiri yang dimiliki pemerintah 

itu sendiri dalam hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Selanjutnya baik pemerintah maupun pusat ataupun pemerintah daerah 

wajib menyediakan fasilitas pelayanan  kesehatan didaerah, sebab pelayanan 

kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang 
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Dasar dan juga menyangkut dengan aspek kesejahteraan. Selain itu di dalam 

Peraturan Pemerintah  38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah 

dengan pemerintah di daerah juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah juga 

memiliki tanggung jawab dalam bidang kesehatan tepatnya merupakan urusan 

wajib pemerintahan daerah yang harus diselenggarakan yang dapat dilihat pasal 7 

ayat 2 pada butir ke 2 yang mengatakan bahwa salah satu urusan pemerintah 

daerah adalah bidang kesehatan. 

Untuk menciptakan manusia yang berkualitas diperlukan suatu derajat 

kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini mutlak diperlukan 

pembangunan kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu dalam penyelenggaraan 

upaya kesehatan puskesmas yaitu:  

1. Rawat Jalan;  

2. Pelayanan Gawat Darurat;  

3. Pelayanan Satu Hari; dan  

4. Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.  

Untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan pemerintah telah 

menyediakan beberapa sarana/fasilitas kesehatan beserta tenagakesehatannya. 

Salah satu fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah 

Puskesmas. Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan 

diIndonesia maka Puskesmas perlu mendapatkan perhatian terutama berkaitan 

dengan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas. 
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Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, 

aparatur negara hendaknya memberi pelayanan dengan berorentasi pada 

kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya 

saing dalam memberikan pelayanan barang, jasa dan pelayanan administrasi. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang baku dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberian atau penerima pelayanan, 

yang mana dalam penerapan standar pelayanan sesuai dengan keputusan Menteri 

Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan.  

Puskesmas adalah unit pelayanan yang bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan merupakan 

unjung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi memberikan 

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Puskesmas berperan 

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kesadaran hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan 

yang optimal. Degan demikian piskesmas berfungsi sebagai pusat pengerak 

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan 

masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecamatan siak kecil masih tetap 

memanfaatkan dipuskesmas sebagai rujukan utama bagi pasien yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit, memulihkan 

penyakit, dan mencegahkan penyakit yang di rujukkan ke puskesmas lubuk muda. 

Perlu diakui bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan selama ini masih 
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meninggalkan akses-akses sampingan berupa keadaan lingkungan yang kurang 

stabil, perencanaan pembangunan yang kurang ditopang oleh analisis dampak 

lingkungan serta tindakan lanjut implementasi yang kurang cermat sehingga 

dikhawatirkan kesemuannya itu menjadi pokok permasalahan secara otomatis 

dapat menggangu kualitas lingkungan masyarakat secara timbal balik. 

Pada setiap instansi publik tentunya memiliki standar-standar operasional 

dalam pelaksanaan kinerjanya begitu pula Kesehatan Puskesmas Lubuk Muda 

yang orientasinya adalah pelayanan kesehatan. dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat Puskesmas Lubuk Muda  memiliki acuan Standar 

Operasional Prosedur Sebagai berikut:  

Adapun standar yang ditetapkan adalah setiap pasien yang mendaftar 

mendapat kartu pengenal sesuai dengan identitasnya dan peserta akses maupun 

jaminan pemeriharaan kesehatan masyarakat miskin  (JPKMM) tercatat dengan 

benar. 
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Tabel 1.1. Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Loket Pendaftaran 

Rawat Jalan 

Struktur Proses Hasil 

Petugas 

 

a. Petugas 

LoketSarana 

b. Buku Register 

c. Kartu 

Pengenal 

d. Kartu Status 

e. Map Status 

f. Lemari Arsip 

g. ATK 

h. Meja Kursi 

i. Tempat 

Sampah 

 

Metode 

 

a. Pencatatan 

b. Pembukuan 

c. KartuPembuat

an KRJ 

 

 

 

 

 

 

Pasien mendaftarkan diri 

Pasien baru 

Untuk pasien yang tidak punya kartu 

akan dibuat kartu Rawat Jalan. 

Pasien lama  

a. Sudah pernah berobat kartu rawat 

jalan dicari sesuai dengan kartu 

pengenal. 

b. pasien akses/JPKMM 

menunjukan kartu peserta, khusus 

untuk JPKMM dengan mentanda 

tangan kartu yang sudah siap 

ditulis tanggal dan petugas 

membawa ketujuan priksa  

c. Pasien menunggu diruang tunggu  

d. Pasien dipriksa sesuai tujuan  

e. Pasien mengambil obat dengan 

membawa resepan petugas 

rekammei tujuan 

f. petugas rekam medis mengambil 

katru rawat jalan dengan 

mencatat register 

g. petugas loket mengambil dari 

petugas rekam medis 

h. Petugas loket mengambil kartu 

rawat jalan ke rak arsip. 

a. Pasien 

mendapat 

kartu 

pengenal 

sesuai 

identitasnya 

b. pasien 

mendapat 

jartu rawat 

jalan dan 

rawat inap 

sesuai dengan 

tujuan priksa 

c. pasien 

akses/JPKM

M dapat 

tercatat 

dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPT Puskesmas Kesehatan Kecamatan Siak Kecil 2016 

 Tabel 1.1. diatas menjelaskan bahwa standar oprasional persedur 

pelayanan loket pendaftaran dimulai dari struktur yang diberikan oleh petugas dan 

metode dipuskesmas lubuk muda, proses pasien untuk mendaftarkan diri 

dipuskesmas ada pasien baru yang berobat dan pasien lama yang sudah pernah 

berobat, dan hasil dari loket pendaftaran yang mana akan mempermudahkan 

pasien untuk berobat dipuskesmas.  
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Untuk melaksanakan pelayanannya khususnya pelayanan terhadap pasien 

Rawat Inap, Puskesmas Lubuk Muda memiliki Standar Operasional Prosedur 

sebagai beikut : 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pasien Darurat, 

Gawat dan Gawat Darurat : 

1. Pasien dijemput dari teras depan Unit Gawat Darurat (UGD) oleh 

petugas/perawat. 

2.  Pasien ditempatkan diruang pelayanan sesuai dengan kasus penyakit 

dan tingkat kegawatan. 

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

mendaftar kebagian pendaftaran. 

4.  Dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan dan penaanganan 

terhadap pasien sesuai dengan enyakit pasien. 

5.  Dokter melakukan tindakan medis dan memberikan intruksi 

pengobatan yang ditulis dalam intruksi pengobatan. 

6.  Perawat mencatat semua tindakan dan pengobatan serta perubahan 

kondisi pasien. 

7. Setelah dilakukan tindakan pengobatan dan perawatan di UGD   

Puskesmas Sungai Pakning Kec. Bukit Batu untuk selanjutnya : 

a) Pasien dipulangkan 

b) Pasien rawat inap 

c) Pasien dirujuk 

 d) Pasien meninggal. 

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

pasien UGD/Rawat Inap. 

 

b. SOP dalam melakukan Observasi Pasien rawat inap. 

1. Perawat Rawat Inap mengobservasi pasien setiap 15 menit atau dalam 

kasus tertentu perawat harus mendampingi secara terus menerus sampai 

keadaan betul-betul stabil atau ada tindakan lain yang dilakukan. 

2. Observasi dapat mencakup : 

a)  Nafas dan fungsi pernafasan, oksigenisasi, tekanan darah, nadi dan 

suhu. 

b) Fungsi sirkulasi dan jantung, tanda perdarahan, perfusi perifer, dan 

hasil laboratorium. 

c) Monitor infus, produksi urine, muntahan, 

d). Kesadaran, obat-obatan dan makanan yang diberikan. 

3. Hasil observasi dicatat dan dilaporkan kedokter jaga guna diputuskan 

tindakan selanjutnya. 

 

Puskesmas lubuk muda memiliki alasan yang kuat mengapa harus 

senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya terhadap pasien khususnya pasien 
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rawat inap. Karena seiring bertambahnya jumlah penduduk Kecamatan Siak 

Kecil, jumlah pasien rawat inap tahun 2014 dengan tahun 2016  juga terjadi 

peningkatan, ini artinya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin 

meningkat di Puskesmas Lubuk Muda.  

Masalah utama dari penelitian ini adalah puskesmas sebagai lembaga  jasa 

pelayanan kesehatan yang banyak bersangkutan adalah pelayanan kesehatan Oleh 

sebab itu, pelayanan harus dapat selalu menjaga kepercayaan dan kepuasan pasien 

dengan itu dapat diukur pelayanan yang diberikan sudah efektif atau belum, 

dengan efektifnya pelayanan akan memberikan kepuasan pasien dan akan 

meningkatkan kepercayaan pasien terhadap puskesmas. 

Puskesmas Lubuk  Muda merupakan  puskesmas yang ada di kecamatan 

siak kecil yang menjadi tumpuan semua masyarakat untuk berobat dipuskesmas 

baik melalui rawat jalan maupun rawat inap. Dalam pelaksanaannya pelayanan 

yang diberikan dari pihak Puskesmas lubuk muda Kecamatan Siak Kecil belum 

mampu memberikan pelayanan yang optimal sehingga fenomena inilah yang 

banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat Kecamatan SiakKecil hal ini 

dikarenakan sebagian besar masyarakat  Kecamatan Siak  Kecil bergantung 

kepada Puskesmas lubuk muda dalam mendapatkan pelayanan dibidang 

administrasi. 

Puskesmas lubuk muda terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 

pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap yang diberikan di puskesmas 

harus mendapatkan perhatian penuh ini merupakan hubungan yang sensitive 

menyangkut kepuasan pasien selama berada di puskesmas. Dengan pelayanan 
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yang buruk akan juga menimbulkan negatif terhadap puskesmas oleh sebab itu, 

harus membutuhkan perhatian pihak manajemen puskesmas. 

Dalam memberikan pelayanan pihak puskesmas Kabupaten Bengkalis 

dengan tidak melakukan pilih kasih terhadap pasien  karena masyarakat miskin 

dan kaya adalah sama-sama manusia yang harus mendapatkan pertolongan. Selain 

itu pemerintah juga telah menyiapkan Jamkesmas, Jamkesda  kepada masyarakat 

yang membutuhkan. 

Secara spesifik pelayanan masyarakat  menjadi objek oleh peneliti pada 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Muda. Pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan yang harus disediakan pihak puskesmas dan diberikan kepada pasien 

sesuai dengan prosedur pelayanan yang diterima, pasien berada diruangan rawat 

jalan dan rawat inap sampai pasien di perbolehkan pulang dan melakukan 

pelayanan kesehatan dari puskesmas, melayani secara optimal dan membeikan 

kemudahan pelayanan kepada pasien bukan pelayanan yang berbelit-belit dan 

pasien harus menunggu  dalam waktu yang cukup lama. 

Kemampuan puskesmas lubuk muda dalam memberikan pelayanan yang 

baik dan dapat memenuhi kebutuhan pasien selama dirawat dipuskesmas baik 

dengan rawat jalan maupun rawat inap dapat diukur dari kepuasan pasien. Pada 

umumnya jika pasien merasa kurang puas dalam pelayanan yang diberikan 

komplain kepada pihak puskesmas atau rumah sakit. Komplain yang tidak di 

tangani dan tidak direspon oleh puskesmas akan mengakibatkan menurunyan 

kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.  
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Adapun jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan pada 

puskesmas lubuk muda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap Pada Puskesmas 

Lubuk Muda 

No Tahun Rawat Inap Rawat Jalan Jumlah  

1 2014 465 13.038 13.503 

2 2015 587 28.772 29.359 

3 2016 730 28.566 29.296 

Jumlah    1.782                                            70.376 72.158 

Sumber : Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil 2017 

Pada tabel 1.2. dapat dilihat jumlah kunjungan pasien dari tahun 2014-

2016  kunjungan puskesmas Lubuk Muda  rawat jalan berjumlah 70.376  orang, 

dan jumlah kunjungan rawat inap berjumlah 1.782 orang yang berobat 

dipuskesmas lubuk muda Kecamatan Siak Kecil. Dimana tingkat kebutuhan 

masyarakat Kecamatan Siak Kecil dalam  pengobatan tergolong banyak setiap 

tahun. 

Tabel 1.3. Persyaratan Administrasi Kesehatan Puskesmas Lubuk Muda 

No Persyaratan Puskesmas Persyaratan Pasien Untuk Berobat 

1. 

 

 

Surat Keterangan Sehat  -Kartu  Jamkesmas 

-Kartu  Jamkesda 

-Kartu  BPJS 

-Foto Copy KK,KTP 

Sumber : Puskesmas Lubuk Muda Kec. Siak Kecil. 2017 

Tabel 1.3. diatas menjelaskan bahwa persyaratan untuk berobat 

dipuskesmas Lubuk Muda adanya kartu Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, KK, dan 

KTP. Sehingga akan mempermudahkan pasien untuk berobat pada puskesmas 

Lubuk Muda dengan tidak membayar dalam berobat. Dan apabila pasien berobat 

dipuskesmas tidak mempunyai kartu jamkesda, jamkesmas, dan BPJS maka akan 
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dikena pembiayaan dalam berobat. Sedangkan di Kecamatan Siak Kecil tidak 

semua masyarakat mempunyai kartu gratis untuk berobat. 

Dengan masih adanya hambatan pada Puskesmas Lubuk Muda disebabkan 

ketidak puasan akan pelayanan yang diberikan sehingga masih menimbulkan 

keluhan-keluhan dari masyarakat, maka lebih lanjut penulis memuat di dalam 

fenomena empiris yang berkaitan dalam masalah pelayanan kesehatan puskesmas 

Lubuk Muda. Adapun fenomena yang terjadi di lapangan sebagai berikut : 

a. Jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang sehingga masih banyak yang 

rangkap jabatan, misalnya pemegang program dan pemberi pelayanan di 

rawat jalan maupun rawat inap. 

b. Sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga kurang maksimalnya 

pelayanan yang diberikan, misalnya masih bergabungnya antara poli 

MTBS, poli akut, poli dewasa dan poli lansia. 

c. System Informasi Kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan 

masih belum optimal terutama akses informasi, ketepatan, akurasi, 

kelengkapan yang berkaitan dengan lintas sector. 

Berdasarkan berbagai fakta dan fenomena yang terjadi diatas maka penulis 

mengambil judul penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada 

Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis “. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  maka dapat dikemukakan perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan didalam latar belakang 

penelitian dan fenomena diatas, tentu mempunyai tujuan dan kegiatan penelitian. 

Tujuan penelitian adalah memberiakan arah dan target yang hendak dicapai dan 

bagi seorang peneliti dapat digunakan tolak ukur dan penelitian ketercapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Muda. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai manfaat atau 

kegunaan dari penelitian yaitu untuk melakukan penyelidikan diri untu alasan dan 

juga konsekuensinya terhadap suatu keadaan. Adapun manfaat dari hasil 

penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

penulis selama kuliah di ilmu Administrasi Negara, Khususnya 

dibidang pelayanan kesehatan. 

b. Bagi penulis penelitian ini akan bertambah pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berfikir untuk penulis karya ilmiah serta 

melatih penulis menerapkan konsep yang benar-benar dapat 

diterapkan sebaik-baiknya. 
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2. Secara Praktis 

a. Diharapkan sebagai salah satu pertimbangan dan masukan bagi 

instansi pemerintah dibidang pelayanan kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya pada puskesmas lubuk muda 

kecamatan siak kecil. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

permasalahan yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini, 

khususnya dibidang pelayanan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka disusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang melandasi 

pembahasan skripsi, diantaranya berupa pengertian pelayanan, 

pengertian kualitas pelayanan kesehatan, Pengertian Puskesmas. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data populasi dan sampel, metode pengumpulan data 

serta analisis data.  
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BAB IV : GAMBARAN UMUM  

  Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Instansi struktur 

organisasi/instansi serta aktifitas instansi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan dan analisis dari 

hasil penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini merupakan bab penutup dimana pada bab ini berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 


