
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun  1945,  desentralisasi  diselenggarakan  dengan  pemberian  otonomi yang 

seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya   

menurut   asas   otonomi   dan   tugas   pembantuan. Pemberian otonomi yang 

luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peranserta masyarakat. 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain  yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan  untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan. 

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 

minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2005  tentang  

Perubahan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  

Daerah  Menjadi  Undang-Undang,  SPM  diterapkan pada urusan wajib Daerah 
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terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar,  baik  Daerah  Provinsi  maupun  

Daerah  Kabupaten/Kota.  Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat 

mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. 

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan 

maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip- prinsip SPM yaitu sederhana, 

konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan 

serta mempunyai batas waktu pencapaian. 

Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis. 

karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM. 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk: 

1. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari 

Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu. 

2. menjadi  alat  untuk  menentukan  jumlah  anggaran  yang  dibutuhkan untuk  

menyediakan  suatu  pelayanan  dasar,  sehingga  SPM  dapat menjadi dasar 

penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. 

3. menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau 

bantuan lain yang lebih adil dan transparan. 

4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen 

kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan 
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tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan 

akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, 

masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat 

memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. 

5. memperjelas   tugas   pokok   Pemerintahan   Daerah   dan   mendorong 

terwujudnya checks and balances yang efektif. 

6. mendorong  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan 

Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi  

penerapan  SPM  oleh  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota yang ada di 

wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas 

penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas 

penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia, pengertian kesehatan 

adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkikan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan pasal 5 ayat 2 setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang bermutu, aman , dan terjangkau. 



 

 

 

4 

Suatu kewajiban pemerintah dalam penyelenggaran kesehatan bagi 

masyarakat mulai dari perencanaan hingga pada pengawasan penyelenggaraan 

kesehatan terhadap warga negara. Selain hal tersebut, setiap warga negara berhak 

mndapatkan pelayanan kesehatan atas dirinya. Apabila masyarakat tidak dapat 

mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana seharusnya, maka warga negara 

dapat menuntut pemerintah. 

Pelayanan kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi setiap 

warga, dimana setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak 

yang diberikan oleh pemerintah. Dalam sebuah pelayanan memenuhi kebutuhan 

masyarakat merupakan hal yang utama agar mendapatkan kepuasan dari kualitas 

pelayanan yang telah diberikan. Menurut moenir dalam harbani pasolong 

(2010:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Di dalam pelayanan kesehatan kepuasaan masyarkat atau konsumen sangat 

di utamakan dalam bidang pelayanan kesehatan, sudah sewajarnya setiap warga 

negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah pelayanan 

kesehatan berhak didapatkan masyarakat indonesia, dan wajib dilaksanakan oleh 

pemerintah melalui biro pelayanan pemerintah yang dimiliki pemerintah untuk 

menjalankan pelayanan kesehatan terhadap warga negara indonesia. 

Biro pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut mulai dari 

tingkat puskesmas, rumah sakit milik pemerintah baik pada tingkat daerah 

maupun pada tingkatan pemerintah pusat. 
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Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dari berbagai 

aspek pelayanan seperti peningkatan kualitas fasilitas kesehatan,peningkatan 

kualitas profesionalisme sumber daya manusia dan peningkatan kualitas 

manajemen rumah sakit. Pelayanan yang berkualitas harus dijaga dengan 

melakukan pengukuran secara terus menerus,agar diketahui kelemahan dan 

kekurangan dari jasa pelayanan yang diberikan dan dibuat tindak lanjut sesuai 

prioritas permasalahannya. 

(Sudarwanto;1999;53)menjelaskan bahwa: 

"Rumah sakit merupakan suatu tempat untuk melakukan upaya meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan  kesehatan.  

Masyarakat  telah  menganggap  bahwa  rumah sakit adalah harapan terakhir bagi 

orang yang sedang sakit. Bahkan ada sebagian  masyarakat  yang  berperilaku  

untuk  cepat-cepat  berobat  ke rumahsakit,jikamereka menderitasuatu penyakit 

tertentu. Agar dicapai tingkat  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas,  rumah  

sakit mengupayakan itu dengan meningkatkanberbagai fasilitas pelayanan". 

 

Tugas rumah sakit umum daerah Mandau dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan Peraturan Bubati Bengkalis nomor 43 tahun 2009 yaitu rumah sakit 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan upaya peyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan 

penyakit pelaksanaan perujukan.  

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi 

Riau. Kabupaten ini memiliki dua Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSU 

Bengkalis dan RSU Mandau yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang 
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ada di Kabupaten Bengkalis. Sebagai institusi jasa kesehatan masyarakat,RSUD 

Mandau memiliki visi menjadi rumah sakit andalan dan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau oleh masyarakat Kabupaten 

Bengkalis. RSUD Mandau  tidak  hanya  dituntut untuk memenuhi pelayanan 

kesehatan masyarakat dengan baik,akan tetapi jugaharus mampu bersaing untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat.Tuntutan ini mutlak agar tercipta sebuah loyalitas 

konsumen yang kelak akan menjadi aset yang berharga bagi Rumah Sakit Umum 

Daerah Mandau di masa depan nanti. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep 

berwawasan pelanggan di mana rumah sakit memusatkan perhatian penuh 

terhadap kebutuhan dan keinginan pasien.  

Dikatakan demikian karena kualitas pelayanan rumah sakit merupakan issue 

yang sangat penting karena kualitas merupakan bagian integral dari pelayanan 

kesehatan dan juga merupakan bagian dari standart kualitas pelayanan publik. 

Ada dua macam pelayanan perawatan yang diberikan rumah sakit umum 

daerah Mandau yaitu rawat jalan(outpatient) dan rawat inap (inpatient). Ruang 

rawat inap dari rumah sakit merupakan bagian terpenting dari rumah sakit. 

Biasanya banyak masalah dan keluhan yang muncul dari pengguna/pasien 

rawat inap dan rawat jalan, hal ini disebabkan pelayanan rumah sakit yang tidak 

memberi kepuasan terhadap pasien,namun dilain pihak   pengguna/pasien   rawat   

inap dan rawat jalan   merupakan  konsumen  yang  memberikan pemasukan yang 

terbesar bagi rumah sakit. Secara umum pengukuran tingkat pemanfaatan fasilitas 
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pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan jumlah kunjungan pasien keunit rawat 

inap dan rawat jalan difasilitas pelayanan kesehatan. 

Mengingat pentingnya peran ruang rawat inap dan rawat jalan 

mengharuskan pengelolaannya dilakukan secara serius untuk menghindari 

menurunnya jumlah kunjungan pasien kerumah sakit akibat pelayanan yang 

kurang memuaskan mereka,karena salah satu indikator yang dapat dilihat untuk 

melihat kepuasan pasien di rumah sakit adalah jumlah kunjungan pasien secara 

umum ke rumah sakit. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada bulan 

Januari 2016, jumlah kunjungan pasien rawat inap rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Mandau dalam tiga tahun terakhir (2014-2016) menunjukkan 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya 

kemungkinan ketidak puasan pasien dengan pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit Umum Daerah Mandau. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Pasien Di RSUD Mandau Selama Tiga Tahun Terakhir 

 

Tahun 

Jumlah pasien   

(RawatInap) 

Jumlah pasien 

(Rawatjalan) 

 

Jumlah 

2014 6.848jiwa 59.688 jiwa 66.536jiwa 

2015 5.391jiwa 45.206 jiwa 50.597jiwa 

2016 4.458jiwa 41.089 jiwa 45.547jiwa 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Mandau 
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Permasalahan juga tampak dari beberapa pengguna jasa rumah sakit yang 

masih banyak keluhan dari pelayanan yang diberikan, ini   terlihat dari masih 

banyaknya  dijumpai  keluhan masyarakat dari pelayanan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Mandau. 

Adapun keluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah Mandau yaitu : 

a. Dari pelayanan rawat inap ditemukan lambatnya tanggapan dokter 

dan tenaga medis terhadap keluhan pasien rawat inap yang 

memerlukan infus, dimana infus sebagai sumber tenaga dibutuhkan 

bagi pasien.jadi apabila terlambat beberapa menit saja akan 

menimbulkan kondisi pasien menurun/lemah,dan bahkan bisa 

menimbulkan kematian. 

b. Lampu penerangan di ruang rawat inap kurang memadai, yang 

mengakibatkan perawat dalam memasang selang jarum infus 

kepasien. Sehingga perawat sampai berulang-ulang memasangkan 

selang jarum infus ke pasien. 

c. Dari pelayanan rawat jalan ditemukan lambat dan berbelit-belitnya 

registrasi pendaftaran pasien rawat jalan.sehingga membutuhkan 

waktu lama untuk berobat. 

d. Tidak adanya beberapa dokter spesialis untuk melayani pasien rawat 

jalan yang mempunyai penyakit dalam. 
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Dari beberapa keluhan atau ketidak puasan masyarakat akan hasil pelayanan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau. jelas terlihat bahwa penerapan SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mandau 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik di dalam melayani masyarakat. Sehingga 

tidak sesuai dengan tujuan Standar Pelayanan Minimal yang ada di Rumah Sakit 

Umum Daerah Mandau yaitu menjadi Rumah Sakit Umum Daerah handal dan 

cepat tanggap yang ada dikabupaten Bengkalis.   

sebab itu dari pelayanan publik bermuara kepada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dari 

jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan yang mengalami penurunan 

tiap tahun terakhirnya dan berbagai macam keluhan masyarakat yang masih 

belum juga merasa puas terhadap penyelengaraan pelayanan mengindikasikan 

bahwa kualitas pelayanan yang didapatkan belum sesuai dengan harapan. 

Berbagai masalah yang telah terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah  

Mandau terkait beberapa hal pelayanan kesehatan, maka penulis mengambil judul 

penelitian“ANALISIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

MANDAU KAB.BENGKALIS (STUDI KASUS PADA PELAYANAN 

RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN)” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

dalam penilitian ini adalah :  

a. Bagaimana pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap dirumah Sakit 

Umum Daerah Mandau? 
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b. Apa saja faktor penghambat yang terdapat pada pelayanan Rawat Inap 

dan Rawat Jalan di rumah Sakit Umum Daerah Mandau? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Ada pun tujuan penelitian yang penulis lakukan di kecamatan Mandau 

adalah :  

a. Untuk menganalisis pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan dirumah 

Sakit Umum Daerah Mandau 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang terdapat pada 

pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan di rumah Sakit Umum Daerah 

Mandau 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

a. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan untuk di 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama di lain kesempatan. 

c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait yaitu 

Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Kabupaten Bengkalis mengenai 

pelayanan. 

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN  

Penelitian ini memiliki sistematika yang berisikan bab demi bab dalam 

laporan penelitian yang terjadi : 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

pelayanan publik/kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kecamatan Mandau yaitu teori pelayanan, pelayanan 

publik, pelayanan kesehatan, rumah sakit, tenaga medis, 

pandangan dan kajian islam tentang pelayanan publik, defenisi 

konsep, konsep operasional, teknik pengukuran, kerangka 

pemikiran, indikator, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode 

analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Yaitu menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan penelitian beserta 

pembahasannya. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian. 


