
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan 

merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya 

dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Kesehatan merupakan modal 

setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak (Permenkes RI, 

2016). Hal tersebut menyebabkan sebuah jasa pelayanan kesehatan harus bertindak 

cepat untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Semakin berkembangnya 

sebuah negara dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, masyarakat akan 

semakin terdorong untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan, diantaranya 

rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah sakit 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit 

memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. Rumah sakit harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya (UU RI tentang Rumah Sakit, 2009). Rumah Sakit memiliki 

kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi,  
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dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 

pelayanan Rumah Sakit.  

Pelayanan kesehatan yang bermutu yaitu pelayanan kesehatan yang mampu 

memuaskan setiap pengguna jasa pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan 

standar kepuasan serta kode etik yang telah ditetapkan (Sari, 2014). Standar 

pelayanan yang digunakan yaitu standar pelayanan minimal (SPM) Rumah sakit 

yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Menkes RI 2008 

tentang SPM Rumah Sakit. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 

warga secara minimal. Selain itu, SPM juga merupakan spesifkasi teknis tentang 

tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada 

masyarakat. Standar kepuasan pasien rawat jalan yang terdapat dalam SPM yaitu ≥ 

90%. Kepuasan pasien merupakan hasil akhir dari layanan kesehatan, sehingga 

kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu atau kualitas 

layanan kesehatan. Kepuasan pasien sangat penting dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal tersebut karena pasien memiliki hak untuk 

memilih dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang dianggap bermutu 

sehingga dapat memuaskannya (Tulangow dkk, 2015).  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo merupakan salah satu rumah 

sakit milik pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan termasuk dalam rumah 

sakit tipe C. Berdasarkan survei data awal pada tahun 2018, RSUD Tobelo memiliki 

11 Poliklinik di Instalasi Rawat Jalan, yaitu :Poli Umum, Anak, Balai Kesehatan 

Ibu dan Anak (BKIA), Bedah, Mata, Penyakit Dalam, Gigi, Kulit dan Kelamin, 
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Fisioterapi, Terpadu, dan Radiologi. Pelayanan di instalasi rawat jalan RSUD 

Tobelo dibuka mulai pukul 07.30 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT. 

 RSUD Tobelo merupakan rumah sakit terbesar dan tipe tertinggi di 

Kabupaten Halmahera Utara, sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan pasien 

lama maupun baru. Berikut adalah jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan 

periode 2016-2018: 
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Tabel 1.1 Data Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan RSUD Tobelo Periode 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Survei data awal RSUD Tobelo 2018

No 
Jenis 

Pelayanan 

Kunjungan 

2016 2017 2018 

Baru Lama Total Baru Lama Total Baru Lama Total 

1 Umum 863 790 1.653 566 585 1.151 550 339 889 

2 Anak 904 2.078 2.982 822 2.355 3.177 688 2.546 3.234 

3 BKIA 224 401 634 204 465 669 215 772 987 

4 Bedah 646 2.958 3.604 712 4.389 5.101 676 4.477 5.153 

5 Mata 666 2.542 3.208 733 3.430 4.163 739 3.268 4.007 

6 
Penyakit 

Dalam 
980 5.891 6871 1.116 5.641 6.757 1.090 5.626 6.716 

7 Gigi 472 877 1.349 354 1.283 1.637 299 1.043 1.342 

8 KK 164 353 517 - - - - - - 

9 Fisioterapi 77 146 223 103 215 318 - 422 422 

10 Terpadu - - - - - - - 224 224 

11 Radiologi 1.961 - 1.961 2.444 - 2.444 5.741 - 5.741 

  6.957 16.045 23.002 7.054 18.363 25.417 9.998 18.717 28.715 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah kunjungan pasien 

rawat jalan RSUD Tobelo dari tahun 2016-2018 cenderung meningkat, tetapi 

jumlah kunjungan pasien setiap poli mengalami fluktuasi. Jumlah kunjungan pasien 

pada tahun 2016 yaitu sebesar 23.002 kunjungan lalu meningkat pada tahun 2017 

menjadi 25.417 kunjungan sampai pada tahun 2018 menjadi 28.715 kunjungan. Poli 

yang cenderung meningkat pada tahun 2016-2018 antara lain poli anak, BKIA, 

bedah, fisioterapi, dan radiologi. Poli anak meningkat dalam 3 tahun yaitu 2.982 

kunjungan menjadi 3.177 kunjungan, sampai 3.234 kunjungan. Poli BKIA sebesar 

634 kunjungan menjadi 669 kunjungan, sampai 987 kunjungan. Poli bedah 3.604 

kunjungan menjadi 5.101 kunjungan, sampai 5.153 kunjungan. Poli fisioterapi 223 

kunjungan menjadi 318 kunjungan, sampai 422 kunjungan. Poli radiologi sebesar 

1.961 kunjungan meningkat menjadi 2.444 kunjungan, sampai 5.741 kunjungan 

pada tahun 2018. 

Poli mata dan gigi pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan, tetapi 

pada tahun 2018 kembali menurun. Poli mata pada tahun 2016 sebesar 3.208 

kunjungan meningkat menjadi 4.163 kunjungan pada tahun 2017, tapi kembali 

menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 4.007 kunjungan. Poli gigi pada tahun 

2016 sebesar 1.349 kunjungan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.637 

kunjungan, tapi kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1.342 kunjungan. Poli 

yang menurun pada tahun 2016-2018 yaitu poli umum dan penyakit dalam. Jumlah 

kunjungan di poli umum 1.653 kunjungan pada tahun 2016, tetapi menurun menjadi 

1.151 kunjungan pada tahun 2017 sampai menjadi 889 kunjungan pada tahun 2018. 

Penurunan tersebut menunjukan adanya kemungkinan ketidakpuasan pasien 
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terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga perlu adanya pengukuran mengenai 

kepuasan pasien untuk mengetahui mutu pelayanan terkait dengan tingkat kepuasan 

pasien (Chairunnisa dan Puspita, 2015). Menurut Lestari, dkk (2017), ada pengaruh 

antara kepuasan pasien terhadap minat kunjungan ulang pasien. Faktor kepuasan 

pasien terhadap pelayanan kesehatan akan mempengaruhi jumlah kunjungan. Jika 

pasien merasa tidak puas, maka akan merusak citra rumah sakit dan dapat 

berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit tersebut (Maruapey, 2016).  

Menurut Masella dkk (2015), dari survei awal lewat kotak saran di RSUD 

Tobelo pada bulan Agustus sampai Oktober 2014, tingkat kepuasan pasien bulan 

Agustus sebanyak 70%, September 66,5%, Oktober 54%, dan disimpulkan bahwa 

tingkat kepuasan pasien menurun yaitu dari 70%-54.5%. Pada tahun 2017, tingkat 

kepuasan pasien di RSUD Tobelo meningkat menjadi 75%, kemudian pada tahun 

2018 menjadi 80%. Hasil tersebut menunjukan bahwa kepuasan pasien rawat jalan 

juga belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu ≥90%. Belum tercapainya 

standar kepuasan pasien rawat jalan berpengaruh terhadap keputusan pasien untuk 

memilih layanan kesehatan yang akan digunakannya. Jika pasien merasa puas 

dengan mutu pelayanan rumah sakit tersebut, maka pasien akan memilih untuk 

menggunakan jasa rumah sakit tersebut, sehingga jumlah kunjungan pasien juga 

akan meningkat.  

Survei sebelumnya menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pasien rawat jalan dengan gambaran yang bervariasi. 

Menurut Marmeam, dkk (2018), variabel yang paling dominan yaitu bukti fisik 

(tangible), kehandalan (reliability), dan ketanggapan (responsiveness) 
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dibandingkan dengan variabel jaminan pelayanan (assurance) dan empati 

(emphaty). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rensiner, dkk (2018), yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara keandalan, ketanggapan, keyakinan, 

empati dan bukti fisik dengan kepuasan pasien di poliklinik  rawat jalan RSUD Dr. 

Achmad Darwis Lima Puluh Kota. Menurut hasil penelitian Emilia (2016), dimensi 

bukti fisik 52% sangat memuaskan dari 52 responden, dimensi kehandalan 62% 

kurang memuaskan dari 62 responden, dimensi ketanggapan 80% kurang 

memuaskan dari 80 responden, dimensi jaminan 54% sangat memuaskan dari 54 

responden, dan dimensi empati 56% kurang memuaskan dari 56 responden. Total 

keseluruhan dari 100 responden, 49% merasa kurang memuaskan.  

 Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti gambaran 

kepuasan pasien rawat jalan di RSUD Tobelo menggunakan 5 dimensi SERVQUAL 

menurut Parasuraman, dkk (1985) yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability 

(kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy 

(empati), dengan judul penelitian “Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien 

Berdasarkan Metode SERVQUAL pada Pasien Instalasi Rawat Jalan RSUD Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah pada penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan metode 

SERVQUAL pada pasien instalasi rawat jalan RSUD Tobelo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

SERVQUAL pada pasien rawat jalan RSUD Tobelo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mempelajari karakteristik pasien instalasi rawat jalan di RSUD Tobelo. 

2) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi tangibles 

(bukti fisik). 

3) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

reliability (kehandalan). 

4) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

responsiveness (ketanggapan). 

5) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi 

assurance (jaminan). 

6) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien berdasarkan dimensi empathy 

(empati). 

7) Mempelajari gambaran tingkat kepuasan pasien instalasi rawat jalan di RSUD 

Tobelo secara keseluruhan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam 

bidang kesehatan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien 

instalasi rawat jalan Rumah  Sakit. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi RSUD Tobelo 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

RSUD Tobelo untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan sehingga tingkat 

kepuasan pasien bisa mencapai SPM dan kunjungan pasien dapat meningkat.  

2. Bagi subjek penelitian dan masyarakat 

Bagi subjek penelitian dan masyarakat diharapkan dapat membuka 

wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan, sehingga ketika masyarakat berkunjung ke RSUD Tobelo, masyarakat 

akan merasa aman dan nyaman, pelayanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan dan masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan di RSUD Tobelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


