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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sarana Pelayanan Kesehatan menurut Permenkes Nomor 269 adalah tempat 

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik 

kedokteran dan kedokteran gigi (Permenkes, 2008). Pelayanan kesehatan adalah 

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat (Depkes RI, 2009). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan 

kesehatan paripurna adalah pelayanan yang meliputi promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 129 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, rumah sakit sebagai 

salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat (Kepmenkes, 2008). Oleh karena itu, rumah sakit 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Meningkatnya tuntutan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan, secara 

berkesinambungan membuat sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit 

melakukan upaya peningkatan mutu pemberian pelayanan kesehatan. Mutu 

pelayanan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan 

kesehatan, yang disatu pihak menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai 

dengan tingkat kepuasan penduduk serta pada pihak lain, tata penyelenggaraannya 

sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesional yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 1998). 
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Kualitas pelayanan di rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 

kualitas pelayanan unit kerja rekam medis. Unit kerja rekam medis bertanggung 

jawab atas pelaksanaan dan pelayanan rekam medis. Rekam medis adalah berkas 

yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien 

(Permenkes, 2008) 

Kegiatan rekam medis tidak hanya meliputi kegiatan pencatatan, namun 

mempunyai cakupan yang lebih luas yaitu penyelenggaraan rekam medis. 

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai saat 

diterimanya pasien di rumah sakit, diteruskan dengan kegiatan pencatatan data 

medis pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan dan dilanjutkan 

dengan pengolahan rekam medis. 

Tujuan pengelolaan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib 

administrasi rumah sakit sebagaimana yang diharapkan. Tanpa dukungan suatu 

sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi 

rumah sakit akan berhasil sebagimana yang diharapkan. Sedangkan tertib 

administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya 

pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit (Depkes RI, 1997). 

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang pengukuhan 

pendirian PT Nusantara Sebelas Medika (anak Perusahaan PT Perkebunan 

Nusantara XI) maka pengelolaan Rumah Sakit Elizabeth dikelola oleh PT 

Nusantara Sebelas Medika dengan nama Rumah Sakit Elizabeth yang berlokasi di 

Kabupaten Situbondo. Rumah Sakit Elizabeth Situbondo berdiri pada lokasi 

strategis di jalan WR. Supratman dan PB Sudirman yang merupakan jalur provinsi 

lintas pantura Surabaya-Bali dan berada ditengah-tengah pemukiman yang cukup 

potensial. Dalam sejarah perkembangannya, Rumah Sakit Elizabeth didirikan 

sejak tanggal 1 April 1921 dengan nama “Balai Kesehatan Perkebunan” hingga 

mengalami beberapa perubahan dan perkembangan menjadi Rumah Sakit 

Elizabeth. Rumah sakit ini didirikan untuk melayani kebutuhan pelayanan 

kesehatan bagi karyawan-karyawan Pabrik Gula di sekitar Situbondo yaitu PG 

Pandji, PG Olean, PG Wringinanom, PG Assembagoes dan PG Pradjekan. Namun 
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dengan berkembangnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan 

kesehatan, maka pelayanan di Rumah Sakit Elizabeth juga berkembang menjadi 

pelayanan kesehatan umum yang mempunyai prinsip sosio-ekonomi for profit 

tanpa meninggalkan prinsip-prinsip awal tersebut. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan 

melakukan observasi dan wawancara kepada petugas dan Kepala Unit Kerja 

Rekam Medis Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, diketahui bahwa Rumah Sakit 

Elizabeth Situbondo memiliki salah satu unit penunjang pelayanan yaitu, unit 

kerja rekam medis. Sedangkan pada sarana pelayanan rawat jalan Rumah Sakit 

Elizabeth terdiri dari 17 pelayanan rawat jalan dengan poli spesialis jantung 

merupakan sarana pelayanan rawat jalan pasien terbanyak daripada poli lainnya. 

Berikut merupakan data dukung penelitian yang didapat peneliti, berupa data 

kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo tahun 2020. 

Tabel 1.1 Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Elizabeth 

Situbondo. 

 Bulan Januari-Mei 2020 

No. Poli Jumlah Kunjungan 

1. Umum 492 

2. Rehab Medik 310 

3. Gigi 322 

4. Spesialis Konservasi Gigi  235 

5. Spesialis Penyakit Dalam 469 

6. Spesialis Kebidanan & Kandungan 356 

7. Spesialis Jantung 576 

8. Spesialis THT 279 

9. Spesialis Anak 301 

10. Spesialis Bedah 327 

11. Spesialis Bedah Syaraf 297 

12. Spesialis Mata 420 

13. Spesialis Syaraf  357 

14. Spesialis Paru 523 

15. Spesialis Urologi 268 

16. Spesialis Orthopedi 210 

17. Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 314 
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 Bulan Januari-Mei 2020 

 Jumlah 6.056 

Sumber: Unit Kerja Rekam Medis Rumah Sakit Elizabeth Situbondo 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, disimpulkan bahwa poli spesialis jantung 

merupakan sarana pelayanan rawat jalan dengan pasien terbanyak daripada poli 

lainnya dan dilakukannya penelitian. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di poli spesialis jantung, bahwa masih 

terdapat keluhan pasien diantaranya:  

a. Bukti langsung (tangible) meliputi penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik. 

Pada kenyataannya, fasilitas kurang menarik dalam arti gedung di spesialis 

jantung sangat kecil dengan ukuran luas ruangan 9-15m2 untuk ruang spesialis 

jantung sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016, 

luas ruangan 9-24 m2 dan kurangnya tempat duduk sehingga menyebabkan 

penumpukan pasien saat menunggu antrian bertemu dokter, disebabkan ruang 

tunggu pasien menyatu dengan ruang tunggu pasien poli lain yaitu poli gigi, 

poli spesialis bedah, ruang laboratorium dan ruang tunggu administrasi. 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016, bahwa luas ruang 

tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-

1,5 m2/orang.  

b. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu. Tetapi pada 

kenyataannya, adanya jumlah kunjungan pasien poli spesialis jantung yang 

bertambah menjadikan waktu pelayanan pasien menjadi lebih lama. Seperti 

pada tempat pendaftaran pasien, membutuhkan waktu lebih dalam mendaftar 

berdasarkan cara pembayaran (mandiri, BPJS Kesehatan dan atau asuransi 

lain) yang dijadikan satu, lamanya petugas dalam distribusi berkas rekam 

medis ke poli spesialis jantung karena berada di gedung berbeda, serta 

lamanya waktu tunggu pasien hingga dilakukannya pemeriksaan karena dokter 
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yang datang tidak sesuai dengan jadwal pemeriksaan dimulai dan dapat dilihat 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Lama Waktu Pelayanan Pasien di Poli Spesialis Jantung. 

No. No. RM Nama Pasien 

Lama Waktu 

Tunggu di 

TPP 

Lama 

Distribusi 

Berkas RM 

Lama Waktu 

Tunggu di 

Poli 

Total 

Waktu 

Pelayanan 

1. 18008xxx Rusni 5 menit 13 menit 54 menit 
1 jam 12 

menit 

2. 16015xxx Sik Winanto 5 menit 16 menit 34 menit 55 menit 

3. 16033xxx Sugianto 4 menit 15 menit 46 menit 
1 jam 5 

menit 

4. 18007xxx Rosmiati 3 menit 11 menit 1 jam 9 menit 
1 jam 23 

menit 

5. 19005xxx Yasluroh 6 menit 9 menit 
1 jam 37 

menit 

1 jam 52 

menit 

6. 17001xxx Anna Parayo 3 menit 13 menit 
1 jam 45 

menit 

2 jam 1 

menit 

7. 16005xxx Muliana 5 menit 12 menit 59 menit 
1 jam 16 

menit 

8. 18000xxx Sum Artina 4 menit 14 menit 
1 jam 11 

menit 

1 jam 29 

menit 

9. 19001xxx Djunaidi 7 menit 10 menit 
1 jam 57 

menit 

2 jam 14 

menit 

10. 19001xxx Endang 6 menit 11 menit 2 jam 9 menit 
2 jam 26 

menit 

Sumber : Rumah Sakit Elizabeth Situbondo Tahun 2020. 

 Berikut merupakan tabel kepuasan pasien poli spesialis jantung pada 

Bulan April – Juni 2020 berdasarkan hasil survei kepuasan pasien Rumah Sakit 

Elizabeth Situbondo. 

Tabel 1.3 Kepuasan Pasien Poli Spesialis Jantung Bulan April-Juni 2020 

Bulan Netral Sangat Tidak Puas Tidak Puas Puas Dan Sangat Puas 

April 7% 1% 89% 3% 

Mei 7% 1% 89% 3% 

Juni 6% 1% 90% 3% 

Sumber: Data Sekunder Unit Kerja Rekam Medis Rumah Sakit Elizabeth Situbondo Tahun 2020. 
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Gambar 1.1 Grafik Kepuasan Pasien Poli Spesialis Jantung April-Juni 2020 

Hasil perhitungan lama waktu pelayanan pasien di poli spesialis jantung 

pada tabel 1.2 di atas, tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah 

sakit pada pelayanan rawat jalan yang disebutkan bahwa waktu tunggu rawat 

jalan merupakan waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar sampai 

dilakukannya pemeriksaan dan tindakan oleh dokter spesialis yaitu ≤ 60 menit. 

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit 

pada pelayanan rekam medis yang disebutkan bahwa waktu penyediaan 

dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan yaitu  ≤ 10 menit dan juga 

dikuatkan dengan hasil survei kepuasan pasien Rumah Sakit Elizabeth 

Situbondo berdasarkan tabel 1.3 dan grafik 1.1 (Kepmenkes, 2008)  

c. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Kenyataannya petugas kurang 

tanggap dalam hal pemberian layanan kepada pasien, seperti kurang 

tanggapnya petugas rekam medis yang bertanggung jawab di poli spesialis 

jantung atau pun petugas lain di meja informasi dalam memberi tahu 

kedatangan dokter saat pasien sudah menunggu lama. 

d. Jaminan (assurance) yang mencakup pengetahuan, komponen antara lain 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence) dan sopan santun (courtesy). Pada kenyataannya, 

belum seluruh petugas mematuhi standar yang telah ditentukan seperti 

pemakaian Alat Perlindungan Diri (APD) yang dapat membahayakan diri dan 

pasien.  
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e. Empati (empathy) yang mencakup memberikan perhatian tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada petugas dengan berupaya 

memahami keinginan pasien. Pada kenyataannya, belum memberikan 

perhatian kepada pasien dalam arti memberikan kemudahan dalam 

permohonan akses pelayanan, dalam arti ketulusan kepada pasien yang 

menggunakan kartu BPJS atau asuransi lainnya dengan pasien mandiri. 

Adanya permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada analisis 

kualitas pelayanan Unit Kerja Rekam Medis dengan menggunakan metode service 

quality (servqual), studi kasus di Poli Spesialis Jantung Rumah Sakit Elizabeth 

Situbondo. Mengetahui kualitas pelayanan yang ada, dilakukan identifikasi 

dengan melihat 5 dimensi kualitas pelayanan menggunakan metode service 

quality (servqual) yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. 

Metode service quality (servqual) merupakan metode penelitian yang 

digunakan mengukur kualitas pelayanan agar mengetahui seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dengan harapan atas layanan yang pelanggan terima. 

Menurut Ekasari, R., Pradana, M. S., Adriansyah, G., Prasnowo, M. A., Rodli, A. 

F., & Hidayat, K. (2017), menyimpulkan bahwa ada lima dimensi yang digunakan 

untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy. Diharapkan dengan penggunaan parameter pengukuran 

metode service quality (servqual) dalam penelitian ini, dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan unit kerja rekam medis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana menganalisis kualitas pelayanan unit 

kerja rekam medis dengan menggunakan metode service quality (servqual), studi 

kasus di Poli Spesialis Jantung Rumah Sakit Elizabeth Situbondo?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka peneliti memberi batasan 

terhadap permasalahan yang dibahas, adapun batasan masalahnya adalah: 

a. Kualitas pelayanan yang dinilai pada penelitian adalah poli spesialis jantung 

di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. 

b. Metode service quality (servqual) digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan unit kerja rekam medis poli spesialis jantung Rumah Sakit 

Elizabeth Situbondo. 

c. Pasien unit kerja rekam medis poli spesialis jantung Rumah Sakit Elizabeth 

Situbondo yang dalam hal ini adalah pengguna pelayanan akan diberi 

kuesioner sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari 

tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis kualitas pelayanan Unit Kerja Rekam Medis dengan 

menggunakan metode servqual (service quality) di Poli Spesialis Jantung Rumah 

Sakit Elizabeth Situbondo. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi dan harapan pasien poli spesialis jantung terhadap 

dimensi mutu bukti langsung (tangible) di rumah sakit Elizabeth Situbondo. 

2. Mengidentifikasi persepsi dan harapan pasien poli spesialis jantung terhadap 

dimensi mutu keandalan (reliability) di rumah sakit Elizabeth Situbondo. 

3. Mengidentifikasi persepsi dan harapan pasien poli spesialis jantung terhadap 

dimensi mutu kesiapan pekerja atau daya tanggap (responsiveness) di rumah 

sakit Elizabeth Situbondo. 

4. Mengidentifikasi persepsi dan harapan pasien poli spesialis jantung terhadap 

dimensi mutu jaminan (assurance) di rumah sakit Elizabeth Situbondo. 

5. Mengidentifikasi persepsi dan harapan pasien poli spesialis jantung terhadap 

dimensi mutu empati (empathy) di rumah sakit Elizabeth Situbondo. 
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6. Menganalisis kepuasan pasien poli spesialis jantung terhadap 5 dimensi 

mutu yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy di 

Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian tentang analisis kualitas pelayanan unit kerja 

rekam medis dengan menggunakan metode service quality (servqual) pada studi 

kasus di poli spesialis jantung Rumah Sakit Elizabeth Situbondo ini, terbagi 

menjadi manfaat penelitian bagi rumah sakit, bagi Politeknik Negeri Jember dan 

bagi peneliti sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi terkait 

kualitas pelayanan Unit Kerja Rekam Medis, khususnya pelayanan rekam medis  

pada poli spesialis jantung yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. 

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan perpustakaan bagi pihak 

yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang kualitas pelayanan Unit Kerja 

Rekam Medis pada poli spesialis jantung di rumah sakit, serta dapat menjadi 

bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa 

atau pun melanjutkan tema sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

ini. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

peneliti, serta dapat menjadikan gambaran peneliti nantinya di dunia kerja terkait 

kualitas pelayanan Unit Kerja Rekam Medis pada poli spesialis jantung rumah 

sakit. 

 

 


