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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberadaan Rumah sakit sejak dulu sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

umum, karena rumah sakit adalah pusat dari pelayanan kesehatan yang di 

dalamnya terdapat penyelenggara kesahatan yaitu Dokter, Perawat, serta 

Pasien. Rumah sakit sendiri harus memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu tinggi serta harus mempunyai kualitas  yang bagus baik itu Rumah 

sakit milik Pemerintah maupun milik Swasta. 

Di Kota Pasuruan Rumah sakit Umum hanya ada satu yakni dr. R. 

Soedarsono yang tempatnya juga strategis dekat dari kota maupun kabupaten, 

sedangkan di Pasuruan Rs Swasta atau yang sering disebut dengan klinik 

keberadaannya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pasuruan, di 

Pasuruan banyak Rumah sakit Swasta, tetapi disini peneliti ingin meneliti di 

Klinik Al-Aziz. Klinik tersebut masih kecil atau  belum besar seperti Rumah 

Sakit umum tetapi dalam pelayanannya cukup baik dan memuaskan. 

Saat ini pelayanan publik banyak dibicarakan oleh masyarakat dengan 

lambannya pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan, seperti 

pelayanan yang berbelit-belit, serta dalam pelayanan masyarakat 

mengeluarkan biaya pelayanan yang mahal sehingga memberatkan 

masyarakat. Banyak kekecewaan yang dirasakan masyarakat dalam hal 

penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat.  
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Kekecewaan yang dirasakan masyarakat mulai dari lambatnya 

pelayanan yang diberikan oleh para petugas rumah sakit pemerintah, kurang 

tanggapnya para petugas terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan, hingga susahnya prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit milik 

pemerintah baik pada tingkatan daerah  hingga pusat. 

Dalam konteks good governance tentu pelayanan publik membutuhkan 

kesiapan SDM dan Sumber Daya lain untuk mendulang kesiapan pelayanan 

yang  prima. Karena dalam konteks Good governance, pelayanan public harus 

menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan yang harus dilayani 

dengan baik dan memuaskan. Oleh sebab itu sasaran birokrasi di tuntut untuk 

bersifat transparan, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam pemberian 

pelayanan terhadap masyarakat masih ada berbagai keluhan masyarakat yang 

disampaiakan baik secara langsung maupun media masa sehingga 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan.   

Kenyataan-kenyataan melalui buruknya pelayanan publik khususnya 

dibidang kesehatan, menunjukan bahwa penyelenggara pelayanan publik 

masih jauh dari apa yang diharapkan dan bertentangan dengan apa yang telah 

tercantum dalam aturan-aturan. Yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai asas-asas dengan tujuan 

pelayanan publik serta sesuai standart pelayan publik yang telah ditentukan 
1
 

Kegiatan pelayanan adalah sebuah kegiatan yang menekankan pada 

upaya memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Dalam menjalankan 

                                                           
1
 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 th 2005 tentang pelayanan publik 
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pelayanan terutama pelayanan kesehatan, harus semangat dalam memberikan 

pelayanan dan harus memberikan sikap yang baik, sabar, serta harus 

menghormati orang lain atau orang yang dilayani. 

“Pelaksanaan pelayanan publik pada organisasi pemerintahan dan 

swasta memiliki banyak perbedaan. Pada organisasi swasta pelaksanaan 

kegiatan cenderung lebih diberikan perhatian dibandingkan pada organisasi 

pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pihak 

pengambil kebijakan”.
2
 Yang berarti bahwa swasta dalam melayani 

memberikan perhatian yang lebih dan tidak terlalu berbelit-belit, 

dibandingkan dengan pemerintah dalam pelayanan sangat sulit atau lama dan  

berbelit-belit sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang memuaskan.  

Banyak kekecewaan yang dirasakan masyarakat dalam hal 

penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

masyarakat. 

Praktek pelayanan publik di Indonesia masih penuh dengan ketidak 

pastian waktu, biaya dan cara pelayanan. Akibatnya adalah masyarakat yang 

tidak sanggup mengurus pelayanan secara langsung dan wajar serta lebih 

suka menggunakan biro jasa. Reformasi pelayanan publik tentu akan 

mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat luas.
3
 

Yang pada saat ini diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009   

mengatur Tentang Kesehatan  pasal 19 disebutkan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang 

                                                           
2
 Munawfik Saleh.Akh.2010. Publik Service Communication. Malang, Umm Press. Hal 14  

3
 Dwiyanto, Agus, 2002. Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik. 

Yogyakarta, UGM Press. Hal 39 
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bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Tapi banyak kita jumpai sekaramg ini 

banyak rumah sakit milik pemerintah kurang lengkapnya alat-alat kesehatan 

yang menujang, fasilitas-fasilitas yang tidak menjamin kesehatan pasien.
4
 

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan maka Rumah sakit 

tersebut harus menjalankan jasa kesehatan seperti melayani pasien dengan 

baik, tanggap akan keinginan pasien, serta memeberikan fasilitas-fasilitas 

yang dibutuhkan pasien. Karena semua pelayan kesehatan berhak diberikan 

serta di dapatkan oleh pasien Rumah Sakit tersebut. 

Pemerintah dalam bantuannya untuk pelayanan kesehatanmasyarakat, 

pemerintah menberikan bantuan kepada masyarakat  yaitu dalam bentuk 

askes, jamsostek, askin, dan masih banyak yang lainnya. Bantuan yang 

diberikan pada masyarakat ini askes dipergunakan untuk para pegawai negeri, 

jamsostek di gunakan untuk pegawai BUMN, PT, Pabrik. Dengan bantuan 

dari pemerintah itulah Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dalam 

hal memberika pelayanan kesehatan tetapi pada swasta askes dan askin 

kebanyakan tidak bisa digunakan dan tidak berlaku. 

Rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial. Hak ini dijamin oleh 

konstitusi dan negara harus memenuhi kewajibannya tersebut sesuai pasal 28 

H dan pasal34 ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 

disebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Jaminan sosial juga dijamin dalam 

Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 

                                                           
4
 Akses internet alamat : http://triwil.wordpress.com/ di akses pada tanggal 26 September 2011 

jam 11.11 

http://triwil.wordpress.com/
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1948 dan ditegaskan dalam konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 yang 

menganjurkan semua negara untuk memberikan jaminan sosial kepada warga 

negaranya.
5
 

Di dalam RSU seorang yang mengunakan jaminan kesehatan 

terutama yang menggunakan askes, kebanyakan pihak dari rumah sakit tidak  

begitu memperhatikan pasien yang menggunakan askes, kebalikan di dalam 

milik swasta, pihak swasta tidak sama skali membedakan antara orang yang 

nantinya mendapatkan biaya penggantian dari perusahaan atau yang tidak 

mendapatka biaya ganti dari perusahaan. Jadi pihak swasta 

melekukan pelayan dengan sewajarnya tidak memandang bahwa pasien itu 

menggunakan jaminan kesehatan atau tidak. 

Klinik sama-sama menggunakakan jaminan kesehatan yang di 

sebut sebagai klime perusahan atau menggunakan Jamsostek, yakni jaminan 

tersebut langsung di ganti oleh perusahaannya, karena hal ini di gunakan oleh 

klinik karena, cara pengeluaran uangnya lebih cepat dari pada askes. 

Meskipun orang tersebut menggunakan jaminan kesehatan baik 

dari jamsostek,askes,askeskin atau sebagainya, pihak rumah sakit  dalam 

pelayanan harus melayani dengan pelayanan yang optimal , tanpa ada keluhan 

serta harus dengan sopan dan sabar. Serta harus tanggap dan telaten dalam 

melayani pasien. 

Pelayananan kesehatan yang baik harus mampu menciptakan 

kepuasan bagi semua pasien yang dilayani. Kepuasan paisen akan di dapatkan 

apabila dalam suatu pelayanan memberikan pelayanan yang baik serta para 

                                                           
5
 Akses internet: http://chansurapaty.wordpress.com/2010/12/04/menyongsong-implementasi-

sistem-jaminan-sosial-nasional/ 24 oktokber jam 9.30 
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pekerja tanggap akan kebutuhan yang dibutuhkan pasien. Untuk memberikan 

pelayan yang baik juga perlu di tunjang dengan fasilitas-fasilitas yang baik, 

serta kelengkapan alat-alat  yang di miliki rumah sakit untuk memenuhi apa 

yang diperlukan untuk pasien. Suatu pelayanan yang paling penting adalah 

Kepuasan pelanggan terutama dalam pelayanan kesehatan. Baik buruknya 

pelayanan akan dinilai dari tingkat kepuasan pelanggan.   

“ Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan 

untuk memuaskan tujuan pelanggan, baik internal maupun eksternal, juga 

termasuk tiap-tiap item dalam produk kualitas,  kualitas pelayanan, 

performance, availibility, durability, aesthatic, reability, maintainability, 

logostic, supprtability, costomer service, traning, delivery, billing, shipping, 

repairing, marketing, warranty, dan life cycle cost”.
 6
 

   Titik berat nilai kepuasan pasien berada pada pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh instansi rumah sakit, baik itu milik pemerintah maupun 

swasta yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu tinggi 

bagi kesehatan pasien sendiri, karena semua itu yang merasaka adalah pasien 

dan masyarakat sendiri terhadap berhasilnya suatu pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh rumah sakit tersebut. 

  Maka dari itu dalam kondisi masyarakat kita pada sekarang ini 

yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan dan pelayanan publik yang 

sebaik-baiknya serta kepuasan pasien pada panangan kesehatan yang di 

berikan oleh rumah sakit maka dari sinilah peneliti mengambil judul: 

                                                           
6
 Munawfik Saleh.Akh.2010. Publik Service Communication. Malang, Umm Press. Hal 115 
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“KINERJA PELAYANAN PUBLIK JAMINAN KESEHATAN”( Studi 

kasus KLINIK Al-Aziz di Kota Pasuruan). 

B. Rumusan Masalah  

 Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja pelayanan kesehatan  yang di berikan oleh Klinik A-

Aziz kepada pasien yang menggunakan jaminan kesehatan? 

2. Bagaimana kepuasan pasien pada pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Klinik Al-Aziz kepada pasien yang menggunakan jaminan kesehatan? 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jaminan kesehatan apa  yang di berikan oleh  Klinik Al-

Aziz. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan 

jaminan kesehatan yang di berikan oleh  Klinik Al-Aziz. 

D. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan peneliti yang sudah disebutkan di atas, maka 

diharapkan penelitian ini memberikan manfaat: 

1. Agar kita mengetahui jaminan kesehatan apa saja yang di berikan oleh 

pihak swasta. 

2. Agar masyarakat faham dengan jaminan-jaminan yang di berikan pihak  

swasta 

 

 



8 
 

E. Penjelasan Variabel/konsep (Definisi konsep) 

Dengan mengacu pada judul “Kinerja pelayanan publik jaminan kesehatan 

(Studi Klinik Al-Aziz kota Pasuruan) maka penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Kilik kepada 

Pasien jaminan Kesehatan  

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh  pihak Klinik, apakah sudah baik 

dan memenuhi standart pelayanan.  

2. Jaminan  kesehatan yang diberikan pasien  KLINIK AL-Aziz 

Jaminan kesehatan sangat penting bagi masyarakat karena dengan 

jaminan kesehatan, masyarakat merasa dirinya akan aman di dalam segi 

kesehatan. Jaminan kesehatan yang di berikan meliputi  jamsostek, klim 

perusahaan yang umumnya pihak swasta kebanyakan menggunakan klim 

perusahaan. 

F. Penjelasan Operasional (Definisi Operasional) 

Definisi Operasional merupakan langkah penting dalam penelitian 

karena berperan sabagai alat ukur variabel dan sebagai batasan masalah, 

penelitian ini variabelnya adalah: 

Kinerja pelayanan publik yang berada di Klinik Al-Aziz: 

a. Layanan yang di berikan oleh Klinik 

b. Adanya Tindakan standart Pelayanan minimal untuk pengguna jaminan 

kesehatan 

c. Pelayanan jaminan kesehatan dengan yang tidak menggunakan jaminan 

kesehatan 

d. Kepuasan pelanggan 
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G. Metodelogi Penelitian 

G.1  Pendekatan Penelitian  

  Dalam mendeskripsikan berbagai data, gejalah, dan fenomena-

fenomena yang diperoleh dalam proses penelitian, peneliti mengunakan 

pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  Dan  penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini penulis 

inigin memberikan suatu pendeskripsian  suatu gambaran data dan analisa 

segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian berdasarkan data-data 

yang diperoleh melalui serangkaian kata-kata. 
7
 

G.2 Fokus Penelitian   

  Penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas 

dasar fokus yang timbul dalam penelitian. Dengan kata lain fokus sangat 

penting artinya untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan 

sehingga akan memperjelas batasan dan juga akan memperjelas 

pemahaman. 

   Dalam penelitian ini menerapkan fokus sebagai berikut: 

1. Kinerja pelayana  Klinik Al-Aziz  pada pasien yang menggunakan 

jaminan kesehatan. 

2. Kepuasan pasien pada pelayanan yang di berikan Klinik Al-Aziz 

 

 

                                                           
7
 Lexey Maleong, 2007, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung,  PT. Remaja Rosdakarya Hal: 

4  
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G. 3 Locus Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan 

penelitian atau obyek yang mau diteliti  peneliti untuk mendapatkan data dan 

informasi yang di perlukan selama  peneliti membutuhkan bahan-bahan yang 

akan ditelitinya, lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kota Pasuruan. 

    Adapun alasan memilih lokasi tersebut yaitu di  Klinik Al-Aziz 

adalah peneliti ingin mengetahui cara pelayanan yang diberikan oleh instansi 

tersebut dalam mengangi pasien baik atau buruk pelayanan yang di berikan. 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan usaha 

pengumpulan data yang secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan 

mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya. Pengumpulan data dapat 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, teknik yang dipergunakan adalah:
8
 

1. Obsevasi 

 Untuk melakukan observasi dituntut seseorang peneliti harus 

berperan serta dalam kegiatan-kegiatan atau aktifitas subjek yang sesuai 

dengan tema atau fokus masalah yang akan dicari jawabannya. Dalam 

melakukan observasi terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam 

sutuasi sosial,peneliyi melakukan pencatatan data menjadi datbase 

kualitatif. Dalam hai ini, seorang dituntut untuk sebanyak-banyaknya 

                                                           
8
  Iskandar, Dr. M.Pd. 2009.Penelitian Tindakan kelas.  Jakarta, Gaung Prasada (GP) Press. 

Hal 68 
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mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang 

diteliti.  

2. Wawancara 

 Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif 

dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian terbatas. Untuk 

memperoleh data yang memadai sebagai cross ceks, seorang peneliti dapat 

menggunakan teknik beberapa teknik wawancara yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang 

dianggap memiliki pengetahuan, mewakili informasi atau data yang 

dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. 

Dengan adanya waawancara ini diharapkan tidak terjadi perbedaan 

pengertian antara peneliti dengan responden, serta teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data primer dari subyek peneliti secara langsung. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupaka teknik memperoleh data skunder atau 

informasi dengan cara mencari data yang tepat dalam sejumlah dokumen, 

laporan-laporan, catatan-catatan maupun inventaris arsip pada instansi 

yang dianggap penting.  

G.5 Teknik Analisa 

 Melakukan analisa berarti melakukan kajian untuk memahami 

struktur suatu fenomena yang berlaku di lapangan. Yang dalam artian 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 
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wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumentasi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.  

Analisa yang digunakan dalam penelitian adalah model analisa interaktif  

yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman  yang terdiri dari 3 komponemn 

analisis yaitu:.
9
 

1. Rodusi data  

Redusi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang 

peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data 

yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, 

wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek 

yang diteliti. Redusi data merupakan analisis yang menajamkan untuk 

mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat 

diverivikasikan untuk dijadikan temuan penelitian masalah yang diteliti. 

2. Melaksanakan Display data atau penyajian data 

Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. 

Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti 

untuk disususn secara sistematis, atau simultan sehingga data yang 

diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

3. Mengambil kesimpulan/Verifikasi 

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan 

display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih 

berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, 

masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan, dengan cara 

                                                           
9
 Iskandar, Dr. M.Pd. 2009.Penelitian Tindakan kelas.  Jakarta, Gaung Prasada (GP) Press. 

Hal 76-77 
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merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman, 

sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapi. 

G.6 Keabsahan Data 

  Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunankan 4 

teknik penjaminan keabsahan.
10

 

1. Objektivitas 

Bermakna sebagai proses kerja yang dilakukan untuk mencapai kondisi 

obyektif. Adapun kriterianya sebagai berikut: 

a. Desain penelitian dibuat secara baik dan benar 

b. Fokus penelitian tepat 

c. Kajian literatur yang relevan 

d. Instrumen dan cara pendataan yang akurat 

e. Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan fokus permasalahan 

penelitian 

f. Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

2. Kesahihan Internal (Credibility) 

Kesahihan internal, pada dasarnya sama dengan validasi internal. Para 

pakar menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksa yang di kemukaan 

oleh pakar metodelogi penelitian kuantitatif yaitu: 

a. Perpanjangan keikiutsertaan peneliti dilapangan 

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan 

c. Triangulasi 

d. Analisis kasus negatif 
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 Iskandar, Dr. M.Pd. 2009.Penelitian Tindakan kelas.  Jakarta, Gaung Prasada (GP) Press. 

Hal 82-89 
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e. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

f. Tersedia referensi 

g. Member Chek 

3. Kesahihan External (Transferability) 

Dalam penelitian kualitatif kesahian eksternal berbeda dengan validasi 

eksternal penelitian kuantitatif, kalau validasi eksternal kuantitatif 

menyatakan bahwa generasi hasil penelitian dapat diterapkan kesemua 

konteks dalam populasi yang sama atas dasar perolehhan dari sampel. 

4. Keterandalan (Dependenbility) 

Untuk menguji dan tercapai keterandalan atau reabilitas data penelitian, 

jika dua atau beberapa kali penelitian dengan fokus masalah yang sama 

diulang penelitiannya dalam suatu kondisi yang sama dan hasil yang 

esensialnya sama, maka dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi. 

G.7. Subjek Penelitian 

   1. Peminpin Klinik Al-Aziz yaitu, Bapak Drs. H. Bashori Alwi, Mpd 

   2. Staf Administrasi Klinik Al_aziz, yaitu Ibu Indarti 

   3. Pasien Ibu Yeti Novia Neta 

   4. Pasien Bapak Al imron 

 

 

 

 

 


