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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan 

kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (konperehensip), 

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada 

masyarakat. Dalam penyelenggaraannya rumah sakit berlomba-lomba untuk 

meningkatkan mutu pelayanan guna mendapatkan pasien sesuai dengan yang 

telah ditargetkan sebelumnya (Departemen Kesehatan, 2007). 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan 

bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dimana organisasi Rumah Sakit paling 

sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur 

pelayanan medis, unsur penunjang medis, unsur keperawatan, komite medis, 

satuan pemeriksa internal, serta administrasi umum dan keuangan. 

Pelayanan rawat jalan merupakan rangkaian kegiatan pelayanan medis yang 

berkaitan dengan kegiatan poliklinik. Proses pelayanan pasien rawat jalan dimulai 

dari pendaftaran pasien di loket pendaftaran, ruang tunggu, pemeriksaan dan 

pengobatan (diruang pemeriksaan), pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan, 

kemudian dilanjutkan dengan pembelian obat diapotek hingga akhirnya pasien 

pulang kerumah. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang 

masuk Rumah Sakit untuk keperluan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, 

dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap (Menteri 

Kesehatan, 1987).  

Salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan adalah akses terhadap 

pelayanan yang ditandai dengan waktu tunggu pasien. Waktu tunggu pasien 

dalam hal ini terhadap pelayanan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan 

merupakan salah satu penting yang akan menentukan citra awal pelayanan rumah 
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sakit. Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang potensial 

menyebabkan ketidakpuasan (Parasuraman, 1991). 

Menurut Menkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standart 

pelayanan minimalrumah sakit disebutkan bahwa standar waktu tunggu pelayanan 

rawat jalan ≤ 60 menit, jika lebihdari 60 menit pelayanan rawat jalan tersebut bisa 

dikatakan lama atau tidak sesuai dengan standaryang telah ditetapkan.Waktu 

tunggu yang terjadi di rumah sakit khususnya dalam pelayanan pendaftaran sering 

sekali terjadi, hal tersebut bisa disebabkan karena lamanya cara kerja petugas 

untuk melayani pasien. Jadi yang dapat disimpulkan, lama waktu tunggu pasien 

mencerminkan bagaimana rumah sakit mengelola komponen pelayanan yang 

disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Pelayanan yang baik dan bermutu 

tercermin dari pelayanan yang ramah, cepat, serta nyaman. 

RSUD Kota Bogor merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang 

menjadi pusat pelayanan kesehatan di Kota Bogor yang menyediakan sarana 

pelayanan bagi masyarakat dari berbagai kalangan yaitu Pasien umum, BPJS, 

Jamkesmas dan Asuransi kesehatan lainnya. RSUD Kota Bogor mempunyai 

banyak jenis pelayanan salah satunya yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah Poli Mata. RSUD Kota Bogor mempunyai standar pelayanan minimal pada 

waktu tunggu pelayanan rawat jalan yaitu < 1,5 jam. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan optimal di rumah sakit, antara 

lain peningkatan sarana gedung, pengadaan fasilitas kesehatan, peningkatan 

sumber daya manusia yang baik secara kuantitas ataupun kualitas. Pelayanan 

pendaftaran yang baik dan bermutu tercermin dari pelayanan yang ramah, cepat, 

serta nyaman.  

Dari keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 

tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yang sudah dijelaskan diatas 

bahwa waktu tunggu pelayanan rawat jalan yaitu tidak boleh lebih dari 60 menit. 

Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Waktu Tunggu Pasien Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan di 

Pelayanan Pendaftaran RSUD Kota Bogor Tahun 2017.” 
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I.2  Rumusan Masalah 

Di dalam penelitian, masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-

pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Dari 

masalah yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian dapat dirumuskan 

permasalahan penelitiannya adalah “Apakah  ada hubungan waktu tunggu pasien 

di pelayanan pendaftaran rawat jalan terhadap tingkat kepuasan pasien di RSUD 

Kota Bogor pada tahun 2017.” 

 

I.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan pendaftaran rawat jalan di 

RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ? 

b. Bagaimana tingkat kepuasan pasien poli mata di pelayanan pendaftaran 

rawat jalan RSUD Kota Bogor ? 

c. Apakah ada hubungan waktu tunggu terhadap tingkat kepuasan pasien 

rawat jalan di pelayanan pendaftaran RSUD Kota Bogor ? 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

I.4.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan waktu tunggu pasien di 

pelayanan pendaftaran rawat jalan terhadap tingkat kepuasan pasien di RSUD 

Kota Bogor.  

 

I.4.2  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan pendaftaran rawat 

jalan di RSUD Kota Bogor. 

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien di pelayanan pendaftaran 

rawat jalan di RSUD Kota Bogor. 

c. Untuk mengetahui hubungan waktu tunggu terhadap tingkat kepuasan 

pasien di pelayanan pendaftaran rawat jalan di RSUD Kota Bogor. 
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I.5  Manfaat Penelitian 

I.5.1  Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti lain 

Sebagai referensi untuk dasar dan acuan dalam pengembangan peneliti 

lain. 

b. Bagi Institusi 

Untuk menambah referensi pustaka yang akan di pergunakan untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

I.5.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan tentang kepuasan pasien rawat jalan terhadap 

pelayanan pendaftaran rawat jalan dalam rangka meningkatkan 

optimalisasi pelayanan pendaftaran rawat jalan di rumah sakit.  

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang kepuasan pasien rawat jalan terhadap 

pelayanan di rumah sakit. 

 

I.6  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai hubungan waktu tunggu 

terhadap tingkat kepuasan pasien di Pelayanan Pendaftaran RSUD Kota Bogor. 

Topik penelitian ini dipilih karena terdapat indikasi lamanya waktu tunggu 

pelayanan yang dirasakan pasien di instalasi rawat jalan khususnya di poli mata, 

hal ini terlihat dari adanya komplain yang dapat mengurangi kepuasan pasien 

terhadap pelayanan yang diberikan. Variabel independen/bebas yang diteliti dalam 

penelitian  ini adalah waktu tunggu pasien rawat jalan. Variabel dependen/terikat 

yang diteliti adalah tingkat kepuasan pasien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

yang dilakukan dengan kuesioner dan telaah dokumen, serta observasi mengenai 

waktu dengan cara mengambil nomor antrian, menghitung waktu proses 

pendaftaran, menghitung waktu tunggu di poli mata hingga pasien dipanggil 

untuk masuk ke dalam ruang poli mata. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
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menggunakan metode cross sectional. Responden penelitian ini adalah pasien 

instalasi rawat jalan di poli mata. 
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