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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Berdasarkan UU no 36 Tahun 2009 (Kementerian Kesehatan RI, 2009)

Pasal 52 ayat (1), Pelayanan Kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Didalam pasal 5 ayat (2) juga

dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Layanan kesehatan yang bermutu

merupakan kebutuhan masyarakat, dimana layanan tersebut menerima dan

melayani pasien dengan beragam karakteristik serta siap dalam mendengarkan

suara pasien (Khadijah dan Dianasari, 2018). Pemerintah berupaya dari waktu ke

waktu untuk menghasilkan berbagai program yang diharapkan mampu

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Usaha tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dengan

menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, yaitu PT

Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai

negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat

yang kurang mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Namun, hal tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Untuk mengatasi hal itu,

pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) yang memberi amanat bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh

penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Rumengan dan Kandou, 2015). Peserta

JKN hingga 1 April 2019 telah mencapai 219.669.453 orang (BPJS Kesehatan,

2019).

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit salah satunya adalah Unit Hemodialisa

yang ditujukan bagi penderita Gagal Ginjal Kronik dimana tindakan ini rutin

dilakukan untuk menggantikan sebagian dari fungsi ginjal (Mulia et al., 2018).

Gagal ginjal kronik disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal dimana ginjal tidak
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mampu mengangkut dan mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Hal

ini mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi endokrin dan metabolisme,

gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, serta asam basa (Sweetman, 2009

dalam Rahman, Arifin dan Murni, 2018). Di Indonesia, prevalensi penderita gagal

ginjal kronik yang berusia >15 tahun meningkat dari tahun 2013 hingga tahun

2018 yaitu sebesar 2,0 permil menjadi 3,8 permil (Riskesdas, 2018).

Hemodialisa dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat

yang memiliki sertifikat pelatihan dialisis, namun di Indonesia masih banyak yang

dilakukan oleh dokter umum dan perawat yang belum memiliki sertifikat

pelatihan dialisis dikarenakan jumlah dokter spesialis penyakit dalam masih

kurang (Ranny, Nugraha dan Sewu, 2016). Menurut data IRR (Indonesian Renal

Registry)tahun 2016, di Indonesia jumlah perawat 4728 namun hanya 3350

perawat yang bersertifikat Hemodialisa (Indonesia Renal Registry, 2017).

Terdapat pasien yang menjalani hemodialisa seumur hidup namun ada juga yang

hanya beberapa kali saja kemudian pasien kembali normal. Peluang untuk sembuh

melalui hemodialisa tergantung dari tingkat keparahan penyakit pasien, salah

satunya disebabkan karena lambatnya pengobatan (Saleh, 2013 dalam Basir,

Herlina dan Amirullah, 2018). Hemodialisa menggunakan mesin dialyzer yang

befungsi sebagai ginjal buatan. Proses hemodialisa dilakukan 1-3 kali seminggu di

rumah sakit, dan membutuhkan waktu sekitar 2-5 jam (Vitahealth, 2008 dalam

Cumayunaro, 2018).

Sejak tahun 2014, BPJS menanggung biaya hemodialisa dengan besaran

tarif Ina-CBG’s (Indonesian Casemix Based Group, Ina-CBG) yang berbeda

menurut kelas RS. Sebelum ada JKN, beberapa pasien Gagal Ginjal Kronik

menunda hemodialisa sejak diagnosa dengan berupaya mencari pengobatan

alternatif, hal ini dikarenakan jumlah pelayanan hemodialisa terbatas dan

mayoritas pasien Gagal Ginjal Kronik tidak sanggup membayar hemodialisa

(Tania dan Thabrany, 2016). Saat ini jumlah penderita Gagal Ginjal Kronik di

Indonesia terus meningkat, begitu pula dengan jumlah pasien hemodialisa.

Berdasarkan data dari IRR (Indonesian Renal Registry) tahun 2017, jumlah pasien

Hemodialisa baru terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan

jumlah unit Hemodialisa, pasien baru adalah pasien yang pertama kali menjalani
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dialisis pada tahun 2017 sedangkan pasien aktif adalah seluruh pasien baik pasien

baru tahun 2017 maupun pasien lama dari tahun sebelumnya yang masih

menjalani Hemodialisa rutin dan masih hidup sampai dengan tanggal 31

Desember 2017. Pada tahun 2017 pasien aktif meningkat tajam, dari 52.835 jiwa

pada tahun 2016 menjadi 77.892 jiwa.

Hal ini menunjukkan semakin banyak pasien yang dapat menjalani

Hemodialisa lebih lama dan tampaknya faktor JKN berperan dalam menjaga

kelangsungan terapi ini (Indonesia Renal Registry, 2018). Data IRR (Indonesian

Renal Registry) tahun 2017 juga menunjukkan apabila dilihat dari setiap provinsi,

maka provinsi Jawa Barat yang memiliki pasien baru terbanyak yaitu 7.444 jiwa.

Sebanyak 89% pasien dibiayai oleh JKN. Penduduk Jawa Barat berdasarkan data

terakhir dari Badan Pusat Statistik dan dengan peserta JKN sebanyak 22 juta pada

akhir 2017 (Indonesia Renal Registry, 2018).

Tingginya kebutuhan masyarakat pada pelayanan Hemodialisa

mengakibatkan perlu adanya penambahan jumlah unit Hemodialisa diiringi

dengan kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan yang baik akan

mempertahankan kualitas hidup pasien dan menghasilkan kepuasan pasien. Hal

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepesertaan pasien yang terdaftar

dalam anggota BPJS, pelayanan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan oleh

pasien kepada fasilitas kesehatan. Kepuasan pasien dapat terpenuhi jika pelayanan

yang diberikan sesuai dengan harapan dari pasien (Aryani, 2015 dalam Marhenta,

Satibi dan Wiedyaningsih, 2018). Menurut hasil penelitian Wardani et al., (2018)

diketahui bahwa komunikasi efektif, keramahan dan kepedulian petugas dalam

melayani pasien serta kecepatan antrian meningkatkan kepuasan pasien. Menurut

hasil penelitian Tawalujan et al., 2018 terdapat hubungan antara status akreditasi

layanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien.

Tingkat partisipasi unit hemodialisa disetiap provinsi belum merata, Jawa

Barat merupakan provinsi yang tingkat partisipasinya paling baik sehingga data

dari Jawa Barat sering dipakai untuk mewakili data nasional untuk menilai

parameter epidemiologi (Indonesia Renal Registry, 2017). Prosedur pendaftaran

yaitu datang ke unit hemodialisa dengan membawa syarat BPJS lalu mengambil

nomor antrian kemudian data pasien disimpan, sehingga ketika datang berkunjung
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kembali untuk melakukan hemodialisa hanya tinggal menggunakan fingerprint

dan langsung dilakukan tindakan. Terdapat kesenjangan antara rumah sakit milik

Pemerintah dengan rumah sakit milik Swasta. Dari segi fasilitas, di rumah sakit

pemerintah masih kurang ruang yang memadai bagi keluarga pasien gagal ginjal

yang melakukan terapi hemodialisis pada saat menunggu. Dari segi pembiayaan,

di rumah sakit swasta terapi hemodialisa pasien dibiayai oleh BPJS masih

dibebani untuk membeli beberapa vitamin agar meningkatkan kesehatan pasien.

Hal ini disebabkan karena vitamin tersebut diluar pembiayaan BPJS.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi menerima pasien JKN yaitu

peserta BPJS dan peserta Kartu Bekasi Sehat. Pada tahun 2018 rata-rata

kunjungan pasien gagal ginjal yang melakukan terapi hemodialisis sebanyak 140

pasien. Pada bulan januari sampai februari 2019 rata-rata kunjungan pasien gagal

ginjal yang melakukan terapi hemodialisis sebanyak 141 pasien. Jumlah tenaga

kesehatan kurang lebih 30 orang yang terdiri dari dokter dan perawat. Jumlah

mesin dialisis ada 58 buah, 8 diantaranya dijadikan sebagai cadangan. Dari segi

pelayanan tidak terdapat perbedaan antara pasien JKN dengan pasien yang

menggunakan biaya pengobatan secara mandiri.

Pada tahun 2018, jumlah pasien di Rumah sakit Anna Medika Bekasi

mayoritas adalah peserta JKN yaitu sebanyak 96%. Dari jumlah keseluruhan

pasien, pada tahun 2018 rata-rata kunjungan pasien gagal ginjal yang melakukan

terapi hemodialisis sebanyak 160 pasien. Pada tahun 2019 bulan januari sebanyak

162 pasien, februari sebanyak 164 pasien dan maret 158 pasien. Jumlah tenaga

kesehatan kurang lebih 20 orang yang terdiri dari perawat dan dokter. Jumlah

mesin dialisis ada 40, 36 mesin dapat berjalan sedangkan 4 mesin digunakan

sebagai cadangan. Dari segi kecepatan pelayanan tidak terdapat perbedaan antara

pasien JKN dengan pasien Non JKN, namun terdapat perbedaan dalam hal

penerimaan jenis obat serta penggunaan alat dialisis. Hal ini dikarenakan

minimnya dana yang diperoleh dari JKN.

Jumlah penderita Gagal Ginjal Kronik setiap tahunnya meningkat,

sedangkan jumlah unit pelayanan kesehatan yaitu unit hemodialisa terbatas.

Semenjak ada program JKN, jumlah pasien Hemodialisa pun semakin meningkat.

Peningkatan ini mengakibatkan kualitas pelayanan yang kurang baik, seperti
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misalnya dari segi waktu pelayanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan

pasien. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penting untuk dilakukan

penelitian tentang Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan

Pasien JKN Pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit Di Kota Bekasi Tahun 2019.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana analisa Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari

delapan dimensi mutu (kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan,

efektifitas, hubungan interpersonal, efisiensi, kesinambungan, keamanan

dan kenyamanan) dengan Kepuasan Pasien JKN pada Unit Hemodialisa

Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun 2019?

b. Bagaimana Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan

Pasien JKN pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun

2019?

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Hubungan

Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien JKN pada Unit

Hemodialisa Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun 2019.

I.3.2 Tujuan Khusus

a. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Kompetensi Teknis (Technical

Competence) dengan kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa

Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun 2019

b. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Akses Terhadap Pelayanan

(Access to Services) dengan kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa

Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun 2019

c. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Efektifitas (Effectiveness) dengan

kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa di Kota Bekasi tahun 2019
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d. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Hubungan Interpersonal

(Interpersonal Relations) dengan kepuasan pasien JKN pada Unit

Hemodialisa Rumah Sakit di Kota Bekasi tahun 2019

e. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Efisiensi (Efficiency) dengan

kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di Kota

Bekasi tahun 2019

f. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Kesinambungan (Continuity)

dengan kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di

Kota Bekasi tahun 2019

g. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Keamanan (Safety) dengan

kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di Kota

Bekasi tahun 2019

h. Untuk menganalisis hubungan Dimensi Kenyamanan (Amenities) dengan

kepuasan pasien JKN pada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di Kota

Bekasi tahun 2019

I.4 Manfaat

I.4.1 Bagi Pemerintah Kota Bekasi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap pasien JKN kesehatan.

I.4.2 Bagi Institusi Penelitian

a. Sebagai bahan masukan untuk rumah sakit dalam memperhatikan

kualitas pelayanan terhadap pasien JKN kesehatan.

b. Sebagai bahan masukan untuk rumah sakit dalam meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap pasien JKN kesehatan.

I.4.3 Bagi Akademis

a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat

terkhusus bidang ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
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I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Hubungan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien JKNpada Unit Hemodialisa Rumah Sakit di

Kota Bekasi tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi cross

sectional yang terdiri dari delapan variabel independen yaitu Kompetensi Teknis

(Technical Competence), Dimensi Akses Terhadap Pelayanan (Access to

Services), Dimensi Efektifitas (Effectiveness), Dimensi Hubungan Interpersonal

(Interpersonal Relations), Efisiensi (Efficiency), Dimensi Kesinambungan

(Continuity), Dimensi Keamanan (Safety), Dimensi Kenyamanan (Amenities).

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Bekasi dan Rumah Sakit Anna Medika.
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