
BAB I  
PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang  

Bagi kebanyakan orang, sakit merupakan peristiwa yang pasti dan 

mungkin jarang terjadi. Namun ketika peristiwa tersebut terjadi, implikasi 

biaya pengobatan yang sedemikian besar dapat membebani ekonomi 

rumah tangga. Keadaan yang tidak menguntungkan tersebut secara 

langsung dari kantong (Murti, 2000). 

Sistem Asuransi Kesehatan bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari kesulitan ekonomi dalam pembiayaan pelayanan 

kesehatan, serta mendekatkan pelayanan sesuai dengan asas adil dan 

merata. Karena iuran akan ditentukan oleh besarnya pendapatan yang 

merupakan pemumpukan sumber dana bagi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan, sehingga pengembangan sarana kesehatan dapat lebih 

terjamin pada penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan sesuai 

dengan prinsip ekonomi.  

Salah satu masalah yang perlu diantisipasi adalah pembiayaan 

kesehatan dimasa depan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu 

sistem pemeliharaan kesehatan yang memadai bagi masyarakat yang 

dapat melindungi mereka terhadap beban biaya yang tinggi. Sistem ini 

harus dapat mengatasi masalah-masalah dibidang pembiayaan dan 



sekaligus dapat mengarahkan system pemeliharaan kesehatan kesuatu 

pelaksanaan yang lebih terkoordinir.  

Menurut UU RI 2 Tahun 1992 tentang asuransi disebutkan bahwa 

program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu 

undang-undang dengan tujuan untuk memberikan dasar bagi 

kesejahteraan masyarakat (Thabrany, 2001). Olehnya itu, maka 

pemerintah mengembangkan system asuransi kesehatan (ASKES) yaitu 

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, pengembang tugas dari 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi pegawai 

negeri sipil (PNS), penerimaan pensiunan, veteran, dan perintis 

kemerdekaan serta anggota keluarganya.  

Keluhan utama dari peserta ASKES adalah kurang baiknya 

pelayanan yang apabila ditelaah lebih lanjut berasal dari pejabat di 

perkotaan yang keberatan pergi ke Puskesmas dan adanya diskriminasi 

pelayanan terhadap pegawai negeri sipil di rumah sakit. Keluhan tentang 

obat dimana peserta tidak mau menggunakan obat generik, tetapi 

mengeluh jika harus membayar selisih harga. Keluhan lain adalah 

lamanya menunggu untuk mendapatkan pelayanan, prosedur pelayanan 

(administrasi) yang berbelit-belit dan sikap petugas yang kurang ramah 

dalam memberikan pelayanan serta kurangnya pengetahuan dari 

masyarakat yang akan menggunakan asuransi kesehatan. 



Dalam asuransi kesehatan (ASKES), kesuitan dalam menentukan 

dasar seperti ketidak-jujuran, kurang hati-hati, kurang pengertian dan 

ketidak-tahuan. Biasanya hal tersebut lebih banyak ditemukan pada 

asuransi dengan jumlah peserta yang sangat besar, disamping itu 

kesulitan lain dapat timbul karena meningkatnya kebutuhan pelayanan 

kesehatan dan perkembangan teknologi kedokteran yang tidak diimbangi 

dengan dana yang cukup.  

System pelayanan rumah sakit merupakan tatanan dari pada 

tingkat pelayanan rumah sakit yang disusun menurut pola rujukan timbal 

balik sehingga tercapai pelayanan yang efektif, berdaya guna, dan 

berhasil guna. Oleh karena itu, system pelayanan kesehatan melalui 

rumah sakit perlu dipahami dan merupakan pedoman bagi semua pihak 

yang berkepentingan dalam penyelenggaraan dan penyempurnaan 

organisasi rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.  

Dalam penulisan ini dibatasi hanya terhadap asuransi yang dikelola 

oleh PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan (ASKES) yang merupakan 

suatu badan usaha milik Negara (BUMN) yang secara teknis berada 

dibawah naungan Departemen Kesehatan yang diberi tugas oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan 

bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, perintis kemerdekaan dan 

veteran beserta keluarganya, serta pihak lain yang ikut serta dalam 

program pemeliharaan kesehatan tersebut (PP No. Tahun 1991).  



Menurut beberapa hasil survey, upaya pelayanan kesehatan rumah 

sakit khususnya bagi peserta ASKES di beberapa kota di Indonesia 

menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di rumah 

sakit tempatnya cukup bervariasi. Sementara itu, kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan masyarakat untuk menjadi peserta ASKES meningkat, 

lebih-lebih setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi multidimensional. 

Peningkatan peserta ASKES tersebut, terutama dilandasi dan didorong 

oleh sasaran utama dan program jaminan pelayanan kesehatan bagi 

pasien ASKES, yakni untuk memberi kemudahan bagi peserta ASKES 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa bergantung pada 

terjadinya uang tunai. Selain itu, kartu ASKES digunakan sebagai jaminan 

yang lebih praktis dan dapat dibawa kemana-mana, karena berlaku di 

seluruh Indonesia.  

Realitas meningkat minat masyarakat untuk menjadi pasien 

ASKES, seyogyanya dibarengi pula dengan mutu pelayanan yang 

seimbang. Namun yang muncul kepermukaan adalah sebagai kendala 

dan hambatan yang bermuara pada timbulnya berbagai keluhan 

ketidakpuasan terhadap mutu pelayanan kesehatan secara umum dalam 

menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diharapkan.  

Selain satu bentuk yang dihadapi Rumah Sakit Umum Polman 

terhadap pelayanan kesehatan pasien ASKES yaitu penulisan penunjang 

medis yang belum memadai, masih banyak pasien yang tidak mengetahui 



syarat dan prosedur penggunaan ASKES, dan pelayanan petugas 

kesehatan terkadang bersikap deskriminatif terhadap pasien peserta 

ASKES.  

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul  “Pelayanan Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Polman Terhadap Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES)”.     

B. Rumusan Masalah  

Didasarkan pada latar belakang dan penjelasan diatas, maka 

masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu:  

1. Bagaimana pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman 

terhadap Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES)?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelayanan Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Polman Terhadap Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES)?        

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

Untuk mengetahui efektifitas pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) 

pada pasien di Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman.      

2. Kegunaan  

a. Kegunaan Ilmiah : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangan ilmiah dan informasi tambahan 

bagi peneliti selanjutnya.  



b. Kegunaan Institusi  : Sebagai masukan bagi pengelola Rumah 

sakit umum daerah kabupaten Polman 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

terhadap pasien asuransi kesehatan 

(ASKES).     

D. Kerangka Pikir  

Fungsi pelayanan rumah sakit adalah memberikan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh (kuratif, promotif, rehabiatif dan preventif) 

yang berefektifitas dan terjangkau dalam rangka peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. 

Fasilitas kesehatan merupakan pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan yang memberikan kepada peserta mengikuti 

ketentuan yang telah digantikan oleh badan penyelenggara asuransi 

kesehatan.  

Sedangkan pembentukan asuransi kesehatan (ASKES) pegawai 

negeri sipil berdasarkan keputusan Presiden RI No. 230 Tahun 1968. 

menurut Undang-undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang asuransi 

disebutkan bahwa program asuransi adalah program yang 

diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang 

dengan tujuan untuk memberikan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.  



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, berikut digambarkan alur 

berfikir mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien asuransi 

kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir     

E. Defenisi Operasional  

Beberapa indicator yang digunakan dalam pelayanan Asuransi 

Kesehatan Rumah Sakit, yaitu:  

1. Kehandalan (reliabity) yakni kemampuan rumah sakit untuk 

memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketetapan waktu. Pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 
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tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi 

(Lupiyoadi, 2001).  

2. Jaminan (assurance) yakni pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, 

kredibitas, keamanan, kompensasi dan sopan santun (Phill Kotler, 

1997). Penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan kepada pihak ketiga pasti kalau untuk memberikan 

suatu pembayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

3. Berwujud (tangibles) atau bukti fisik yakni penampilan fasilitas fisik, 

peralatan personil dan materi komunikasi. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik rumah dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari peralatan yang diberikan 

pemberi jasa yang meliputi faslitas (gedung, gudang, dan sebagainya) 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta 

penampilan pegawainya. (Lupiyoadi, 2001) 

4. Empati (Emphaty) yakni kesediaan untuk peduli, memberi perhatian 

pribadi bagi pelanggan dimana suatu rumah sakit diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 



kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan (Philip Kotler,1997). 

5. Ketanggapan (responsiviness) adalah suatu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsiviness) 

dan dapat dan tepat pelanggan dan penyampaian informasi yang jelas 

(Lupiyoadi, 2001).  

Pelayanan kesehatan secara umum adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam sebuah 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan menyembuhkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun 

masyarakat. Sedangkan Asuransi Kesehatan adalah memberikan 

kemudahan bagi pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa 

tergantung pada terjadinya uang tunai, selain itu digunakan sebagai 

jaminan yang lebih praktis karena berlaku di seluruh Indonesia. 

Dalam rumah sakit terbagi dua jenis pelayanan, yakni :  

1) Pelayanan non medik  

a. Sumber daya manusia; yakni perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan, pengontrolan, dan membuat rencana ketenaga-

kerjaan di rumah sakit. 

b. Administrasi rumah sakit yakni meliputi kegiatan dibidang 

kepegawaian, keuangan, arsip, dan dokumen.  



c. Sarana dan prasarana yakni alat yang mendukung pelayanan 

kesehatan di rumah sakit.  

d. Mutu pelayanan; yakni mengetahui tingkat pelayanan kesehatan 

pada pasien dalam periode-periode tertentu.           

2) Pelayanan Medik  

a. Pasien rawat jalan adalah pasien yang datang ke rumah sakit 

kurang dari 24 jam. 

b. Pasien rawat inap adalah pasien yang datang berobat ke rumah 

sakit lebih dari 24 jam. 

c. Pelayanan penunjang yakni penyedia rehabilitasi medik meliputi; 

fisioterapi, farmasi, radiology, toraz foto, laboratorium, forularium 

gizi rawat inap, dan bank darah.    

F. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi pada rumah sakit umum yang berada 

di kecamatan Polewali Kabupaten Polman.   

2. Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu menurut adanya pad 

saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2000). Menurut Sumanto (1995), 



penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi berkenaan 

dengan gejala yang diamati saat ini.      

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien ASKES rumah sakit umum 

kabupaten Polman sekitar 65 orang. Penentuan anggota sampelnya 

didasarkan pada pendapat Arikunto yang menjelaskan bahwa apabila 

populasi di atas 100 orang akan diambil sebanyak 10-15% atau 20-

25%, dari populasi dibawah 100 orang akan diambil sampel secara 

keseluruhan atau dapat dikatakan sampel jenuh. Dengan demikian 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 orang, karena jumlah 

populasinya sekitar 65 orang atau populasi di bawah 100 orang.     

4. Sumber Data  

Ad dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

baik data dari sampel maupun informan penelitian. Data tersebut 

berkaitan dengan sistem pelayanan dalam mutu pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah penelitian yang bersumber dari instansi 

setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain 



mengenai jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini.     

5. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Kuesioner  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan lembar pertanyaan kepada pasien untuk memperoleh 

informasi tentang efektivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit 

umum kabupaten Polman.   

b. Observasi  

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data 

yang lebih akurat berkaitan dengan pelayanan aparat yang 

diberikan pada masyarakat, yaitu dengan cara mengamati secara 

langsung pelaksanaan kerja aparat dalam melayani masyarakat.   

c. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan lisan (dialog) kepada responden mengenai efektivitas 

pelayanan kesehatan pada rumah sakit kabupaten Polman.     



6. Teknik Analisa Data  

Data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode 

pengumpulan data di atas, selanjutnya dikelompokkan kemudian 

dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu data yang ditabulasi 

dengan memberikan bobot frekuensi dan persentase selanjutnya 

diinterpretasikan dengan memberikan uraian secara deskriptif sesuai 

dengan fakta atau keadaan lokasi penelitian.     

 

 

 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kesehatan  

1. Pengertian Asuransi Kesehatan  

Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan 

santunan kepada seseorang (tanggungan) berupa sejumlah untuk 

biaya pengobatan dan perawatan, bila diluar kehendak ia diserang 

penyakit. Dimana tertanggung membayar premi kepada penanggung 

secara berkala seumur hidup atau selama waktu tertentu 

sebagaimana ditutup asuransinya. (Djojosoedrajat, 1999).      

2. Organisasi Asuransi Kesehatan  

Asuransi kesehatan pada awalnya bernama Badan 

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dan berada 

dalam lingkungan Departemen Kesehatan (DEPKES). Selanjutnya 

dirubah menjadi Perum Husada Bhakti, kemudian menjadi PT. 

(Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) sampai sekarang ini. 

(Thibrany. 2001).     

3. Peserta Asuransi Kesehatan  

Peserta asuransi kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) diatur oleh peraturan pemerintah No. 69/1991 yaitu sebagai 

berikut:  



a. Peserta adalah calon dan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, 

veteran, dan perintis kemerdekaan. Pegawai negeri sipil aktif di 

lingkungan TNI dan POLRI tidak wajib menjadi peserta ASKES, 

karena mereka mendapat jaminan dari system jaringan kesehatan 

bagi TNI dan POLRI yang dikelola oleh Departemen Pertahanan 

dan Keamanan (DEPHANKAM). 

b. Jaminan pasien meliputi:  

1) Pegawai negeri sipil (PNS) yang berhenti dengan hak pensiun. 

2) Prajurit ABRI dan Pegawai negeri sipil di lingkungan 

Departemen Pertahanan dan Keamanan (DEPHANKAM) dan 

ABRI yang berhenti dengan hak pensiun.  

3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.  

4) Janda/duda atau anak yatim piatu dari pegawai negeri sipil, 

prajurit ABRI, serta pejabat Negara yang mendapat hak 

pensiun.   

5) Keluarga yang ditanggung meliputi istri/suami dari peserta dan 

anak yang sah serta anak angkat dari peserta sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.    

4. Pembiayaan Asuransi Kesehatan  

Program asuransi kesehatan mengenal hubungan tiga pihak, 

yaitu; Badan Pelaksana Keuangan (BPK), Peserta Layanan 

Kesehatan (PPK). Dalam bentuk hubungan seperti itu, peserta ASKES 



akan memperoleh pelayanan kesehatan dari PPK kemudian 

mengklaim pada Penyelenggara ASKES sesuai dengan perjanjian, 

sedangkan BPK menerima pembayaran premi dari peserta ASKES 

(Sulastomo. 2003).  

Menurut Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997 Pegawai 

negeri sipil dan penerima pensiun wajib membayar iuran setiap bulan 

yang besarnya 2% dari gaji pokok pegawai negeri sipil. (Thabrany. 

2001)      

5. Prinsip Asuransi Kesehatan  

Prinsip asuransi kesehatan adalah menghimpun dana dari 

populasi yang besar dan membagi resiko sakit atau cedera (Risk 

Sharing) yang dialami oleh sebahagian kecil anggota dengan 

keseluruhan populasi. Jadi, membagi resiko sakit dengan yang tidak 

sakit dalam suatu kelompok masyarakat, atau dengan kata lain yang 

tidak sakit memikul biaya yang sakit. (Sulastomo. 2003)    

6. Manfaat Asuransi Kesehatan  

a. Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai. 

Pada dasarnya ASKES telah ada yang menjamin biaya kesehatan, 

maka peserta tidak perlu harus menyediakan dana tunai pada 

setiap kali berobat.  



b. Biaya kesehatan dapat diawasi.  

Dengan ASKES, apabila dikelola oleh pemerintah, akan dapat 

diawasi biaya pelayanan kesehatan malalui berbagai peraturan 

yang membatasi jenis pelayanan kesehatan, sehingga penggunaan 

yang berlebihan dapat dicegah.    

c. Mutu pelayanan dapat diawasi.  

Pengawasan yang dimaksud adalah melalui penilaian berkala 

terhadap terpenuhi atau tidaknya standar minimal pelayanan. 

Dengan dilakukannya penilaian berkala ini dapat dihindari 

pelayanan dengan mutu rendah.   

d. Tersedianya data kesalahan. 

Asuransi kesehatan membutuhkan tersedianya data kesehatan 

secara lengkap yang diperlukan untuk merencanakan dan ataupun 

menilai kegiatan yang dilakukan. Data ini dapat pula dimanfaatkan 

untuk pelayanan pekerjaan perencanaan dan ataupun penilaian 

berbagai program kesehatan lainnya.    

7. Jenis pelayanan yang dijamin PT. ASKES  

Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Riwayat jalan tingkat 

pertama dan rawat inap tingkat pertama), pelayanan kesehatan tingkat 

lanjut (Rawat jalan tingkat lanjut dan gawat darurat/emergency), rawat 

inap, persalinan, pelayanan obat sesuai daftar dan plafon harga obat 

(PDHO) PT. ASKES. Alat kesehatan. MELIPUTI : Kacamata, gigi 



tiruan, alat bantu dengar, kaki/tangan tiruan, implant, operasi, 

termasuk operasi jantung dan paru-paru, haemodialisis (cuci darah), 

cangkok ginjal, penunjang diagnosis termasuk USG, CT Scan, MRI.           

8. Prosedur pelayanan PT. ASKES 

     Rujukan  

Peserta       Puskesmas             Rumah Sakit  

           Ambil obat  

                 Apotik  

        

B. Tinjauan Umum Tentang Golongan  

Pangkat atau golongan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam 

rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 

penggajian (Undang-undang No. 8/1974). Menurut Keputusan Presiden 

No. 230 Tahun 1968 semua pegawai negeri sipil wajib menjadi anggota 

asuransi kesehatan (Darmawi. 2000)  

Pembagian kelas di rumah sakit meliputi: 

1. Pegawai negeri sipil Golongan I dan II di ruang kelas III  

2. Pegawai negeri sipil Golongan III di ruang kelas II  

3. Pegawai negeri sipil Golongan IV di ruang kelas I  

4. Pensiunan sipil di ruang kelas sesuai dengan golongan pada saat 

pension.  



5. Pensiunan TNI dan POLRI di ruang kelas sesuai dengan golongan 

terakhir yaitu:  

a. Prajurit dua sampai dengan pembantu Letnan I di ruang kelas III  

b. Letnan II sampai dengan Kapten di ruang kelas II 

c. Mayor sampai dengan Jenderal di ruang kelas I.      

6. Veteran di ruang kelas II. 

7. Pejabat Negara dan perintis kemerdekaan di ruang kelas I. (PT. 

ASKES. 2002)        

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan  

Salah satu perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang 

kehidupan termasuk masalah pelayanan kesehatan. Salah satu 

perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen 

berbasis daerah secara resmi perubahan manajemen ini diwujudkan 

dalam bentuk undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya 

berupa peraturan pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang 

kewenangan propinsi sebagai daerah ekonomi konsekuensi logis dari 

undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah bahwa 

efektivitas pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan jiwa dan 

semangat otonomi sesuai dengan peraturan tersebut maka disusunlah 

tugas pokok dan fungsinya yakni: (1) menyelenggarakan, melaksanakan 

pelayanan kesehatan meliputi promotif, pemulihan rehabilitas. (2) 



penyelenggaraan pelayanan medik, penyelenggaraan pelayanan 

penunjang dan non medik, penyelenggaraan pelayanan asuhan 

keperawatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian 

dan pengembangan.  

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan 

secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, 

dan ataupun masyarakat (Azwar, 1998). Pelayanan oleh Moenir (1995) 

dirumuskan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan 

untuk memenuhi kepentingan orang banyak.  

Pengertian pelayanan kesehatan lainnya, dikemukakan oleh Gani 

(1996) bahwa pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat berupa tindakan penyembuhan, pencegahan, pengobatan, 

dan pemulihan fungsi organ tubuh seperti sedia kala.  

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor 

yakni:  

1. Pengorganisasian pelayanan: pelayanan kesehatan dapat 

dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama sebagai anggota 

dalam suatu organisasi. 



2. Tujuan atau ruang lingkup kegiatan: pencegahan penyakit, 

penyembuhan/pengobatan dan pemulihan kesehatan.  

3. Sasaran pelayanan: perorangan, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan 

rumah sakit berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. (Suparto, 1994) 

Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan 

kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. 

Manajemen rumah sakit harus berupaya memuaskan pasiennya, dalam 

hal ini masyarakat dengan berbagai tingkat kebutuhannya.  

Sebuah rumah sakit didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis atau non medis, dan tindakan 

diagnosis lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam 

batas-batas kemampuan teknologi dan sarana yang disediakan di rumah 

sakit (Wijono, 1999).  



Disamping itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan kemajuan teknologi 

kedokteran sehingga dapat berfungsi sebagai rujukan rumah sakit sesuai 

dengan tingkatan rumah sakitnya.  

Pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan pelayanan 

berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat insap, pelayanan 

administrasi, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik 

dan penunjang medik.  

Sedangkan untuk dapat disebut sebagai bentuk pelayanan 

kesehatan, baik dari jenis pelayanan kesehatan kedokteran maupun dari 

jenis pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki berbagai syarat 

pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah:  

1. Tersedia dan berkesinambungan  

Syarat yang pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah 

pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta 

bersifat berkesinambungan.    

2. Dapat diterima dan wajar  

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah dapat 

diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar. Artinya pelayanan 

kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan 

kepercayaan masyarakat.  



3. Mudah dicapai  

Syarat pokok yang ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah 

mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi).     

4. Mudah dijangkau  

Syarat pokok yang keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang 

dimaksud disini termasuk dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan 

keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan pelayanan 

kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.    

5. Bermutu  

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah bermutu. 

Pengertian yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat 

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang 

disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan 

dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik 

serta standar yang telah ditetapkan.  

Pelayanan yang diberikan kepada pasien ASKES berbeda 

dengan pelayanan yang diberikan pada pasien umum. Hal ini dapat 

dilihat dalam pembatasan pelayanan yang diberikan pada peserta. 

Jadi tidak semua pelayanan kesehatan oleh pihak ASKES. (PT. 

ASKES, 2002).    



1. Pelayanan Loket  

Pelayanan loket merupakan pelayanan administrasi yang 

diberikan kepada pasien pada saat pertama kali masuk. Setelah 

masuk maupun setelah keluar dari rumah sakit, pelayanan yang 

diberikan pada saat masuk berupa pencatatan data pribadi pasien 

dan penyakit yang diderita. 

Seorang yang mengerjakan pekerjaan administrasi berarti 

adalah seorang administrasi, karena dalam mengerjakan 

administrasi ia melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian untuk kemudian perencanaan berikutnya. Kegiatan ini 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok, serta masyarakat pada setiap 

saat yang dibutuhkan. Mengenai kebutuhan dan tuntutan adalah 

penting dalam melakukan administrasi kesehatan. Agar kebutuhan 

dan tuntutan seperti ini dapat terpenuhi maka diperlukan 

keterampilan untuk menentukan kebutuhan tuntutan itu sendiri. 

Jadi, yang terpenting dalam melaksanakan administrasi kesehatan 

bukanlah berupaya menghasilkan keluaran yang berlebihan, bukan 

pula yang bersifat mendatangkan keuntungan, melainkan yang 

mempunyai dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat secara keseluruhan. (Wolper, 2001) 



Pelayanan loket pada pasien ASKES tidak digabung 

dengan pasien umum. Loket pasien ASKES tempatnya tersendiri 

dengan nama PRATRAS (Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu 

Rumah Sakit). Pada bagian loket ini pasien ASKES harus 

memperlihatkan kartu ASKES dan surat rujukan dari Puskesmas. 

(PT. ASKES, 2002)                 

2. Pekerjaan Dokter  

Dokter adalah petugas kesehatan setelah seseorang lulus 

dari sekolah kedokteran, semua dokter yang baru lulus ditugaskan 

pertama-tama ke Puskesmas dan bekerja di tengah masyarakat.  

Dalam seluruh bidang profesi kesehatan yang amat luas 

itu, dokter memegang peran yang dominan, bukan hanya karena 

profesinya, tetapi terutama karena bidang pengetahuan ilmiahnya 

mencakup seluruh bidang kesehatan, suatu kemampuan lain yang 

biasanya dikaitkan dengan profesi dokter ialah kemampuan 

manajerial yang dimilikinya, terutama karena kemampuannya 

berkomunikasi dengan baik. Selama pendidikannya ia telah 

dibekali keterampilan dan sistematik penetapan diagnosis dan 

penanganan pasien. Ini memberikan keterampilan khusus dalam 

menyelenggarakan hubungan antar manusia. (Mardyono, 1989)      



3. Pelayanan Perawat  

Perawat adalah ahli kesehatan yang paling banyak 

mengadakan hubungan dengan pasien dan harus memiliki 

kesadaran diri atas tugas-tugasnya, memiliki keterampilan, 

mengamati, memiliki kemampuan secara pribadi untuk dapat 

melakukan komunikasi dengan lancer. (Depkes, 1989).  

Peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan 

kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa 

dirinya. Seorang perawat membantu individu, sakit dalam 

melakukan aktivitasnya untuk melayani kesehatan atau 

kesembuhan atau untuk meninggalnya dengan tenang yang dapat 

ia lakukan sendiri tanpa bantuan. Apabila cukup kekuatan, harapan 

atau pengetahuan. Para perawat percaya bahwa seorang tenaga 

yang profesional dalam bekerja tidak terlepas dari empat esensi 

profesionalisme yaitu kompetensi, standar etik yang tinggi, 

pengetahuan yang memadai dan luwes asih (kasih sayang). Di 

samping itu para perawat memandang keprofesianalan dari 

kemampuan perawat berinspirasi, menjalin rasa percaya dengan 

pasien. (Priharyo, 1995). Dalam tatanan teknis pada dasarnya ada 

dua jenis tindakan yang dilakukan oleh perawat yaitu: Pertama, 

tindakan yang dilakukan berdasarkan pesanan dokter dimana 

seorang perawat harus yakin bahwa pesanan yang diberikan 



benar-benar jelas yang dapat dilaksanakan dan harus tahu kapan 

pesan mulai diberikan, dihentikan atau diganti. Kedua, tindakan 

yang dilakukan secara mandiri dimana seorang perawat harus 

mengetahui pembagian tugas mereka, ikut kebijaksanaan dan 

prosedur yang ditetapkan di tempat kerja, selalu identifikasi pasien, 

pastikan bahwa obat yang benar diberikan dengan dosis, rute, 

waktu, dan pasien yang benar, lakukan setiap prosedur secara 

tepat, catat semua pengkajian yang mengenai pasien, jalin dan 

pertahankan hubungan saling percaya yang baik dengan pasien. 

(Priharjo, 1995)                   

4. Pelayanan Apotik  

Menurut peraturan MENKES RI No. 922/menkes/per/X/ 

1993. Apotik adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan 

pekerjaan kefarmasian dan pelayanan perkenalan farmasi kepada 

masyarakat.  

Tugas dan fungsi apotik menurut Peraturan Pemerintah 

No. 23/1980 adalah tempat pengabdian profesi seorang apoteker 

yang telah mengucapkan sumpah jabatan, sarana farmasi yang 

melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan 

penyerahan obat atau bahan obat, sarana penyalur perbekalan 

farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat 

secara meluas dan merata (Aniek, 2003). 



Pelayanan yang diberikan oleh apoteker yaitu apoteker 

wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, 

pelayanan resep yang dimaksudkan atas tanggung jawab apoteker 

pengelolah apotik dalam melayani resep. Apoteker wajib melayani 

resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang 

dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker tidak diwajibkan 

mengganti obat generik dengan obat patent dalam hal pasien tidak 

mampu menebus obat yang tertulis dalam resep. Apoteker wajib 

berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat. 

Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan obat 

yang diserahkan kepada pasien. Penggunaan obat secara tepat 

aman dan rasional atas permintaan masyarakat. (Aniek, 2003) 

Obat yang diberikan apotik mengacu kepada DPHO 

(Daftar Plafont Harga Obat) pada pelayanan Rawat jalan tingkat 

pertama (RJTP) dan rawat inap tingkat pertama (RITP) obat 

diperoleh langsung dari Puskesmas, sedangkan pada pelayanan 

RTJL (Rawat Jalan Tingkat Lanjut) dan rawat inap tingkat lanjut 

obat diambil di apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit. (PT. 

ASKES, 2002) 

Dalam upaya pelayanan di rumah sakit, maka pasien yang 

memperoleh jasa pelayanan memiliki harapan tertentu. Bila jasa 

rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi 



dari apa yang diharapkan dalam waktu ke waktu tumbuh pemikiran 

dalam diri pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan rumah sakit 

yang efektif dan memiliki mutu.              

D. Tinjauan Umum Tentang Iuran Biaya (Cost Sharing) 

Cost sharing atau iuran biaya adalah pembebanan sebahagian 

biaya pelayanan kesehatan pada peserta dan anggota keluarganya yang 

dibayarkan pada rumah sakit. (PT. ASKES, 2003) 

Iuran biaya merupakan sumber dana tambahan dan tak dapat 

dihindari di dalam penyelenggaraan program kesehatan, khususnya 

program asuransi. Hal ini disebabkan oleh karena mengendalikan biaya 

pemeliharaan kesehatan telah meningkat dengan drastis melampaui 

kenaikan angka inflasi dan kenaikan barang konsumsi lainnya. 

(www.kompas.com, 2001) 

Pada iuran biaya setiap program kesehatan, sebagaimana yang 

telah dianut PT. ASKES Indonesia, prinsip gotong royong sangat 

menyeluruh tidak saja kegotong-royongan antara yang sakit dengan 

sehat, antara orang kaya dan miskin, tua dan muda, bahkan yang 

memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena itu, iuran biaya dalam program 

ASKES hendaklah memiliki landasan pemikiran sebagai berikut:  



1. Iuran biaya tidak boleh berakibat menjadi penghalang seorang peserta 

ASKES untuk memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak mampu 

membayar iuran biaya itu.  

2. Iuran biaya yang ditetapkan harus menimbulkan “rasa adil” peserta 

asuransi yang bersangkutan. 

3. Tidak merubah prinsip dasar pada sebuah program asuransi yang 

menganut prinsip berubah-ubah “ketidak-pastian” menjadi suatu 

kepastian didalam menanggung resiko ekonomi.  

4. iuran biaya merupakan sumber dana tambahan bagi penyelenggara 

ASKES (www.kompas.com , 2001) 



BAB III 
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Riwayat Singkat Rumah Sakit Umum Polman 

Menyusun profil rumah sakit secara teratur adalah merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan 

rumah sakit. 

Dengan diterapkannya standar pelayanan rumah sakit di standar 

pelayanan medis disetiap rumah sakit di Indonesia, maka pelayanan 

rumah sakit mulai dapat dipertanggung jawabkan dan secara bertahap 

dapat ditingkatkan.  

Memulai metode self easement program akreditas rumah sakit 

maka penilaian pelayanan utamanya di bidang: 

1. Bidang administrasi manajemen 

2. Bidang pelayanan medik 

3. Bidang pelayanan gawat darurat 

4. Bidang pelayanan keperawatan 

5. Bidang rekam medik (medical record) 

Kelima bidang tersebut sudah ditetapkan standar minimalnya, 

dengan demikian sudah dapat dinilai dibidang mana saja yang sudah 

mencapai bidang standard dan bidang pelayanan apa yang perlu 

ditingkatkan pelayanannya. 



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman didirikan pada 

tahun 1975 beralamat di jalan H. Andi Depu No. 02 Polewali dan 

disesuaikan tanggal 25 Mei 1978 dengan SK Bupati KDH TK II Polmas 

No. 32/BKDH/V/1978 dengan kapasitas tempat tidur pada saat itu 25 

buah. 

Pada tahun 1987 Rumah Sakit Umum Daerah Polewali pindah ke 

alamat Jl. DR. Sam Ratulangi No. 50 Pekkabata Kelurahan Darma 

Kecamatan Polewali dengan menempati bangunan baru yang dibangun 

secara bertahap sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 75 buah. 

Melalui SK Menteri RI No. 101/SK.MENKES/1995, kelas Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman ditingkatkan dari rumah sakit 

Tipe D ke rumah sakit Tipe C dan personalia yang mengisi jabatan 

struktur belum dikukuhkan. 

Sejak berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman 

pada tanggal 25 Mei 1978 telah beberapa kali mengalami pergantian 

direktur diantaranya: 

1. Dr. A.R. Suyuti 

2. Dr. Nurfiah. AR 

3. Dr. Sukindar. M 

4. Dr. H. Ahmad Aziz 

5. Dr. Hj. Fatimah, MM 

6. Dr. H. Ayub Ali. MM (direktur yang menjabat sekarang) 



B. Falsafah dan Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Polman 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman berganti status 

yang dulunya adalah Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Dinas Kesehatan, 

sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali milik pemerintah 

yang secara struktur organisasi dibawahi langsung oleh Bupati, dalam hal 

ini Sekertaris Daerah (SEKDA) berdasar SK Mendagri No. 

01/SK/Mendagri/2002 pada tahun 2002. 

1. Visi  : Mewujudkan rumah sakit swadana dengan pelayanan 

kesehatan yang paripurna, profesional menggunakan 

teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pasien. 

2. Misi : Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

terjangkau oleh masyarakat dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

3. Falsafah  : bahwa kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun 

rohani adalah merupakan hak setiap orang, oleh karena 

itu rumah sakit berusaha untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, baik 

bersifat penyembuhan, pencegahan, maupun 

peningkatan serta ditunjang oleh kualitas sumber daya 

manusia yang memadai. 



4. Tujuan  : Untuk memberikan kepuasan kepada semua pelanggan 

agar dapat tercipta citra baik pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Polewali Kabupaten Polman. 

5. Motto  :  S I A M A S E I 

C. Struktur Organisasi 

Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali: 
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Sumber data: Rumah Sakit Umum Daerah Polewali 
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D. Ketenagaan 

Sebuah rumah sakit didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis atau non medis, dan tindakan 

diagnosis lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam 

batas-batas kemampuan teknologi dan sumber daya rumah sakit. Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terdapat klasifikasi ketenagaan 

menurut jenis pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1 :  Klasifikasi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah 
 Kabupaten Polman 

No. 
Jenis tenaga 

klasifikasi 
pendidikan 

DPK DPB Daerah Honorer SKRL JML 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dokter umum 

Dokter gigi 

Dokter ahli bedah 

Dokter OBGIN 

Dokter spesialis 

anak 

Dokter ahli mata 

Dokter ahli penyakit 

dalam 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 



Berdasarkan Tabel. 1 tersebut, dapat diketahui bahwa tenaga 

medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman memiliki 

tenaga 10  orang tenaga medis, diantaranya; tenaga DPK, tenaga DPB, 

tenaga daerah, tenaga honorer, dan tenaga sukarela (SKRL).  

Dari beberapa tenaga medis tersebut, pada Tabel. 1 telah 

diuraikan dalam klasifikasi golongannya, yakni; dokter umum, dokter gigi, 

dokter ahli bedah, dokter OBGIN, dokter spesialis anak, dokter ahli mata, 

dan dokter ahli penyakit dalam. Namun pada tabel di atas, hanya bagian 

DPK memiliki 9 orang dan tenaga honorer terdapat 1 orang. 

Tabel 2 :  Klasifikasi Tenaga Paramedis Non Keperawatan pada  
 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman 

No. Jenis tenaga 
klasifikasi pendidikan DPK DPB Daerah Honorer SKRL JML 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Apoteker 

AKNES 

APRO 

AIGI / AKZI 

AKFIS 

Apikes/Perekam Medis 

SAA 

SMAK 

PEKARYA KES. 

1 

1 

1 

2 

1 

- 

1 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

4 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 



Pada Tabel. 2 di atas menunjukkan tenaga paramedis non 

keperawatan dapat dilihat pada tingkat/jenis pendidikannya yakni; 

apoteker, AKNES, APRO, AIGI / AKZI, AKFIS, Perekam medis, SAA, 

SMAK, dan tenaga pekarya kesehatan. Adapun jumlah keseluruhan 

tenaga paramedis non keperawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Polman berjumlah 19 orang yang terbagi dalam klasifikasi ketenagaan. 

Tabel 3  Klasifikasi Tenaga Paramedis Perawatan pada Rumah Sakit 
Umum Kabupaten Polman 

 
No. Jenis tenaga 

klasifikasi pendidikan DPK DPB Daerah Honorer SKRL JML 

1 

2 

3 

4 

5 

AKPER / D.III 

S P K 

D.III Kebidanan 

Bidan 

S P R G 

3 

- 

- 

1 

- 

1 

19 

1 

8 

2 

2 

1 

- 

- 

- 

4 

19 

3 

- 

- 

19 

1 

1 

1 

- 

29 

40 

5 

10 

2 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 

Berdasarkan Tabel. 3 di atas, menunjukkan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Polman memiliki tenaga paramedis perawatan yang 

terbagi dalam tenaga DPK sebanyak 4 orang, tenaga DPB sebanyak 31 

orang, tenaga daerah sebanyak 3 orang, tenaga honorer sebanyak 26 

orang, dan tenaga sukarela (SKRL) sebanyak 22 orang. Sehingga tenaga 

paramedis perawatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman 

berjumlah 86 orang dari tingkat pendidikan; Akademi Keperawatan 

(AKPER)/DIII, SPK, Kebidanan (DIII), bidan, dan SPRG.   



Tabel 4  Klasifikasi Tenaga Non Medis pada Rumah Sakit Umum 
Kabupaten Polman 

 
No. Jenis tenaga 

klasifikasi pendidikan DPK DPB Daerah Honorer SKRL JML 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Sarjana Ekonomi 

Sarjana Administrasi 

Sarjana Ilmu Sosial 

S M A 

Sarjana Agama 

S M E A 

S T M 

S M P 

Sekolah Dasar (SD) 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

1 

2 

2 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

10 

1 

2 

2 

3 

4 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 

Tabel. 4 di atas menunjukkan klasifikasi tenaga non medis pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terbagi dalam tenaga 

DPK sebanyak 4 orang, tenaga DPB sebanyak 2 orang, tenaga daerah 

sebanyak 4 orang, tenaga honorer sebanyak 9 orang, dan tenaga 

sukarela (SKRL) sebanyak 6 orang. Sehingga tenaga non medis pada 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman berjumlah 25 orang dari tingkat 

pendidikan; Sarjana ekonomi, Sarjana Administrasi, Sarjana Ilmu Sosial, 

Sarjana Agama, SMA, SMEA, STM, SMP, dan Sekolah Dasar  (SD). 



Tabel 5  Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman. 

 
No. Nama Pangkat Gol. / Ruang Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Pembina TK.I 

Pembina 

Penata TK.I 

Penata 

Penata Muda TK.I 

Penata Muda 

Pengatur TK.I 

Pengatur Muda 

Pengatur Muda TK.I 

Pengatur 

Juru 

Juru TK.I 

Juru Muda TK.I 

IV / b 

IV / a 

III / d 

III / c 

III / b 

III / a 

II / d 

II / c 

II / b 

II / a 

I / c 

I / d 

I / b 

2 

4 

8 

12 

14 

16 

7 

6 

3 

12 

2 

1 

- 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 

Tabel. 5 di atas menunjukkan urutan kepangkatan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terbagi; 

golongan IV/a sebanyak 4 orang, golongan  IV/b 2 orang, golongan  III/a 

sebanyak 16 orang, golongan  III/b sebanyak 14 orang, golongan  III/c 12 

orang, golongan III/d 8 orang, golongan  II/a 12 orang, golongan  II/b 3 

orang, golongan  II/c 6 orang, golongan II/d 7 orang, golongan I/b, 

golongan I/c 2 orang, dan golongan I/d sebanyak  1 orang. Sehingga dari 

beberapa golongan kepangkatan tersebut, terdapat 87 orang PNS yang 

mendapat kepangkatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman. 



Yakni; sebagai pembina, penata, penata muda, pengatur, pengatur muda, 

juru, dan juru muda.  

E. Fasilitas dan Peralatan 

1. Fisik fasilitas gedung Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Polman 

Fisik gedung Rumah Sakit Umum Daerah Polewali berlokasi di 

tengah-tengah kota Polewali, dengan luas tanah 40.000 m2, dan luas 

bangunan 2.315 m2. 

Tabel 6.  Fasilitas Gedung Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman. 

No. Keadaan Sarana Pelayanan Jumlah Gedung Ket. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Gedung Poliklinik 

Gedung Administrasi 

Gedung Radiologi 

Gedung Laboratorium 

Gedung Apotik 

Gedung Operasi 

Gedung Perawatan 

Gedung Gawat Darurat 

Gedung Persalinan 

Gedung Rehabilitasi Medik 

Gedung ICU 

Gedung Perawatan VIP 

Gedung Dapur 

Gedung Mushallah 

Perumahan Dokter 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

Sumber data: Bagian Rekam Medis RSUD Polewali, Februari 2006. 

 



2. Fasilitas pelayanan 

Keadaan ruang perawatan akan mempengaruhi tanggapan 

pasien dari keluarganya tentang mutu pelayanan kesehatan yang 

diberikan di rumah sakit. Oleh karena itu, pada setiap unit perawatan 

seyogyanya terdapat sarana atau fasilitas yang menunjang 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, disertai pemeliharaannya 

agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Adapun fasilitas di rumah 

sakit yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

diantaranya: 

1) Pelayanan medik 

a. Instalasi rawat jalan 

Terdiri atas 8 (delapan) poliklinik yaitu: 

1. Poliklinik umum  : Melayani setiap hari kerja 

2. Poliklinik penyakit dalam  : Melayani setiap hari kerja 

3. Poliklinik Bedah  : Melayani setiap hari kerja 

4. Poliklinik kebidanan : 

a) Poliklinik KIA  : Melayani setiap hari kerja 

b) Polik. Kandungan/KB : Melayani setiap hari kerja 

5. Poliklinik kesehatan anak  : Melayani setiap hari kerja 

6. Poliklinik mata  : Melayani setiap hari kerja 

7. Poliklinik gigi dan mulut  : Melayani setiap hari kerja 

8. Poliklinik THT  : Melayani setiap hari kerja 



b. Instalasi rawat darurat 

Melayani selama 24 jam untuk pasien emergensi namun tidak 

menutup kemungkinan melayani pasien non emergensi. 

Pelayanan pasien dipisahkan antara pasien darurat bedah dan 

pasien darurat non bedah. 

Kapasitas pelayanan terdiri dari: 

1) 1 (satu) ruangan tindakan OK minor 

2) 2 (dua) ruangan observasi bedah dengan dua buah tempat 

tidur. 

3) 2 (dua) ruangan observasi non bedah 

4) 1 (satu) ruangan jaga / petugas 

5) 1 (satu) ruangan sterilisasi 

c. Instalasi rawat inap 

Gedung fasilitas rawat inap terdiri dari: 

1) Gedung perawatan I 

Kapasitas tempat tidur: 

Kelas utama  : 1 tempat tidur 

Kelas I  : 4 tempat tidur (untuk 4 kamar) 

Kelas II  : 18 tempat tidur (untuk 6 kamar) 

2) Gedung perawatan II 

Kapasitas tempat tidur: 

Kelas I : 2 tempat tidur 



Kelas II  : 3 tempat tidur (untuk 3 kamar) 

Kelas III  : 18 tempat tidur (untuk 5 kamar) 

3) Gedung perawatan III (persalinan) 

Kapasitas tempat tidur: 

Kelas utama  : 3 tempat tidur (untuk 3 kamar) 

Kelas I  : 2 tempat tidur (untuk 1 kamar) 

Kelas II  : 3 tempat tidur (untuk 1 kamar) 

Kelas II  : 4 tempat tidur (untuk 1 kamar) 

4) Gedung VIP 

Kapasitas tempat tidur: 

Jumlah tempat tidur  : 10 tempat tidur (untuk 10 kamar) 

d. Instalasi rawat intensif (ICU) 

Ruangan instalasi rawat intensif (ICU pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Polewali sudah layak pakai dimana ruangan tersebut 

sudah dilengkapi beberapa peralatan dengan kapasitas tempat 

tidur yang tersedia 6 (enam) tempat tidur. 

Tenaga yang menangani pelayanan perawatan intensif terdiri 

dari: 

1) 1 (satu) orang tenaga dokter ahli bedah 

2) 2 (dua) orang perawat terlatih rawat intensif 

3) 3 (tiga) orang perawat 

 



e. Instalasi bedah sentral 

1) Kamar operasi terdiri dari: 

a) Ruang kamar operasi ber-AC 

b) Ruang RR (pulih sadar tidak ber-AC, 4 tempat tidur) 

c) Ruang persiapan operasi 

2) Anasthesi 

a) Pelayanan anasthesi dikamar bedah 

b) Melakukan bantuan resusitasi kasus gawat darurat atau 

bangsal yang membutuhkan. 

c) Memberikan terapi inhalasi 

3) Tenaga yang ada: 

a) 1 (satu) orang dokter ahli bedah 

b) 1 (satu) orang dokter ahli kebidanan 

c) Penata anasthesi 1 orang 

d) Perawat terlatih anasthesi 1 orang 

e) Perawat OK 7 orang  

f) Cleaning service 1 orang 

2) Pelayanan penunjang medik 

a. Radiologi 

Instalasi radiologi memberikan pelayanan selama 24 jam, jenis 

pelayanan yang diberikan; foto rontgen, foto gigi, foto tulang, 



foto kepala, foto serpikal, foto waters, foto cruris, foto femur 

humerus, foto panggul, foto BNO, foto sistograf. 

b. Laboratorium 

Instalasi laboratorium memberikan pelayanan selama 24 jam 

dengan jenis pelayanan yang diberikan; hematologi, kimia klinik, 

immumonoserologi, cairan tubuh, tinja, pemeriksaan dahak, 

pemeriksaan cairan fleura dan asites. 

c. Farmasi 

Instalasi farmasi mempunyai tugas melakukan / melaksanakan 

kegiatan; peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat pasien 

rawat jalan dan rawat inap. Melaporkan pemakaian obat-

obatan, penyimpanan dan penyaluran alat-alat kesehatan habis 

pakai kepada UPF berdasarkan permintaan pelayanan instalasi 

farmasi diberi selama kerja kecuali Apotik Tarrare melayani 

selama 24 jam. 

1. Apoteker 1 (satu) orang 

2. Asisten apoteker (1) orang 

3. Tenaga perawat 3 (tiga) orang 

4. Tenaga Administrasi 2 (dua) orang 



d. Fisioteraphy (instalasi rehabilitasi medik) 

Instalasi rehabilitasi medik adalah salah satu unit pelayanan 

dalam lingkup rumah sakit khususnya dalam bidang keterafian 

fisik yang terdiri dari: 

1. Physiotherapy 

2. Okupatisiona therapy 

3. Speak therapy 

4. Therapy reaksasi 

5. Orthotic prosthetic 

6. Petugas sosial medik 

3) Pelayanan penunjang non medik 

a. Instalasi gizi 

Instalasi gizi adalah salah satu unit kerja dan merupakan unsur 

pelaksana utama dalam organisasi rumah sakit yang berperan 

sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit. 

Kegiatan instalasi gizi terdiri atas: 

1. Kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyaluran 

makanan. Kegiatan ini disalurkan menjadi kegiatan 

penyediaan atau pengadaan makanan 

2. Kegiatan gizi di ruang rawat. 

3. Sedangkan kegiatan penyuluhan dan konsultasi gizi 

langsung pada keluarga pasien dan pasien itu sendiri. 



Ketenagaan instalasi gizi terdiri atas: 

1. Tenaga yang ahli adalah tenaga yang mendapatkan 

pendidikan dasar khusus gizi sebanyak 2 (dua) orang. 

Yakni; Sarjana Gizi 1 orang, dan Sarjana Muda 1 orang. 

2. Tenaga non ahli adalah tenaga yang bekerja dibidang 

penyelenggaraan makanan seperti pekarya/pemasak 

sebanyak 3 orang yang tingkat pendidikannya SMP 

sederajat. 

b. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit 

Gedung pemeliharaan rumah sakit belum ada kecuali tempat 

cuci alat tenun 1 (satu) ruangan. Alat-alat yang tersedia mesin 

cuci 1 (satu) buah, jenis tenaga yang ada; tenaga sanitarium 

(SPPH) 1 orang, dan tenaga cleaning service 12 (dua belas) 

orang. 



BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman terhadap pasien 
Asuransi Kesehatan (ASKES) 

 
Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman 

terhadap pasien ASKES mampu memberikan pelayanan kesehatan 

secara komprehensif dan berkelanjutan, pelayanan kesehatan yang 

dimaksud meliputi pelayanan medis maupun pelayanan non medis. 

Namun, pada dasarnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Polman ditunjang beberapa bidang, antara lain:  

1. Sumber Daya Manusia  

Untuk mendapatkan gambaran tentang pelayanan 

kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman, penyajian 

data diolah secara deskriptif dengan menggunakan distribusi tabel 

frekuensi, maka berikut ini akan disajikan data hasil angket 

berdasarkan item-item pertanyaan dalam bentuk tabel frekuensi dan 

persentase mengenai efektivitas pelayanan medis maupun non medis, 

diantaranya; sumber daya manusia, administrasi, sistem informasi, 

sarana dan prasarana, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, serta 

tingkat mutu layanan rumah sakit. Untuk memperoleh data yang lebih 

akurat dapat dilihat pada tabel berikut ini:  



Tabel 7.  Tanggapan responden tentang pelayanan dan hasil kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman 
terhadap pasien ASKES 

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik  

Baik  

Kurang baik 

Tidak baik 

11 

47 

7 

- 

16.9 

72.3 

10.7 

- 

    
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

 Pelayanan non medis sangat mempengaruhi baik buruknya 

pelayanan medik yang diberikan. Untuk lebih lanjut mengetahui tingkat 

pelayanan dan hasil kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Polman dapat dilihat pada analisa data yang disajikan dalam tabel 

diatas.  

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan hasil kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Polman telah mencapai pada tingkat 

efesiensi, hal ini membuktikan terdapat 16,9% (11 orang) responden 

menyatakan sangat efektif, 72,3% (47 orang) responden menyatakan 

telah efektif terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan 

responden yang menyatakan kurang efektif terdapat 10.7% (7 orang) 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak efektif.     

       



Tabel 8.  Tanggapan responden tentang pelayanan pasien ASKES 
yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik  

Kurang baik 

Tidak baik  

3 

49 

11 

2 

4.6 

75.4 

16.9 

3.1 

    
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Berdasarkan Tabel. 8 tersebut, dapat dilihat bahwa pelayanan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terhadap pelayanan 

pasiennya benar-benar dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli. Hal ini 

dibuktikan oleh banyaknya 4,6% (3 orang) responden yang memberikan 

keterangan yang efektif. Namun dibalik keefektifan pelayanan tersebut, 

terdapat 16,9% (11 orang) yang menyatakan kurang efektif dan 3,1% (2 

orang) yang memberikan pernyataan tidak efektif terhadap pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terhadap pasien ASKES.           

2. Administrasi  

Faktor lain yang merupakan pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Polman adalah sistem administrasinya dan 

pengelompokan. Berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:  



Tabel 9.  Tanggapan responden tentang proses pengelolaan 
administrasi pasien ASKES di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik  

Kurang baik 

Tidak baik 

10 

42 

11 

2 

15.3 

64.7 

16.9 

3.1 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Berdasarkan dari hasil analisa data yang termuat dalam 

Tabel.9, dapat memberikan pemahaman bahwa sistem administrasi 

pasien dapat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap 

kelengkapan-kelengkapannya, terbukti 15,3% (10 orang) responden 

menyatakan sangat efektif dan 64,7% (42 orang) responden yang 

menyatakan sudah efektif dalam pengelolaan administrasi. Adapun 

responden yang memberikan keterangan kurang efektif yakni 16,9% 

(11 orang) dan 3,1% (2 orang) responden yang menyatakan 

tidak/belum efektif tentang pengelolaan administrasi.  

Tabel 9.  Tanggapan responden tentang prosedur pengelolaan 
administrasi pasien ASKES di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

Sangat baik 

Baik  

Kurang baik 

10 

42 

11 

15.3 

64.7 

16.9 



4. Tidak baik 2 3.1 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Berdasarkan dari hasil analisa data yang termuat dalam 

Tabel.9, dapat memberikan pemahaman bahwa sistem administrasi 

pasien dapat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap 

kelengkapan-kelengkapannya, terbukti 15,3% (10 orang) responden 

menyatakan sangat efektif dan 64,7% (42 orang) responden yang 

menyatakan sudah efektif dalam pengelolaan administrasi. Adapun 

responden yang memberikan keterangan kurang efektif yakni 16,9% 

(11 orang) dan 3,1% (2 orang) responden yang menyatakan 

tidak/belum efektif tentang pengelolaan administrasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut, sistem administrasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman selama ini belum 

mengalami hambatan karena dikelola oleh orang yang mempunyai 

keahlian dalam bidang tersebut. Akhirnya pasien tidak merasa 

dipersulit, apabila berurusan dengan sistem administrasi di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman.    

3. Sistem informasi Rumah Sakit  

Pentingnya kesehatan masyarakat harus seiring dengan 

pengetahuan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat. 

Olehnya itu, pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak rumah 



sakit dan dinas kesehatan untuk memberikan informasi kesehatan baik 

di dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar ruang lingkupnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 10.  Tanggapan responden tentang aktifitas sistem informasi di 
dalam ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat aktif 

Aktif  

Kurang aktif 

Tidak aktif 

8 

50 

7 

- 

12.3 

77 

10.7 

- 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Keaktifan sistem informasi di dalam Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Polman seperti yang termuat pada Tabel. 10, diatas 

yang menyatakan aktif, hal ini ditandai oleh sebagian besar responden 

yang telah memberikan keterangan aktif yakni 12,3% (8 orang) 

responden menyatakan sangat aktif dan 77% (50 orang) responden 

yang menyatakan dalam kategori aktif, sedangkan yang menyatakan 

kurang aktif sebanyak 10,7% (7 orang) responden informasi kesehatan 

di luar ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman.    

Tabel 11.  Tanggapan responden tentang aktifitas sistem informasi di 
luar ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. Sangat aktif 5 7.7 



2. 

3. 

4. 

Aktif  

Kurang aktif 

Tidak aktif 

40 

13 

7 

61.6 

20 

10.7 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Berdasarkan Tabel. 11 diatas keaktifan sistem informasi di 

luar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman dinyatakan aktif. 

Hal ini ditandai oleh sebagian besar responden yang telah memberikan 

keterangan aktif yakni sebanyak 7,7% (5 orang) responden menyatakan 

sangat aktif dan 61,6 (40 orang) responden yang menyatakan aktif, 

sedangkan yang menyatakan kurang aktif sebanyak 20% (13 orang) dan 

yang menyatakan tidak aktif sebanyak 10,7% (7 orang) responden. 

Sehubungan dengan keaktifan system informasi tersebut. Dari 

hasil Wawancara (Dra. Musdalifa Djafar) mengatakan, bahwa pasien 

rumah sakit umum daerah kabupaten Polman tidak mengalami 

hambatan ketika ia ingin memperoleh keterangan-keterangan atau 

informasi tentang kesehatan. Informasi tersebut juga merupakan 

penunjang memperlancar system pelayanan. Khususnya informasi 

tentang kesehatan terhadap pasien, salah satu bentuk difasilitasi 

informasi di dalam maupun di luar ruang lingkup Rumah sakit umum 

daerah kabupaten Polman adalah dalam bentuk pengumuman dengan 

menggunakan pengeras suara.    



Tabel 12.  Tanggapan responden tentang pimpinan Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Polman menjalin hubungan 
yang erat dengan pasien serta bawahannya terhadap 
pelayanan kesehatan.   

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik  

Kurang baik 

Tidak baik 

12 

38 

10 

5 

18.5 

58.5 

15.4 

7.6 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Untuk menciptakan suasana yang kondusif pada wilayah  

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terhadap pelayanan 

kesehatan, maka pimpinan berusaha secara maksimal untuk menjalin 

kerja sama yang erat dengan bawahannya. Hal yang demikian 

dimaksudkan agar tercipta efektifitas pelayanan terhadap pasien. Kerja 

sama tersebut telah tergambar pada Tabel.12 di atas, yaitu 18,5% (12 

orang) responden yang memberikan keterangan sangat aktif, 58,5 (38 

orang) responden yang menyatakan aktif, sedangkan selisihnya 

terdapat 15,4% (10 orang) responden menyatakan kurang aktif dan 

7,6% (5 orang) responden yang memberikan keterangan tidak aktif 

dalam hubungan kerja sama antara pimpinan dan bawahannya.          

4. Mutu pelayanan  

Dari berbagai tanggapan responden diatas dapat 

menunjukkan tingkat mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum 



daerah kabupaten Polman. Olehnya itu, mutu yang dimaksud adalah 

yang berhubungan dengan keefektifan pelayanan kesehatan, untuk 

memperoleh data lebih akurat maka dapat dilihat tabel berikut:  

Tabel 13.  Tanggapan responden tentang mutu pelayanan kesehatan  
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat bermutu 

Bermutu   

Kurang bermutu 

Tidak bermutu 

5 

45 

12 

3 

7.7 

69.2 

18.5 

4.6 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Sehubungan dengan tanggapan responden tersebut, pada  

Tabel. 13 diatas menunjukkan tingkat efesien/mutu pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh di Rumah sakit umum kabupaten 

Polman sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan. Hal ini 

terbukti  7,7% (5 orang) responden menyatakan sangat aktif dan 69,2 

(45 orang) responden mengkategorikan sudah bermutu dan efesien.  

sedangkan responden yang memberikan keterangan kurang efektif 

terdapat 18,5% (12 orang) dan yang menyatakan tidak aktif sebanyak 

4,6,% (3 orang) responden.   

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Rumah Sakit Umum 
Kabupaten Polman terhadap pasien ASKES.   
 



1. Faktor pendukung pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman 

terhadap pasien ASKES. 

a. Pasien Rawat Inap  

Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti Rumah Sakit 

Umum Kabupaten Polman terdapat beberapa faktor pendukung 

pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap yaitu:  

1) Tersedianya sarana (peralatan medis) dalam melayani pasien. 

Eksistensi peralatan medis ini apabila dilihat dari segi fungsi 

dan pemanfaatannya adalah merupakan faktor penunjang 

terhadap efektifnya pelayanan. Hal ini disebabkan karena 

hampir semua kasus (penyakit) yang dihadapkan oleh rumah 

sakit harus dibantu oleh peralatan-peralatan medis, seperti: 

pengukuran tekanan darah, suhu badan, detak jantung, tabung 

oksigen, dan lain sebagainya.  

Untuk mengetahui apakah peralatan-peralatan medis tersebut 

telah berfungsi secara aktif atau tidak, maka dapat dilihat dalam 

tabel berikut:  

Tabel 14.  Tanggapan responden tentang tingkat pemakaian 
peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Polman.  

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

Sangat baik 

Baik   

10 

50 

15.4 

76.9 



3. 

4. 

Kurang baik 

Tidak baik 

5 

- 

7.7 

- 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Pada tabel.14, tanggapan responden tentang tingkat 

pemakaian peralatan medis di Rumah sakit umum kabupaten 

Polman telah sesuai dilihat dari fungsi dan pemanfaatannya. 

Hal ini terbukti 15,4% (10 orang) responden menyatakan sangat 

aktif dan 76,9 (50 orang) responden memberikan keterangan 

sudah efektif, sedangkan responden yang memberikan 

keterangan kurang aktif terdapat 7,7% (5 orang) dan yang 

menyatakan tidak aktif sebanyak tidak ada.  

Dan hasil analisa data tersebut, telah terlihat bahwa peralatan 

medis dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sehubungan 

dengan ini, pimpinan Rumah sakit umum kabupaten Polman Dr. 

H. Ayub Ali. MM (interview) memberikan argumentasi yakni “ 

Pelayanan pada diagnosa pasien secara umum sering 

ditunjang atau tidak terlepas dari peralatan-peralatan medis, 

karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja pegawai 

dalam memberikan layanan yang intensif.     

2) Profesionalisme tenaga medis (Dokter ahli)  



Selain dari tersedianya peralatan medis, yang menjadi salah 

satu aspek pendukung terselenggaranya pelayanan terhadap 

pasien rawat inap yakni tenaga medis yang professional. 

Profesionalisme tenaga medis ditinjau mengenai pengawasan, 

pengontrolan, dan pembenahan pasien rawat inap di rumah 

sakit umum daerah kabupaten Polman haruslah ditunjang oleh 

sumber daya manusia yang lebih memadai sehingga dapat 

lebih merespon pada keluhan-keluhan pasien. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 15.  Tanggapan responden pasien rawat inap tentang 
profesionalisme tenaga medis di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Polman khususnya pasien ASKES.   

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat profesional 

profesional   

Kurang profesional 

Tidak profesional 

14 

42 

6 

3 

21.5 

64.6 

9.3 

4.6 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Dari analisa tabel.15 diatas, bahwa profesionalisme tenaga 

medis di rumah sakit umum daerah kabupaten Polman 

khususnya pasien ASKES ditinjau dari segi pengawasan, 

pengontrolan dan pembenahan-pembenahan pasien dalam 

pelayanan cukup efektif. Keefektifan tersebut dibuktikan dari 



Tabel. 15 diatas yakni 21,5% (14 orang) responden menyatakan 

sangat aktif dan 64,6 (42 orang) responden yang menyatakan 

efektif, 9,3% (16orang) menyatakan kurang aktif dan 4,6,% (3 

orang) responden yang memberikan keterangan tidak/belum 

efektif terhadap profesionalisme tenaga medis pada pasien 

rawat inap.   

b. Pasien rawat  jalan 

Yang menjadi factor pendukung keaktifan hasil kerja 

rumah sakit umum daerah kabupaten Polman terhadap pasiennya, 

baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap adalah karena 

ditunjang oleh tenaga dan sumber daya yang memadai, sehingga 

tercipta kedisiplinan yang tinggi khususnya disiplin terhadap jam 

kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 16.  Tanggapan responden tentang kedisiplinan pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Polman khususnya pasien ASKES.   

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat disiplin 

Disiplin   

Kurang disiplin 

Tidak disiplin  

14 

42 

6 

3 

21.5 

64.6 

9.3 

4.6 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  



Tabel. 16 menunjukkan 20% (13 orang) responden 

menyatakan sangat disiplin, 76,9% (50 orang) responden 

menyatakan sudah disiplin, 3,1% (2 orang) responden menyatakan 

kurang disiplin namun tidak ada responden yang memberikan 

keterangan yang tidak disiplin. Dari hasil analisa tersebut telah 

memberikan pemahaman tentang peningkatan kedisiplinan, disiplin 

dalam bekerja lebih diutamakan karena kedisiplinan dapat 

mempengaruhi efektivitas dan hasil kerja dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan penuturan salah 

seseorang petugas rumah sakit umum daerah kabupaten Polman, 

Makmur, SKM (wawancara) mengatakan bahwa, hal utama yang 

harus dimiliki tentang pelayanan kesehatan baik petugas sebagai 

tenaga non-medis maupun yang bertugas sebagai tenaga medis 

(dokter) yang khusus mengenai langsung pasien adalah 

menanamkan rasa disiplin dan rasa tanggung jawab atas tugas 

yang diberikan. Tanpa kehadiran kedisiplinan maka pelayanan 

dapat terbengkalai dan pasien merasa tidak diperhatikan.           



2. Faktor penghambat pelayanan rumah sakit umum kabupaten Polman 

terhadap pasien ASKES. 

Berdasarkan analisa data pembahasan sebelumnya yang 

membahas tentang factor pendukung pelayanan rumah sakit umum 

daerah kabupaten Polman terhadap pasien ASKES dapat 

dikategorikan aktif san efektif. Namun dibalik keaktifan dan kreatifitas 

hasil kerja tersebut masih terdapat kendala-kendala dalam 

memberikan pelayanan. Hal ini dapat diketahui karena belum 

tersedianya secara maksimal peralatan-peralatan pelayanan medis 

baik terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan.  

Tersedianya alat-alat medis di rumah sakit umum daerah 

kabupaten Polman, bukan berarti dari pihak pemerintah kurang 

memperhatikan hal tersebut, akan tetapi dana yang tersedia belum 

mencukupi untuk menyediakan peralatan tersebut. Untuk memperoleh 

data yang akurat, maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 17.  Tanggapan responden tentang persiapan peralatan medis  
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman.   

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat tersedia 

Tersedia   

Kurang tersedia 

Tidak tersedia  

5 

23 

29 

8 

7.7 

35.4 

44.6 

12.3 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  



Tabel.17 diatas menunjukkan persediaan sarana dan 

prasarana (peralatan) yang dimiliki rumah sakit umum daerah 

kabupaten Polman masih kurang. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya 

responden 7,7% (5 orang) responden yang memberikan keterangan 

sangat tersedia dan 35,4% (23 orang) responden menyatakan 

tersedia. Sedangkan selisihnya terdapat 44,6% (29 orang) responden 

menyatakan kurang tersedia dan 12,3% (8 orang) responden 

memberikan keterangan persediaan peralatan di rumah sakit umum 

kabupaten Polman belum tersedia.  

Tabel 18.  Tanggapan responden tentang tingkat peralatan medis di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman.   

 
No.  Kategori Jawaban  Frekuensi  Persentase  
1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat canggih 

Canggih    

Kurang canggih 

Tidak canggih  

5 

20 

33 

7 

7.7 

30.8 

50.8 

10.7 

Jumlah  65 100 
Sumber data: Hasil olahan data primer, Februari 2006  

Di samping kurangnya peralatan medis, factor lain yang 

menjadi penghambat efektifnya pelayanan kesehatan pada rumah 

sakit umum daerah kabupaten Polman adalah tingkat peralatan medis. 

Berdasarkan tabel.18 diatas, 7,7% (5 orang) responden yang 

mengkategorikan sangat canggih dan 30,8% (20 orang) responden 

menyatakan sudah canggih. Namun, dari hasil analisis tabel.18 diatas 



juga menunjukkan 50,8% (33 orang) responden menyatakan tingkat 

peralatan medis yang dimiliki kurang canggih dan 10,7% (7 orang) 

responden memberikan keterangan bahwa tingkat peralatan  di rumah 

sakit umum kabupaten Polman masih bersifat manual (tidak canggih). 

Tapi pada dasarnya yang sangat memprihatinkan adalah apabila 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya arti 

kesehatan serta cara menanggulanginya, menurut Dr. H. Ahmad Aziz 

(wawancara) memberikan komentar bahwa walaupun rumah sakit 

umum daerah kabupaten Polman telah disiapkan fasilitas peralatan 

yang memadai secara maksimal, dan disediakan tenaga-tenaga ahli 

yang profesional, akan tetapi masyarakat tidak memiliki kesadaran 

yang tinggi tentang manfaat kesehatan dan membiasakan hidup sehat, 

maka tingkat penderita akan semakin meningkat dan eksistensi 

peralatan tersebut tidak sama sekali meminimalisasi tingkat penderita, 

akan tetapi perannya adalah sebagai alat Bantu dalam penyembuhan. 

Agar tercipta efektifitas pelayanan dan dapat mengurangi 

peningkatan pasien, maka menurut beliau adalah harus menjalin 

hubungan kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pemerintah 

agar menyiapkan semaksimal mungkin fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan, dan masyarakat harus mampu memiliki kesadaran yang 

tinggi tentang betapa pentingnya kesehatan.      

 



BAB V  
P E N U T U P  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data secara deskriptif di atas tentang 

efektivitas pelayanan kesehatan dan factor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kabupaten 

Polman, maka dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan:  

1. pelayanan  rumah sakit umum daerah kabupaten Polman terhadap 

pasien askes dari hasil penelitian berupa; sumber daya manusia, 

administrasi, sistem informasi, dan mutu pelayanan dinyatakan efektif. 

Sedangkan pelayanan medis medis secara umum, berupa; pasien 

rawat jalan dan rawat inap sudah memenuhi standarisasi pelayanan 

yang efektif. 

2. Sarana dan prasarana di rumah sakit umum daerah kabupaten 

Polman berdasarkan data hasil analisis penelitian, dinilai tingkat 

persediaan dan perlengkapannya masih dalam tahap pengembangan, 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam 

memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang efektif.     



B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

berikut ini dikemukakan pula beberapa saran. 

1. sebagaimana tingkat mutu pelayanan rumah sakit umum daerah 

kabupaten Polman dinilai efektif dalam pengelolaannya, pihak rumah 

sakit sebagai wadah dapat memberikan pelayanan kesehatan secara 

komprehensif dan berkelanjutan, serta memelihara dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan di segala bidang agar lebih meningkatkan 

kepuasan pelanggannya (pasien)    

2. Rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten Polman dianjurkan 

agar tetap berupaya memberikan pemahaman berupa system 

informasi kesehatan lingkungan di luar ruang lingkup rumah sakit 

maupun di dalam rumah sakit itu sendiri baik secara perorangan, 

keluarga, kelompok dan masyarakat. 

a. Rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten Polman beserta 

pemerintah setempat tetap berupaya menyediakan sarana-sarana 

penunjang pelayanan kesehatan demi meminimalisasi tingkat 

penderita dan lebih meningkatkan motivasi kerja pada tenaga-tenaga 

rumah sakit di bidang pelayanan medis maupun pelayanan non 

medis.        
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