
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam segala bidang. Pelayanan merupakan tugas utama dari 

aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan sudah tertera 

jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4, yang menjelaskan 

tentang 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur pemerintah terhadap 

masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah 

indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan ke tertitaban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

 

Diperjelas kembali dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perwujudan nyata dari sikap 

aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain tercermin 

dalam penyelenggaraan pelayanan public. Oleh karena itu, upaya untuk 

 

 

 

 

 

1 



2 
 

 

 

 

meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan public terus 

dilakukan. 

 

Salah satu bentuk pelayanan publik kesehatan daerah yakni pelayanan 

publik dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan publik di Kabupaten Garut salah 

satunya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten 

Garut. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut adalah rumah sakit 

umum daerah tipe B non pendidikan yakni rumah sakit yang tidak memiliki 

program pelatihan residensi dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan universitas 

(Siregar dan Amalia, 2004). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet juga 

mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas, yang terdapat 

empat macam pelayanan spesialis yang disediakan seperti pelayanan penyakit 

dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak serta pelayanan kebidanan dan 

kandungan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut 

memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penyediaan pemberian jaminan 

kesehatan, hal ini dibuktikan dengan kegiatan pelayanan yang diberikan seperti : 

fasilitas rawat jalan, fasilitas rawat inap, fasilitas kamar tindakan, fasilitas 

penunjang diagnostik, dan lain-lain. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. 

slamet Kabupaten Garut harus menyediakan dan memberikan pelayanan 

kesehatan yang prima agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik. 

Pelayanan rawat inap sendiri merupakan pelayanan utama di rumah sakit 

yang terdapat interkasi lebih lama antara pasien dan pihak rumah sakit. Di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut sendiri dibagi atas 

beberapa kelas, yakni kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. 
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Pada kenyataannya kegiatan pelayanan yang dilakukan di RSUD dr. 

Slamet Kabupaten Garut masih terdapat masalah. Salah satunya seperti kurangnya 

perhatian petugas dalam pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap, dalam 

pelayanan tersebut menjadi pokok utama pelayanan yang dibutuhkan pasien dan 

keluarga pasien yang sedang atau akan menerima pelayanan di rumah sakit. 

Karena alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam 

mengenai masalah yang dihadapi dan mempelajari masalah tersebut dengan hasil 

dapat memberikan saran serta solusi untuk perbaikan pelayanan di instalasi rawat 

inap dan diharapkan dapat digunakan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut 

Konsep mengenai kualitas pelayanan lebih bersifat relative, karena 

penilaian kualitas sangat ditentukan dari perspektif serta sudut pandang yang 

digunakan. Kualitas erat kaitannya dengan tingkat kepuasan, proses dan produk 

yang dihasilkan. Kualitas pelayanan yang baik yaitu memuaskan masyarakat 

sesuai dengan standard dan asas pelayanan masyarakat, manajemen dan 

kepemimpinan, serta organisasi pelayanan masyarakat dan yang terakhir para 

pemberi pelayanan yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. Apakah masing- 

masing telah menjalankan dengan baik. 

Sebagai institusi publik dalam hal pelayanan kesehatan, Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut terus berbenah menuju 

kearah yang lebih baik agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin 

berkualitas. Namun, pada kenyataannya di Rumah sakit Umum Daerah dr. Slamet 

Kabupaten Garut pelayanannya masih terdapat kekurangan yang tampak dalam 

indikator seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 Ketercapaian Pelayanan 

 

Indicator 

Sasaran 

Hasil 

Tahun 

2017 

Target 

Tahun 

2018 

Capaian 

Target 

tahun 

2018 

Tercapai/ 

Tidak 

Hasil 

Sampai 

dengan 

2018 

Indikato 

standar 

pelayanan 
minimal 

67,51% 75,% 121,42% Tercapai 91,07% 

Indeks 

Kepuasan 
masyarakat 

67,5% 70,51% 101,86% Tercapai 72% 

Persentase 
Standar 

Ideal RS 

25% 79% 63,29% Tidak 

Tercapai 

50% 

 

Sumber/ lakip RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut 

 

Data di atas menunjukkan salah satu indicator ketercapaian pelayanan 

pada presentase standar ideal rumah sakit belum tercapai. Namun saat penulis 

mengamati dan memperhatikan pada observasi awal keadaan di instalasi rawat 

inap, terlihat bahwa pelayanan petugas yang diberikan kepada para pasien kurang 

maksimal, terlihat dari beberapa aspek yang kurang ditunjukkan oleh petugas 

kepada pasien. Permasalahan tersebut diantaranya kesopanan dan keramah 

tamahan yang petugas berikan masih kurang maksimal terlihat bahwa masih 

adanya petugas yang kurang sopan memperlakukan pasien maupun keluarga 

pasien. 

Dalam observasi awal dapat dikatakan bahwa pelayanan di rawat inap 

Kelas I cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam 

pelayanan di RSUD dr. Slamet, yakni pelayanan rawat inap Kelas II dan rawat 

inap Kelas III yang pada kenyataannya pelayanan yang di berikan kepada pasien 

rawat inap Kelas II dan Kelas III sangat berbeda jauh, tidak sebaik pelayanan 
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kepada pasien rawat inap Kelas I. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah 

satu bekas pasien rawat inap Kelas II yaitu Ibu Sumiati yang mengeluhkan 

perawatan rawat inap Kelas II yang mana kurang cepat tanggapnya pelayanan 

yang diberikan sehingga membuat pasien terlalu lama menunggu, begitu pun 

dengan keadaan ruangannya yang sangat panas, pengap, dan bagaimana pasien 

bisa sembuh, yang ada semakin parah kondisinya karena tidak ada pendingin 

ruangan. Alat komunikasi seperti bel diruangan untuk memanggil perawat pun 

tidak ada sehingga membuat keluarga pasien yang menunggu harus pulang pergi 

memanggil perawat saat membutuhkan sesuatu. Yang pada akhirnya perawatan 

pasien rawat inap menjadi ber hari-hari, dan menjadikan tagihan ke BPJS pastinya 

akan membengkak. 

Selain itu, pada observasi awal peneliti juga menemukan beberapa 

permasalahan pasien yang mengeluhkan tentang ketidakramahan perawat di ruang 

inap Kelas III. Hal ini seperti yang diakui oleh Bapak Entis yang mengatakan 

bahwa perawat yang menangani beliau kurang ada keramahan dari perawat yang 

melayaninya. Selain itu pasien lainnya pun mengeluh tentang keterlambatan 

perawat dalam menangani pasien di Kelas III. Hal ini seperrti dikatakan oleh Ibu 

bahwa beliau waktu memanggil perawat untuk ganti selang infusan, setengah jam 

perawatnya baru dating ke tempatnya tidak seperrti pelayanan pada pasien kelas I. 

Yang mana keterlambatan perawat dalam merespon kebutuhan pasien Kelas III 

membuat pasien di Kelas III merasa adanya diskriminasi dengan pasien Kelas I. 
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Peneliti juga mewawancarai pihak Rumah Sakit yaitu Ibu Cucu Saefullah, 

S.Kep selaku Kepala Bidang Instalasi Rawat Inap. Menurutnya, fasilitas yang 

disediakan oleh pihak Rumah Sakit tidak berbeda jauh dengan kelas-lain. Yang 

membedakan hanyalah tempat makan dan jumlah tempat tidur satu ruangan. 

Tetapi menurutnya, komunikasi yang dilakukan pasien kepada petugas ketika 

keadaan darurat tidak ada, bel yang disediakan jika ada panggilan darurat hanya 

tersedia untuk kelas VIP, dan ruang rawat inap Kelas I saja karena menurutnya 

jika ada pasien yang darurat harus ditangani hanya tinggal memanggil perawat 

yang sedang jaga. Selain itu juga jumlah petugas yang tidak sesuai dengan jumlah 

pasien yang dirawat yang mengakibatkan petugas kewalahan dalam melakukan 

pelayanan terhadap pasien. 

Selain mewawancarai pasien yang pernah di rawat di RSUD dr. Slamet 

serta pihak RSUD dr. Slamet, peneliti juga mewawancarai petugas keamanan 

RSUD dr. Slamet yang mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri kualitas RSUD 

dr. Slamet memang berbeda dengan rumah sakit yang ada di kota yang terbilang 

luas dan mampu menampung calon pasien dan keluarga pasien sehingga tidak 

berserakan menghalangi pejalan kaki seperti di dr. Slamet. Kondisi ruangan 

RSUD dr. Slamet yang tidak cukup luas mengakibatkan berdesakan dan sangat 

mengganggu orang yang melewatinya. Petugas keamanan RSUD dr. Slamet juga 

mengatakan bahwa dalam penerimaan dan pemanggilan pasien tidak kondusif 

karena banyaknya calon pasien dan keluarga pasien yang berdatangan. 

Maka, berdasarkan observasi serta wawancara awal yang dilakukan 

peneliti, terdapat perbedaan pendapat antara pasien yang mendapatkan pelayanan 
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juga petugas yang melakukan pelayanan. Ini menjadi permasalahan yang sangat 

jelas bahwa kurangnya komunikasi dan kurangnya perhatian, keramahan, cepat 

tanggap dan kesopanan yang diberikan antara petugas dengan pasien serta 

kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan yang kurang karena tidak adanya 

fasilitas alat komunikasi berupa bel untuk menangani pasien yang darurat dan 

menjadi hambatan karena penunjang yang diberikan juga masih kurang dan 

menjadikan kualitas dari pelayanan yang diberikan kurang optimal dan maksimal. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alasan dalam pengambilan 

judul penelitian diantaranya; 

1. Karena pelayanan yang baik sangat dibutuhkan bagi kepuasan 

masyarakat 

2. Untuk menemukan dan memberikan salah satu upaya peningkatan 

kualitas pelayanan kepada rumah sakit 

3. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi 

 

4. Ingin memberikan sumbangsih pemikiran kepada rumah sakit agar 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

5. Penelitian ini ada relevansinya dengan ilmu yang peneliti dapatkan. 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Kualitas Pelayanan Instalasi Rawat 

Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten 

Garut”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Tidak tercapainya standar ideal rumah sakit di RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut 

2. Ketidaktepatan waktu pelayanan dokter yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dengan waktu tunggu yang cukup lama, merupakan 

hal yang harus diselesaikan oleh RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut 

 
 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu bagaimana kualitas pelayanan instalasi rawat inap pada 

rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut? 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan instalasi rawat inap 

pada rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Slamet Kabupaten Garut. 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian mengenai kualitas pelayanan instalasi rawat inap diharapkan 

memberikan manfaat dilihat dari aspek teoritis dan praktis, yaitu: 
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1. Kegunaan Teoritis 

 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi 

publik yang terkait dengan suatu ilmu pelayanan publik. 

b) Memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu administrasi 

publik khususnya teori pelayanan public dan kualitas pelayanan. 

c) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa 

dan peneliti lainnya untuk mengkaji tentang kualitas pelayanan di 

instansi pemerintah. 

2. Kegunaan Praktis 

 

a) Bagi Peneliti 

 

1) Menambah wawasan bagi peneliti, dalam rangka menerapkan 

hasil– hasil studi mengenai kualitas pelayanan Publik. 

2) Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 

munaqosah strata satu (S1) pada jurusan administrasi publik 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam negeri 

sunan gunung djati bandung. 

b) Bagi Lembaga 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

mereka (mahasiswa) lain yang akan menindaklanjuti penelitian ini 

dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informasi 

penelitian yang lebih baik. 
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c) Bagi Instansi (RSUD dr. Slamet) 

 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan bahan pertimbangan bagi rumah sakit umum daerah 

(RSUD) tipe B non pendidikan dr. Slamet, khususnya terkait 

dengan kualitas pelayanan. 

2) Memberikan saran dan rekomendasi yang berguna bagi 

instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah maka diperlukan adanya 

kerangka penelitian, agar penelitian lebih terarah. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam penelitian ini untuk 

melihat kualitas pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Slamet 

Kabupaten Garut. 

Administrasi Publik Menurut Chandler dan Plano dalam keban (2015:8) 

adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. 

Pelayanan Publik Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2017:3) adalah sejumlah 

manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki. 

Pelayanan Kesehatan Menurut Levely dan Loomba (1973) adalah setiap 

upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam satu 
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organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit 

dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, 

maupun masyarakat. 

Teori kualitas pelayanan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah teori Zeithaml dalam Hardiansyah (2011:42) mengatakan bahwa untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 

indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan 

menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual tersebut yaitu: 

a. Tangibles; kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

b. Reliability; kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan 

yang terpercaya. 

c. Responsive; kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan 

konsumen. 

d. Assurance; kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai 

dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 

e. Emphaty; sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen 

Penelitian ini akan menghasilkan gambaran meningkat atau tidaknya 

kualitas pelayanan instalasi rawat inap rumah sakit umum daerah (RSUD) dr, 

Slamet kabupaten garut, dari hasil tersebut berharap akan meningkatnya kualitas 
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pelayanan instalasi rawat inap pada rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Slamet 

Kabupaten Garut. 

Adapun untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini; 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 
 

G. Proposisi 

 

Kualitas Pelayanan Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) dr. Slamet di Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya akan berjalan 

dengan baik jika Tangibles, Reliability, Responsive, Assurance, dan Emphaty. 


