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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Pasien Ibu Bersalin

Hasil analisis deskriptif pada seluruh responden diperoleh

karakteristik sebagaimana tercantum dalam tabel IV.1.

Tabel IV.1
Karakteristik Ibu Bersalin

Keterangan Jumlah Responden
N %

Pendidikan Ibu
- SD
- SMP
- SMA/SMK
- PT

4
8

18
5

11,4
22,9
51,4
14,3

Umur Ibu
- < 20 tahun
- 20 – 35 tahun
- > 35 tahun

3
26
6

8,6
74,3
17,1

Pekerjaan Ibu
- IRT
- Swasta
- Wiraswasta
- PNS

16
11
6
2

45,7
31,4
17,2

5,7

Persalinan ke
- Primipara
- Multipara
- Grandemultipara

18
17
0

51,4
48,6
0,0

Kesesuaian SOP
- Sesuai
- Tidak Sesuai

32
3

91,4%
8,6%

Sumber : data primer diolah, 2016
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

mempunyai tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 18 orang

(51,4%), dengan usia antara 20–35 tahun sebanyak 26 orang

(74,3%) dan mayoritas adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT)

yaitu sebanyak 18 orang (45,7%) dan jenis persalinannya adalah

kelahiran anak yang pertama (primipara) yaitu sebanyak 18 orang

(51,4%). Hasil kesesuaian Standar Operasional Prosedur dalam

asuhan persalinan normal mayoritas adalah sesuai yaitu sebanyak

32 orang (91,4%).

2. Pelayanan pelayanan rumah sakit bagi pasien ibu bersalin peserta

BPJS PBI

Sistem Administrasi Rawat Inap merupakan bagian dari

sistem pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ketileng Semarang.

Sebelum ada BPJS maka sistem Administrasi bagi pasien dengan

pasien normal sebelum adanya BPJS adalah

a. Pasien ibu mau melahirkan datang

Saat pasien pertama kali datang bagian administrasi

memberikan formulir untuk meminta data pasien dan syarat-

syarat pendukung seperti kartu identitas ataupun kartu keluarga

sebagai kartu pengenal yang sah. Selanjutnya bagian

administrasi akan mengisi formulir tersebut dan mengembalikan

kartu identitas pasien tersebut kepada pasien.
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b. Pasien atau mendaftarkan diri ke loket

Bagian administrasi memeriksa formulir dan syarat-syarat

pendukung dari pasien, jika lengkap pasien dibuatkan kartu

periksa sebagai dokumen yang akan tetap di Rumah Bersalin

sebagai arsip bagi Rumah bersalin.

b. Pasien masuk ke ruang rawat inap

Kemudian pasien langsung masuk bagian untuk dilakukan

pemeriksaan secara cermat dan tepat oleh bidan, kemudian

identitas Pasien didata dan dimasukkan ke Blangko Rekam

Medik. Kemudian dilakukan pemasangan infus dan menentukan

langkah-langkah selanjutnya dalam membantu persalinan.

c. Pasien Pulang

Setelah melahirkan dan membereskan semua administrasi

maka pasien dapat pulang ke rumah.

Rumah Sakit Ketileng Semarang merupakan salah satu rumah

sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan setelah

adanya BPJS Kesehatan maka prosedur atau sistem administrasi

pelayanan rumah sakit dalam proses persalinan juga mengalami

sedikit perubahan, tetapi perubahannya hanya dalam penggunaan

BPJS maka harus memiliki surat Rujukan dari Puskesmas atau

dokter pribadi, sedangkan prosedur yang lain tetap. Untuk lebih

jelasnya dapat dibuat dalam diagram sebagai berikut :
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Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola administrasi

rumah sakit sebelum dan sesudah BPJS pada dasarnya masih

sama, yang membedakan hanya di dalam penggunaan BPJS maka

diperlukan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Sebagai rumah sakit swasta yang harus bersaing dengan rumah

sakit lain maka pelayanan menjadi kunci utama bagi Rumah Sakit

Ketileng Semarang untuk memenangkan persaingan dengan rumah

sakit lain sehingga baik pasien BPJS maupun non BPJS sama-

sama mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit.

a. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Ibu Bersalin

Peserta BPJS Kelas III PBI

Pada dasarnya penetapan urusan wajib dan standar

pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan

Pendaftaran Pasien

Pemeriksaan formulir
pasien

Perawatan di
Ruang VK

Pasien Pulang

Sebelum BPJS Setelah ada BPJS

Surat Rujukan dari
Puskesmas/ dokter

pribadi
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dan strategi desentraliasi bidang kesehatan. Rumah Sakit

sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang

sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut

untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Bangsal VK tentang

Standar Pelayanan Rumah Sakit khususnya dalam proses

persalinan adalah sebagai berikut :

“Untuk standar pelayanan minimal rumah sakit di sini sudah
tersedia yaitu pelayanan persalinan dan perinatologi”

Rumah Sakit Ketileng Semarang sebagai salah satu sarana

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh

karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan

yang bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.

Hasil wawancara Kepala Bangsal VK yang dipersiapkan

oleh Rumah Sakit Ketileng Semarang dalam pemberian standar

pelayanan minimal persalinan di rumah sakit antara lain adalah :
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Bahwa di rumah sakit ditunjang dengan dokter SpOG,
dokter umum terlatih dalam persalinan, bidan yang
kompeten, pemberian pelayanan persalinan dengan
tindakan operasi, standar dokter SpOG, dokter SpA, dokter
SpAn, mampu menangani BBLR dan pertolongan
persalinan melalui secsio cesaria.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam proses persalinan sudah

disiapkan dengan baik oleh rumah sakit Ketileng Semarang. Hal

tersebut mendukung dari UU Kesehatan, pelaksanaan

pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan

keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa

penyelenggaraan upaya kesehatan lebih banyak berorientasi

pada aspek sosial kemanusiaan sebagai sarana untuk

pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kepentingan

masyarakat dalam hal ini adalah untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

b. Pelayanan Asuhan Persalinan Normal (APN) pada pasien ibu

bersalin BPJS Kelas III PBI

Salah satu pelayanan pada ibu bersalin adalah Asuhan

Persalinan Normal (APN). APN merupakan asuhan kebidanan

yang dilaksanakan oleh bidan di setiap tingkat pelayanan

kesehatan lain di masyarakat, sehingga sangat penting untuk

diketahui dan dilaksanakan oleh tenaga bidan yang hendak

membantu persalinan. Hasil observasi peneliti di ruang VK
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menunjukkan bahwa pengetahuan bidan standar dalam

penerapan standar asuhan persalinan normal (APN) sudah baik,

hal tersebut terbukti bahwa keterampilan bidan dalam

menerapkan standar Asuhan Persalinan Normal (APN) sehingga

pertolongan persalinanpun sesuai dengan Standar Asuhan

Persalinan Normal (APN).

Asuhan Persalinan Normal merupakan asuhan kebidanan

pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang

bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta

upaya pencegahan komplikasi. Langkah pertama dalam APN

adalah memahami tanda dan gejala. Hasil wawancara dengan

Kepala Bangsal VK  dalam langkah ini yang dilakukan bidan

adalah

“Dalam memahami tanda dan gejala yang kami lakukan
adalah dengan mengenali dan melihat adanya tanda
persalinan, dan bertanya kepada ibu apakah ibu mempunyai
keinginan untuk meneran, apakah ibu merasakan tekanan
yang semakin meningkat pada vaginanya dan pemeriksaan
perineum serta vulva vagina”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

melakukan pemeriksaan tanda dan gejala pada ibu dalam

persiapan persalinan normal dengan benar. Langkah selanjutnya

adalah menyiapkan pertolongan persalinan, dan dari hasil

wawancara dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng

Semarang diketahui bahwa :
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“Dalam menyiapkan pertolongan persalinan, maka kegiatan
yang kami lakukan adalah memastikan peralatan seperti
obat-obatan, menyiapkan tempat, memakai celemek,
mencuci tangan dan memakai sarung tangan dan yang
penting juga adalah menyiapkan kain di atas perut ibu serta
menyiapkan oksitorsin dan alat suntik steril”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

melakukan mampu menyiapkan peralatan dan perlengkapan

dengan baik dalam asuhan persalinan normal. Setelah

melakukan persiapan peralatan maka langkah selanjutnya

adalah memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin bayi,

dan dari hasil wawancara dengan Kepala Bangsal VK Rumah

Sakit Ketileng Semarang diketahui bahwa :

“Untuk memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin
maka yang kami lakukan adalah membersihkan vulva dan
perineum, mengganti sarung tangan, mencelupkan tangan
ke dalam larutan korin serta merendamnya selama 10 menit
dan tidak lupa kami periksa denyut jantung janin setelah
kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam
batas normal”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

dalam memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin bayi,

telah mampu melaksanakan dengan baik sebagai bagian dalam

asuhan persalinan normal, maka kemudian akan dilaukan

langkah selanjutnya yaitu menyiapkan ibu dan keluarga untuk

membantu proses pimpinan meneran dan dari hasil wawancara

dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang

diketahui bahwa :
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“Kami juga menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu
untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, tapi prosesnya
kami yang pimpin, kami himbau ibu untuk mampu
mendorong kuat saat meneran dan yang terakhir kami
ajarkan ibu untuk berjalan, jongkok dan mengambil posisi
yang nyaman”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

mampu berkomunikasi dengan baik dengan ibu dan keluarganya

dalam membantu persiapan persalinan, dimana bidan mampu

memimpin ibu bersalin dan keluarga untuk menyiapkan posisi

meneran, hal itu menunjukkan bahwa dalam langkah ini bidan

telah melakukannya dengan baik. Langkah selanjutnya adalah

persiapan pertolongan kelahiran bayi, dan dari hasil wawancara

dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang

diketahui bahwa :

“Apabila persiapan kelahiran bayi sudah dirasa siap, maka
dan kami melihat kepala bayi telah membuka vula, maka
kami letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk
mengeringkan bayi, meletakkan kain bersih di bawah bokong
ibu, membuka tutup partus set dan tidak lupa kami tetap
memakai sarung tangan DTT”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

dalam mempersiapkan kelahiran bayi adalah dengan

menyiapkan handuk, kain, partus set dan sarung tangan, hal

tersebut menunjukkan bahwa standar APN telah dilakukan

dengan tepat. Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng

Semarang juga menambahkan dalam wawancaranya bahwa :

“Kami juga memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil
tindakan yang cepat dan sesuai jika terjadi lilitan tali pusat”
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Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan juga

telah melakukan pemeriksaan lilitan tali pusat untuk mengambil

tindakan yang paling tepat, dan setelah itu bidan melakukan

penanganan bayi baru lahir dan berdasarkan hasil wawnacara

dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang

menunjukkan bahwa :

“Dalam penanganan bayi baru lahir maka kami letakkan bayi
di atas perut ibu, mengeringkan bayi, memeriksa kembali
uterus, melakukan suntik oksitosi, pemotongan tali pusat,
dan meletakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi
dan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat serta kami
pasangi topi di kepala bayi agar tetap hangat”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan telah

melakukan prosedur dengan baik setelah bayi lahir yaitu dengan

meletakkan bayi di atas perut ibu agar terjadi sentuhan dari kulit

ke kulit, mengeringkan bayi, dan beberapa kegiatan lainnya.

Dalam Asuhan Persalinan Normal maka masih terdapat langkah

lain dalam pelayanan pada ibu bersalin yaitu penatalaksanaan

aktif persalinan kala III. Hasil wawancara dengan Kepala

Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang menunjukkan

bahwa :

“Dalam penataaan kala III maka kegiatan yang kami lakukan
adalah memindahkan klem dari vulva, palpasi kontraksi
penanganan bayi baru lahir dan menegangkan tali pusat”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan

dalam penatalaksanaan aktif Kala III adalah dengan

memindahkan klem dari vula, melakukan palpasi kontraksi dan
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menegangkan tali pusat. Dalam Asuhan Persalinan Normal

langkah selanjutnya setelah penatalaksanaan aktif Kala III

adalah dengan mengeluarkan plasenta. Hasil wawancara

dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang

menunjukkan bahwa :

“Upaya selanjutnya adalah kami mengeluarkan plasenta
dengan berbagai upaya-upaya yang dapat kami lakukan
termasuk melakukan masase uterus”
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan

sudah melakukan upaya untuk mengeluarkan plasenta dan

melakukan masase uterus. Dalam Asuhan Persalinan Normal

langkah selanjutnya setelah penilaian perdarahan. Hasil

wawancara dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit Ketileng

Semarang mengenai penilaian perdarahan menunjukkan

bahwa :

“Dalam menilai perdarahan maka kami melakukan observasi
terhadap kedua sisi plasenta dan melakukan evaluasi
laserasi pada ibu pasca salin”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan

dalam melakukan penilaian perdarahan dengan cara melakkan

observasi pada plasenta dan melakukan evaluasi laserasi.

Dalam Asuhan Persalinan Normal langkah selanjutnya setelah

penilaian perdarahan adalah melakukan prosedur pasca

persalinan. Hasil wawancara dengan Kepala Bangsal VK Rumah

Sakit Ketileng Semarang menunjukkan  bahwa :
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“Setelah menilai perdarahan maka kami juga melakukan
pemeriksaan untuk memastikan uterus berkontraksi dengan
baik, dan hal pastinya adalah melakukan tetap melakukan
kontak kulit ke kulit ibu dan bayi”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya

kontak kulit ke kulit ibu dan bayi memang benar-benar

diperhatikan, hal itu dilakukan untuk semakin mendekatkan

psikologis anak dengan bayinya. Dalam Asuhan Persalinan

Normal maka rangkaian pemeriksaan sudah selesai dilakukan

dimana bidan tinggal melakukan evaluasi-evaluasi kegiatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bangsal VK Rumah Sakit

Ketileng Semarang mengenai kegiatan evaluasi yang dilakukan

adalah :

“kami melakukan pemantauan kontraksi dan mencegah
perdarahan, evaluasi pada estimasi jumlah kehilangan
darah, memeriksa nadi, temperatur dan memerika tindakan
yang tidak normal yang mungkin bisa terjadi dan memeriksa
pernafasan bayi, selain itu kami mengajarkan ibu untuk bisa
melakukan masase uterus secara mandiri”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan evaluasi yang

dilakukan bidan sudah sangat teliti, dimana bidan melakukan

berbagai evaluasi agar ibu dan bayi dapat segera sehat,

kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kebersihan

dan keamanan. Hasil wawancara dengan Kepala Bangsal VK

Rumah Sakit Ketileng Semarang mengenai kegiatan kebersihan

dan keamanan yang dilakukan adalah :

“setelah evaluasi maka kami membersihkan semua
peralatan yang kami gunakan, membuang bahan yang
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menjadi sampah dan tetap memeriksa ibu dan
membersihkan ibu agar lebih nyaman”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bidan telah

melakukan kegiatan kebersihan dan keamanan dengan baik,

kegiatan kebersihan yang dilakukan adalah membersihkan

semua peralatan dan untuk menjaga keamanan adalah dengan

memeriksa ibu, menjaga kebersihan ibu agar ibu menjadi lebih

nyaman. Hasil tersebut menunjukkan bahwa APN sudah

dilaksanakan dengan baik dan langkah terakhir adalah

pendokumentasian. Hasil wawancara dengan Kepala Bangsal

VK Rumah Sakit Ketileng Semarang tentang pendokumentasian

adalah :

“Setelah semua kegiatan APN kami lakukan maka langkah
terakhir kami adalah melengkapi partograf, sehingga langkah
58 asuhan persalinan sudah kami lakukan secara tuntas”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan juga

melakukan dokumentasi. Hal ini menunjukkan APN sudah

dilakukan dengan benar. Pelaksanaan yang baik dalam proses

Asuhan Persalinan Normal yang dilakukan oleh Bidan di Rumah

Sakit Ketileng Semarang tersebut tidak terlepas dari bahwa

pengetahuan bidan bukan hanya didapatkan dari bangku kuliah

ataupun pelatihan, tetapi ada pula bidan yang membatu

persalinan normal dari hasil pengalaman dan pengamatan yang

diadopsi dari senior mereka secara praktek, sehingga bidan

dapat lebih memahami secara jelas teori dari standar Asuhan
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Persalinan Normal (APN) karena hanya menerapkan apa yang

dilihat dan dipahaminya dari bidan senior maupun pengalaman

tersebut. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan kepala

bangsal VK di Rumah Sakit Ketileng Semarang sebagai berikut :

APN yang dilakukan di rumah sakit ini sudah berjalan
dengan baik, 58 langkah APN persalinan normal dilakukan
oleh bidan dengan tepat, karena saya selalu
mengobservasi APN yang dilakukan bidan, terlebih bahwa
bidan senior dan yunior bekerjasama dengan baik, di satu
sisi senior menularkan ilmu pada yunior sedangkan yunior
tentu saja lebih mampu untuk menambah pengalamannya.

Penerapan Asuhan Persalinan Normal yang sudah sesuai

dengan standar tersebut karena memang bidan di Rumah Sakit

Ketileng Semarang sudah mengetahui bahwa tujuan dari APN

adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bagi ibu dan bayi.

Hal ini dinyatakan oleh kepala bangsal VK di Rumah Sakit

Ketileng Semarang sebagai berikut :

Kami melaksanakan APN dengan baik dan benar hal ini
karena memang kami sudah memahami bahwa tujuan dari
asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan
hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi
ibu dan bayinya, sehingga kami berupaya dengan
terintegrasi dan lengkap agar prinsip keamanan dan
kualitas pelayanan dapat terjaga dengan baik.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setiap

intervensi yang diaplikasikan oleh bidan di Rumah Sakit Ketileng

Semarang dalam asuhan persalinan normal mempunyai alasan

dan bukti ilmiah yang kuat tentang manfaat intervensi tersebut

bagi kemajuan dan keberhasilan proses persalinan.
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Keterampilan bidan dalam asuhan persalinan normal diterapkan

sesuai dengan standar asuhan bagi semua ibu bersalin di setiap

tahapan persalinan.

Bidan harus mampu memberi supervisi asuhan dan

memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada ibu bersalin

selama masa hamill, persalinan dan masa pasca persalinan, hal

ini sudah menjadi tanggung jawab dari bidan dalam pelayanan

bagi ibu bersalin, hal ini terbukti dalam wawancara dengan kapal

bangsal VK Rumah Sakit Ketileng Semarang, yaitu sebagai

berikut:

“Kami bertanggung jawab atas persalinan yang kami
lakukan, oleh karena itu maka standar pelayanan APN
harus kami lakukan dengan tepat dan benar, karena ini
berhubungan dengan nyawa manusia”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bidan

rumah sakit bertanggung jawab dalam proses persalinan normal,

dan penggunaan Asuhan Persalinan Normal yang tepat

merupakan salah satu bentuk tindakan preventif dalam

pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi sehingga

bidan dapat mengupayakan bantuan medis serta melakukan

tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak hadirnya

tenaga medis lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bidan

telah bekerja sesuai dengan fungsinya dalam melaksanakan

seluruh aktivitasnya baik sebagai tenaga fungsional yang secara

langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan bayi
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di Rumah Sakit Ketileng Semarang dan telah bekerja secara

professional sesuai dengan standar APN yang ada. Hal tersebut

karena keselamatan dan kesehatan ibu secara menyeluruh

merupakan perhatian yang paling utama bagi bidan rumah sakit.

c. Pelayanan Prima Bagi Ibu Bersalin Peserta BPJS Kelas III PBI

Faktor Asuhan Persalinan Normal memegang peranan

penting dalam kualitas pelayanan bagi ibu bersalin., tetapi juga

terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh pada ibu bersalin

pengguna BPJS. Berikut ini akan disajikan penilaian dan

tanggapan dari pasien ibu hamil peserta BPJS kelas III di Rumah

Sakit Ketileng Semarang yang diukur dari indikator-indikator

penentu implementasi kualitas pelayanan yaitu kehandalan

(reliability); daya tanggap (responsivenes); jaminan (assurance);

bukti-bukti fisik (tangibles); perhatian (empathy).

Penilaian terhadap suatu pelayanan yang berkualitas

dilakukan oleh para karyawan yang melakukan hubungan

langsung dengan pasien sebagai pengguna jasa yaitu staf medis

rumah sakit. Dengan demikian pasien dapat melihat dan

merasakan secara langsung bagaimana pelayanan dan kinerja

tenaga medis di Rumah Sakit khususnya di bagian ruang

persalinan.
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1) Keandalan (Reliability)

Kehandalan terutama dari tenaga medis, paramedis dan

adminitrasi yaitu tentang kemampuan dalam memberikan

pelayanan yang memuaskan dan terpercaya kepada pasien

ibu bersalin. Kehandalan akan memberikan kepercayaan

terhadap penerima layanan dalam menangani masalah secara

cepat dan tepat kepada ibu bersalin. Untuk mengtahui

kehandalan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan

kepada pasien ibu bersalin peserta BPJS Kelas III PBI dapat

dilihat dari prosedur yang mudah dan sederhana.

Dengan adanya prosedur  akan memudahkan pasien ibu

bersalin peserta BPJS Kelas III PBI untuk memperoleh

pelayanan, baik dalam mengakses ruang perawatan dan

pelayanan lainnya serta akan memperlancar proses kegiatan

pelayanan dalam persalinan. Prosedur dan alur pelayanan

pasien peserta BPJS telah disosialisasikan secara jelas

melalui tulisan-tulisan yang ditempel di tempat yang strategis

serta pasien ataupun keluarga pasien juga dapat bertanya ke

customer service rumah sakit untuk memahami prosedur

ataupun tahapan bagi peserta BPJS yang harus ditempuh

untuk mendapatkan pelayanan di Rumah sakit dalam

penanganan persalinan.
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Menurut pengamatan peneliti dan wawancara dengan

pasien ibu hamil mengenai alur pelayanan pasien bersalin dii

rumah sakit, bahwa pihak rumah sakit mengutamakan

pelayanan pasien dengan adil tanpa membeda-bedakan

antara pasien umum dan BPJS. Mulai dari pasien

mendaftarkan diri sampai pelayanan pemeriksaan, maka

pihak rumah sakit memberikan pelayanan dan pertolongan

kepada pasien yang intinya untuk menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pasien yaitu ibu bersalin.

Mengenai prosedur dan syarat pelayanan pasien rawat

inap, diungkapkan oleh dokter rumah sakit sebagai berikut :

“dalam hal pelayanan tentunya kita ingin selalu yang
terdepan, karena kita di sini mengutamakan
kenyamanan pasien, berusaha menerapkan custumer
oriented, jadi kita berusaha membuat sistem agar
palayanan yang diberikan bisa cepat dan tepat, dimulai
dari pasien itu datang sampai dengan pulang”.

Ditambah dengan penjelasan dari bagian kasubag

pelayanan sebagai berikut ini :

“iya sesaui dengan motto rumah sakit ini melayani lebih
cepat dan lebih baik, jadi kita mengutamakan pasien
agar pasien merasa nyaman di sini tanpa mengalami
proses yang membuat mereka merasa dilayani terlalau
lama, pihak rumah sakitpun sudah mengupayakannya
dengan membuat petunjuk–petunjuk yang sudah di
tempel di dinding–dinding depan lobi rumah sakit baik
peserta BPJS maupun non BPJS”.

Pernyataan senada diungkapkan oleh kepala bangsal

VK di Rumah Sakit Ketileng Semarang sebagai berikut :
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“kami disini dalam memberikan pelayanan khususnya
bagi ibu bersalin berusaha memberikan pelayanan
yang prima terhadap pasien sesuai kebutuhan mereka
dengan tetap memeperhatikan kebutuhan pasien yang
tentunya harus melewati tahapan–tahapan prosedur
terlebih dahulu”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh salah

seorang pasien yaitu ibu bersalin tentang alur dan prosedur

pelayanan berikut ini :

“saya masuk dalam penanganan proses bersalin, saya
di bantu oleh bidan dan satpam juga, karena saya
belum pernah menggunakan BPJS saya, tetapi adanya
informasi tentang prosedur pendaftaran bagi pasien
BPJS memudahkan keluarga saya untuk bersalin
dengan program BPJS walaupun kami adalah anggota
kelas III”

Pendapat senada diungkapkan oleh keluarga pasien

kelas III sebagai berikut :

“kalo prosedurnya sih gak begitu ribet asal udah kita
siapkan syarat-syaratnya, dan pihak rumah sakit tidak
mempersulit kok bagi pasien peserta BPJS .”

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh pasien kelas

III sebagai berikut :

“terus terang dibandingkan dengan yang lainya di sini
cepet mba,, saya kan ikut BPJS kelas 3 tapi
pelayanannya cepet kok”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa pada

umumnya pasien menganggap prosedur dan pelayanan

persalinan bagi peserta BPJS Kelas III mudah, cepat dam

tidak berbelit–belit, dimana pihak rumah sakit tidak membeda-



81

bedakan antara pasien BPJS Kelas III PBI dengan pasien

yang lain.

2) Cepat tanggap (Responsiveness)

Responsiveness meliputi sikap tanggap dari pegawai

untuk membantu pasien ibu bersalin yang mengalami

kesulitan serta kesiapan dari petugas untuk memberikan

pelayanan dengan segera kepada pasien. Petugas harus siap

dalam membantu pasien yang mengalami kesulitan,

memberikan respon dan perhatian terhadap keluhan yang

disampaikan oleh pasien serta memberikan informasi yang

jelas mengenai pelayanan di Rumah Sakit Ketileng Semarang.

a) Ketanggapan karyawan  untuk membantu kesulitan pasien

Daya tanggap petugas terhadap pasien memberi

gambaran kualitas pelayanan yang diberikan, seberapa

jauh respon petugas dalam memberikan bantuan kepada

pasien untuk mendapatkan pelayanan. Sebagaimana

diungkapkan oleh kepala bangsal VK sebagai berikut :

“misalnya ada komplain dari pasien atau keluarga, kita
biasanya melakukan pendekatan secara langsung
mencari tahu sumber masalah utamanya kemudian
menganalisa setelah itu mencari solusi apabila perlu
melakukan kelaborasi dengan pihak lainya seperti bila
pemasalanya pada konsumsi kita kolaborasi dengan
dokter dan bidan, apabila permasalahanya dengan
mengenai alat dan fasilitas kita hubungi manajemen
rumah sakit”
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah

seorang dokter di ruang VK sebagai berikut :

“keluhan atau komplain dari pasien pasti kita selalu
tanggapi, apabila pada saat itu kita bisa mengatasi
kita atasi segera namun bila tidak memungkinkan
biasanya ditampung dan menjadi bahan ulasan
dalam rapat kerja rumah sakit”

Sedangkan penilaian pasien terhadap ketanggapan

petugas untuk membantu kesulitan ataupun keluhan

mereka, dapat dilihat dari hasil waancara dengan ibu

bersalin sebagai berikut:

“ya apabila saya butuh sesuatu,  saya cuman mencet
bel untuk memanggil bidan, bidan segera datang
kemari tanpa menunggu lama untuk membantu saya”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pasien ibu

hamil yang lain sebagai berikut :

“Dibandingkan dengan pengalaman saya di rumah
sakit lain disini bidannya baik dan cepat. Kalau butuh
apa – apa saya bisa mencet bel atau langsung bilang
ke bidannya saat ada pemeriksaan”

Dari beberapa pernyataan pasien di atas, bahwa

bidan dan dokter di ruang VK rumah sakit memiiliki daya

tanggap yang baik dan telah sesuai dengan harapan dari

pasien yang memerlukan bantuan atau informasi ataupun

keluhan, bidan rumah sakit langsung menaggapinya.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dapat

disimpulkan bahwa pasien ibu bersalin peserta BPJS Kelas

III PBI merasa telah mendapatkan pelayanan yang
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semestiya. Hal ini dirasakan pasien dari cara bidan

memperlakukan mereka dengan baik serta segera

membantu mereka apabila pasien atau keluarga

mengalami kesulitan. Keadaan ini menunjukan kesiapan

dari petugas dalam memberikan service sesuai dengan

kebutuhan pasien dengan baik, berarti karyawan telah

mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan.

b)Kesiapan  karyawan dalam memberikan pelayanan yang

objektif

Pelayanan yang bersifat objektif merupakan pelayanan

yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan tanpa

memandang status/kedudukan dan memberikan pelayanan

yang adil kepada seluruh pasien. Siat objektif ini selalu

dijunjung tinggi oleh semua petugas, pelayanan yang

diberikan tidak memandang apakah pasien umum, asuransi,

peserta BPJS mereka berhak mendapatkan pelayanan yang

sama. Tentang objektivitas petugas dalam melayani, di

ungkapkan oleh petugas adminitrasi rumah sakit sebagai

berikut :

petugas pendaftaran di sini melayani pasien rawat jalan,
rawat inap, dari pasien umum, BPJS kami memberikan
pelayanan yang sama tidak membeda–bedakannya”.

Pernyataan yang sama dinyatakan oleh kepala ruang

VK rumah sakit sebagai berikut :



84

“di sini dari pasien VVIP,VIP ,kelas 1, kelas 2 dan kelas
3 peserta BPJS maupun non BPJS mempunyai hak
dan kewajiban yang sama jadi kami berusaha untuk
kami layani sewajarnya tanpa membeda bedakan kelas
dan stasus”.

Ketanggapan pihak Rumah Sakit Ketileng Semarang

dalam memberikan pelayanan kepada setiap pasien

dibenarkan oleh pasien peserta BPJS kelas III PBI sebagai

berikut :

“saya kan pake BPJS di kelas ini (kelas 3) tapi dari
fasilitas ruangan cukup nyaman, bersih, saya bisa
istirahat dan dari pelayanan pun baik selama saya
disini”

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh pasien ibu

bersalin yang lain sebagai berikut :

“ya saya disini pasien BPJS Kelas III dan untuk pasien
BPJS disini cepat proses dan penangannya untuk
pasien”.

Dari ungkapan–ungkapan di atas dapat disimpulkan,

bahwa pihak rumah sakit mengutamakan penanganan

pelayanan dalam proses persalinan. Pasien merasa

diperlakukan sama (adil) oleh petugas Rumah Sakit Ketileng

Semarang. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perhatian

karyawan dalam memberikan pelayanan pasien dan mereka

bersikap objektif terhadap semua pasien tanpa membeda–

bedakan latar belakang pasien itu sendiri.
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3) Jaminan (Assurance)

Jaminan merupakan kemampuan institusi rumah sakit

untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pengguna

layanan dan kepercayaan dapat terwujud dengan melihat

proses pelayanan itu sendiri. Kemampuan yang dimiliki

rumah sakit dapat dilihat dari keterampilan staf rumah sakit

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk

mengetahui jaminan yang diberikan rumah sakit dapat dilihat

dari hasil penelitian dibawah ini meliputi :

a) Keterampilan dan kecakapan karyawan dalam

memberikan pelayanan

Setiap kegiatan akan berjalan lancar apabila ada

penanggungjawabnya. Di Rumah Sakit Ketileng

Semarang dalam hal pelayanan persalinan dipimpin oleh

dokter dan bidan yang terdiri dari tenaga paramedis dan

non medis. Salah satu keberhasilan sutau kegiatan adalah

koordinasi yang baik antar bagian dan individu tersebut.

Berdasarkan data kepegawaian atau sumber daya

manusia Rumah sakit Ketileng Semarang terdiri dari

medis, paramedis serta non medis. Masih berkaitan

dengan jaminan yang diberikan pihak rumah sakit

terhadap pegawainya dalam melayani pasien, dapt dilihat

dari pendapat pasien BPJS Kelas III, sebagai berikut :
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“bidan di sini sangat bertanggung jawab terhadap
tugasnya, setiap pagi bayi saya dimandikan di
dandanin dan selalu melihat kondisi bayi dan ibunya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh pasien kelas 3

sebagai berikut :

“Hari pertama saya masuk dalam proses persiapan
persalinan, pelayanannya sangat memuaskan, dokter
dan bidannya mantap, mereka memang ahli di
bidangnya”

Pernyataan di atas dibenarkan oleh kepala ruang VK

“disini yang menangani pasien rawat inap itu adalah
dokter spesialis langsung dan mereka pun
melaksanakan tugas sudah sesuai dengan
wewenang dan tugasnya, pasien dan keluarga pasien
bisa konsultasi langsung dengan dokter yang
merawat”.(wawancara, Mei 2013)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa

jaminan dari rumah sakit mengenai kemampuan dan staff

medis untuk siap melayani cukup baik dan memberikan

kepercayaan bagi pasien.

b) Ketepatan waktu tim medis dalam memberikan

pelayanan

Ketepatan dalam pelayanan disini merupakan

jaminan yang berupa komitmen waktu dalam hal

memberikan pelayanan terhadap pasien. Dengan

demikian pasien akan percaya bahwa dirinya akan tetap

diperiksa dan diperhatikan perkembangan kesehatannya

selama masa pengobatan. Masalah mengenai hal
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tersebut dituturkan oleh pasien ibu hamil peserta BPJS

Kelas III sebagai berikut ini :

“saya sebagai pasien di sini cukup puas karena
untuk konsultasinya doktermya cepat, dokternya juga
datangnya sesuai jadwal serta bidannya memeriksa
kondisi saya secara rutin”

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh

pasien kelas III berikut ini :

“Saya merasakan bahwa pelayanan yang diberikan
di sini tepat waktu”

Pernyataan diatas dibenarkan oleh kepala ruang VK

Rumah Sakit berikut ini :

“sebenarnya pasien itu menghendaki untuk jam
dokter visite disini terjadwal, maka kami berupaya
mewujudkannya”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

jaminan akan waktu dan kehadiran tim medis terhadap

pasien sesuai dengan keinginan pasien dimana bidan

ataupun dokter selalu datang bergantian dalam

memeriksa kondisi pasien dan bayinya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan jaminan

waktu yang diberikan oleh bidan ataupun dokter

terhadap pasien sangat baik, tersedia waktu 24 jam

dalam pelayanan serta tepat waktu dalam memberikan

pelayanan terhadap pasien sehingga dapat

meningkatkan rasa kepercayaan pasien ataupun
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keluarga terhadap keberadaan bidan dan pelayanan

rumah sakit lainnya yang terkait.

c) Akses ke lokasi

Pada umumnya pasien akan mencari tempat

pertolongan kesehatan dengan fasilitas yang memadai

dan berlokasi strategis di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan alasan tertentu, misal: keamanan dan

kenyamanan mereka mendatangi rumah sakit dengan

adanya fasilitas kesehatan yang memadai yang dapat

memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien. Fasilitas

tersebut harus memeiliki kemampuan yang dapat

dihandalkan untuk melayani berbagai keperluan

pemulihan kondisi kesehatan, pertolongan

kegawatdaruratan bagi pasien yang memerlukan.

Pasien datang ke Rumah Sakit Ketileng Semarang

karena lokasi yang strategis dan nyaman bagi warga

Semarang sekitarnya serta mempunyai peralatan yang

cukup memadai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

keluaraga pasien kelas 3, ketika ditanya mengapa

memilih rumah sakit sebagai berikut :

“saya orang daerah kampung dibelakang rumah sakit
keluarga saya sering mondok disini jadi, saat saya
lahiran saya memilih di sini juga”
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Pendapat yang sama diungkapakan oleh pasien

lainnya sebagai berikut ini :

“saya milih di sini karena dekat dengan rumah, tetapi
juga karena dengar-dengar dari orang lain bahwa
pelayanan di sini baik”

Pernyataan diatas dibenarkan oleh kepala bangsal

VK sebagai berikut :

“pasien yang berobat disini sebagian besar adalah
wilayah Semarang tapi ada juga pasien yang dari
luar Semarang berobat kesini, ya karen kan rumah
sakit ini posisinya strategis mudah dijangkau”

Pendapat yang senada juga di katakan oleh bidan

rumah sakit sebagai berikut :

“lokasi rumah sakit ini strategis, fasilitas
kesehatanya cukup lengkap lingkunganya nyaman,
selain itu banyak kendaraan umum juga lewat di
depan sehingga pasien mudah untuk
menjangkaunya”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa

suatu tempat pelayanan kesehatan dikatakan

mempunyai kualitas yang baik bukan hanya disebabkan

oleh biaya pengobatan yang dikeluarkan besar tetapi

lebih pada kemampuan penyelenggara pelayanan

kesehatan yang bersangkutan memberikan pelayanan

dengan fasilitas transportasi yang memadai dengan

biaya yang terjangkau serta memberikan kenyamanan

serta kemudahan bagi pasien maupun keluaraga pasien.
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d) Biaya

Biaya merupakan hal yang terpenting, biaya

menentukan kemamapuan konsumen dalam menikmati

atau mendapatkan suatu barang ataupun pelayanan

jasa, sistem pembiayaan merupakan salah satu faktor

yang sangat penting. Besar kecilnya biaya yang

dikeluarkan oleh konsumen dalam hal pelayanan

tentunya untuk tetap mendapatkan pelayanan yang baik

dan adil terhadap dirinya, berikut ini penyataan umum

pasien kelas III peserta BPJS PBI tentang biaya

persalinan sebagai berikut :

“saya ikut BPJS Kelas III dan biaya persalinan di sini
gratis”

Hal serupa dinyatakan oleh pasien lain sebagai berikut :

“saya ditanggung sama BPJS dapetnya jatah kelas
3, untuk biaya alhamdulillah gratis, sesuailah dengan
fasilitasnya dan pelayanannya”

Hal tersebut ditanggapi oleh bagian keuangan sebagai

berikut ini :

“kalau untuk pembiayaan, kita mengacu pada
susunan tarif yang ada yang diusahakan balance
antara pasien dan ketentuan rumah sakit, contoh aja
untuk pasien BPJS ya kita sesuaikan dengan plafon
kelasnya dan bila masih berada di bawah plafon
maka semuanya gratis tetapi bila peserta BPJS mau
naik di kelas yang lebih tinggi nanti tinggal dihitung
ulang berapa kurang bayarnya, untungnya saya
gratis karena dibayar oleh pemerintah iurannya tiap
bulan”
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Dari pernyataan tersebut pihak bahwa sistem

pembiayaan Rumah Sakit Ketileng Semarang bagi

peserta BPJS adalah gratis selama masih berada di

bawah plafon yang telah ditetapkan, selain itu dalam

penyusunan tarif pasien telah melalui kebujakan, serta

ketentuan yang ada sehingga diharapkan tidak terlalu

membebani atau memberati pasien mengenai hal

pembiayaan, sehingga biaya pengobatan dapat

dijangkau oleh lapisan masyarakat.

4) Empathy

Perhatian disini meliputi kemudahan dalam melakukan

hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan

memahami kebutuhan para masyarakat atau pasien ibu

bersalin.

a) Kesiapan karyawan dalam memperhatikan dan

mendengarkan keluhan pasien

Perhatian pribadi merupakan salah satu bagian

dari upaya untuk menimbulkan rasa saling percaya

antara pasien dan petugas sehingga pasien merasa

nyaman. Karena dengan keterbukaan dan kedekatan

akan membantu terjalinya komunikasi diantara

keduanya. Mengenai perhatian petugas dengan pasien
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dapat diketahui dari pernyataan pasien ibu bersalin

sebagai berikut :

“disini bidannya saya akui ramah–ramah, sopan–
sopan, setiap operan jaga gitu kan kenalan nama
juga,,kalau pas saat tensi saat operan jaga mereka
selalu menanyakan keluhan saya”

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh pasien

kelas III yang lain yaitu sebagi berikut :

“iya setiap diperiksa saya ditanyakan selalu
keluhannya, udah makan minum apa belum dan
ditanya ada yang sakit ga rasanya?”(wawancara,
Mei 2013)

Ketika dikonfirmasi dengan bidan masing–masing

ruangan mereka menyatakan akan tetap berusaha

memperhatikan dan mengawasi kondisi kesehatan serta

keluhan dari pasien yang dirawat. Di rumah sakit, pasien

ibu bersalin selalu ditangani oleh petugas ataupun dokter

yang sesuai dengan bidangnya sehingga pasien tidak

perlu khawatir dalam mendapatkan penanganan dan

pelayanan dari petugas rumah sakit.

b) Komunikasi antara pasien dan karyawan

Masyarakat atau pasien ibu bersalin pada umumnya

mempunyai persepsi ataupun tanggapan memerlukan figur

dari penyelenggara kesehatan yang menangani dan

harapan (sembuh) yang diinginkan oleh pasien. Biasanya

pasien memberikan kepercayaan besar kepada dokter
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ataupun bidan yang merawatnya. Seperti yang

diungkapkan oleh pasien ibu bersalin berikut ini :

“saya akui disini bidannya ramah–ramah, selain itu
bidannya juga komunikatif dengan saya”.

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh pasien ibu bersalin

yang lain yaitu sebagai berikut :

“Kalo di sini komunikasi antara pasien dengan
bidannya enak, mereka ramah dan selalu
memberikan informasi untuk perkembangan bayi
saya”

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh kepala ruang

bangsal VK Rumah Sakit sebagai berikut :

“kami selalu berusaha menjalin komunkasi yang baik
dengan pasien maupun keluarga pasien yang
melahirkan di sini ”(wawancara, Mei 2013)

Pihak penyelenggara pelayanan rumah sakit

menerapkan komunikasi yang terjalin baik dengan pasien

maupun keluarga pasien, yamg mencerminkan bahwa pihak

rumah sakit mempuyai kepedulian (komunikasi) yang tinggi

dalam memberikan perhatian kepada pasien. Pihak pasien

ataupun keluarga berhak mendapatkan pelayanan serta

informasi yang jelas dan benar dari pihak rumah sakit.

5) Bukti fisik (tangibles)

Dimensi mutu tangibles sangat penting untuk organisasi

jasa karena suatu pelayanan jasa tidak bisa dilihat secara

nyata maka pelanggan akan menggunakan alat inderanya
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untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Pihak rumah sakit

harus dapat memberikan bukti–bukti yang nyata tersebut

maka masyarakat dapat menilai bagaimana kualitas yang

diberikan rumah sakit kepada masyarakat atau pasien ibu

bersalin.

a) Ketersediaan sarana dan prasarana  rumah sakit

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan

kesehatan merupakan bagian yang ikut mendukung

lancarnya proses pelayanan sehingga mampu

mempengaruhi penilaian pelanggan (pasien) terhadap

kualitas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pihak rumah sakit diharapkan selalu memperhatikan

sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kesehatan

pada masyarakat atau pada pasien yang berobat atau

melakukan pemeriksaan. Sarana dan pasarana diharapkan

mampu memberikan kepuasan bagi pasien yang berobat

yang berarti ikut dalam penilaian kualitas pelayanan

kesehatan di rumah sakit.

Berikut ini merupakan pendapat pasien mengenai

fasilitas kamar di ruangan bersalin Rumah Sakit Ketileng

Semarang yang di sampaikan oleh pasien kelas III peserta

BPJS:
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“disini tenang, fasilitas memadai, bersih, nyaman
pokoknya, kerapian, fasilitas kamarnya tidak ada
masalah,”

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh pasien

ibu bersalin yang lain sebagai berikut :

“disini seperti dirumah ada halaman tamannya, karena
saya dari BPJS kelas 3, ruangannya seperti ini sudah
nyaman, kebersihanya bagus, yang jelas tidak bau
seperti dirumah sakit lain”

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh kepala

ruangan bangsal VK sebagai berikut :

“disini kenyamanan pasien dan penunggu juga sangat
di utamakan, walaupun pasien di kelas III sekalipun ”

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh petugas

cleaning service sebagai berikut:

“kami bertugas untuk menjaga kebersihan mba, biar
pasien suka disini, cleaning service ada terus karena
ada 3 shift, yaitu pagi, siang, sore”

b) Kelengkapan fasilitas sarana medis

Berikut ini adalah pendapat pasien meganai

kalengkapan sarana medis rumah sakit yang diutarakan

oleh pasien ibu hamil peserta BPJS Kelas III :

“untuk fasilitasnya sih udah lumayan lengkap,”

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh pasien kelas 3

sebagai berikut ini :

“saya kira sih udah lengkap fasilitas yang ada di sini”
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

pasien sudah merasa fasilitas yang diberikan oleh rumah

sakit sudah lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

pasien.

c) Ketersediaan fasilitas penunjang

Kesediaan fasilitas penunjang pasien di rumah sakit

yang disampaikan oleh pasien ibu hamil peserta BPJS

kelas III sebagai berikut ini :

“untuk fasilitasnya secara umum sudah baik cuman
ini lho, untuk jumlah deret kamar ini kan ada 4, tapi
kamar mandi dan WC nya, cuman ada satu klo pas
pada butuh ke kamar mandi agak antri”

Penyataan serupa dinyatakan oleh penunggu pasien

kelas 3 lainya sebagi berikut :

“disini kalo pagi-pagi mau ke kamar mandi antri”

Pernyataan di atas ditanggapi oleh kepala bangsal

VK sebagai berikut:

“iya untuk di kelas 3 kebetulan disana ada kamar
pasien berjumlah 4 dan memang kamar mandi
beserta WC nya baru 1”

d) Fasilitas untuk ibadah

Kesediaan fasilitas untuk ibadah bagi pasien,

keluarga di rumah sakit disampaikan oleh keluarga pasien

kelas 3 sebagai berikut :

“cukup nyaman, tapi tempat wudhunya kurang dan
sempit jadi kalau pas rame jadi antri”(wawancara, Mei
2013)
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Pendapat tersebut dibenarkan oleh petugas perawat

di rumah sakit sebagai berikut :

“memang untuk musholanya kurang lebar dan tempat
wudhunya juga kurang”

e) Fasilitas Parkir kendaraan

Fasilitas tempat parkir di rumah sakit, berikut ini

diungkapkan oleh pasien ibu bersalin BPJS Kelas III :

“cukup bagus, dari segi amannya aman, tapi dari segi
luasnya sih saya kira masih kurang luas”
Pendapat senada juga dinyatakan oleh keluarga

lainnya sebagai berikut :

“menurut saya harus dibuat biar lebih luas lagi,
parkiran motornya selalu penuh, kurang luas, kalau
rame susah masuknya”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan,

bahwa pasein kurang puas dengan sarana penunjang yang

tersedia di rumah sakit meskipun ada yang belum memadai

tentang jumlah toilet untuk pasien kelas 3, tempat mushola

yang kurang nyaman beserta fasilitas tempat untuk wudhu,

tempat fasilitas parkir yang kurang luas. Sehingga pihak

dari rumah sakit segera menambah serta membenahi

fasilitas tersebut guna kenyamanan dari pasien, keluarga

serta pengunjung rumah sakit.

Dari dimensi mutu tangibles (bukti-bukti fisik) yang

menunjukakan bahwa rumah sakit dari penampilan fisik
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gedung dan ruangan baik dan sarana pendukung lainnya

cukup baik.

Dari keseluruhan hasil penelitian tentang

implementasi kualitas pelayanan terhadap pasien ibu

bersalin peserta BPJS Kelas III PBI di Rumah sakit

Ketileng Semarang cukup sesuai dengan 5 aspek

pelayanan prima, meskipun masih ada kendala ataupun

masalah yang terjadi.

3. Kesesuaian pelayanan rumah sakit terhadap pasien ibu bersalin

peserta BPJS PBI dengan undang-undang BPJS yang berlaku

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, UU BPJS

memberikan hak dan kewajiban kepada peserta BPJS untuk

mendapatkan jaminan kesehatan

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang diatur dalam Pasal 25

sampai Pasal 26 menyatakan bahwa setiap peserta mempunyai

hak untuk: mendapatkan identitas peserta, mendapatkan Nomor

Virtual Account, memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, memperoleh manfaat

Jaminan Kesehatan. menyampaikan pengaduan kepada fasilitas
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kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan yang bekerja sama dan

mendapatkan informasi pelayanan kesehatan.

Pemerintah mempunyai program BPJS, di mana program ini

salah satu tujuannya adalah untuk menjamin akses pelayanan

persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi

(AKB). Kematian ibu diakibatkan beberapa faktor resiko

keterlambatan (Tiga Keterlambatan), diantaranya terlambat dalam

pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan

persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas

kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi.

Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

yang dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Harapannya

dengan program BPJS ini dapat meningkatkan cakupan

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan

nifas oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan pelayanan

bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan KB

pasca persalinan, meningkatnya cakupan penanganan komplikasi

ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

Manfaat BPJS kesehatan bagi ibu hamil di rumah sakit

Ketileng Semarang salah satunya adalah biaya pelayanan

kesehatan dijamin oleh pemerintah dan juga dengan partisipasi dari
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masyarakat sendiri, dalam hal ini keluarga yang mendapatkan

BPJS secara gratis karena termasuk dalam kategori masyarakat

miskin ataupun keluarga yang secara sukarela menjadi anggota

BPJS dengan membayar angsuran rutin setiap bulan. Dengan

menjadi peserta BPJS tersebut maka ibu-ibu yang hendak

melahirkan akan mendapat pelayanan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan bagi ibu pasca

persalinan berhak mendapatkan pelayanan KB.

Berdasarkan wawancara mendalam kepada 3 orang

responden dan menjadi informan dalam penelitian. Peneliti memilih

responden secara purposive yaitu ibu hamil peserta BPJS Kelas III

PBI Dari hasil wawancara dengan informan tentang pendapatnya

mengenai BPJS dan kesesuaiannya dengan pelayanan yang

diberikan oleh pihak rumah sakit adalah sebagai berikut :

Informan 1 : Menurut saya BPJS itu program pemerintah yang
baik mbak…membantu masyarakat agar dapat
berobat dengan gratis, dan bagi ibu hamil juga
bisa melahirkan dengan gratis

Informan 2 : Program BPJS ini diberikan pemerintah agar
masyarakat memperoleh fasilitas kesehatan
berupa melahirkan dengan gratis

Informan 3 : Kalo program BPJS itu program untuk masyarakat
agar dapat tercover biaya perawatannya saat
berada di rumah sakit, termasuk bagi ibu-ibu yang
melahirkan

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan tersebut

dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap BPJS

merupakan program pemerintah yang diberikan kepada
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masyarakat khususnya bagi ibu hamil untuk mendapatkan

fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa gratis biaya

persalinan.

BPJS sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 bahwa pendirian BPJS bertujuan untuk

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau

anggota keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa implementasi

BPJS dalam pelayanan telah sesuai dengan manfaat dari BPJS

dimana dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial

bagi masyarakat umumnya dan bagi ibu melahirkan di Rumah

Sakit Ketileng Semarang untuk mendapatkan jaminan

persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan,

pelayanan nifas termasuk KB paska persalinan, dan pelayanan

bayi baru lahir. Dengan kehadiran jaminan persalinan

diharapkan dapat mengurangi terjadinya tiga terlambat bagi ibu

hamil. Dari hasil wawancara dengan informan tentang menjadi

anggota BPJS adalah sebagai berikut :

Informan 1 : ini seperti asuransi kesehatan, tetapi saya
harapannya sih sehat terus tidak mau sakit, ini
buat jaga-jaga aja, apalagi kami kan tidak
membayar karena sudah dibayar oleh
pemerintah setiap bulannya

Informan 2 : BPJS itu bagus khususnya bagi rakyat miskin
seperti kami, berarti pemerintah peduli terhadap
kami



102

Informan 3 : Adanya BPJS memang menguntungkan saya
karena biayanya sudah tercover oleh
pemerintah maupun iuran bulanannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tersebut

bahwa responden menjadi peserta BPJS karena sebagai

program pemerintah keberadaan BPJS dapat membantu

responden dalam menekan biaya persalinan, khususnya bagi

masyarakat yang tidak mampu dengan harapan bahwa ibu

hamil tidak perlu khawatir memikirkan biaya persalinan. Dari

hasil wawancara dengan informan tentang keuntungan

menggunakan BPJS adalah sebagai berikut :

Informan 1 : Untungnya mempunyai BPJS mbak bisa priksa
gratis, bisa melahirkan gratis …

Informan 2
:

Keuntungan BPJS bisa melahirkan dengan
gratis itu cukup membantu saya mbak..

Informan 3 : Adanya BPJS jelas memberikan keuntungan
dari segi biaya mbak…karena biaya
melahirkannya menjadi gratis

Berdasarkan hal tersebut maka keuntungan menggunakan

BPJS membuat masyarakat berminat untuk mengikuti program

BPJS karena biaya pemeriksaan hingga melahirkannya menjadi

bebas biaya baik bagi peserta BPJS yang ditanggung

pemerintah maupun bagi peserta BPJS mandiri.

Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit Ketileng Semarang telah sesuai dengan

Undang-Undang BPJS karena sebagai salah satu upaya untuk
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meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin.

Adanya program BPJS membantu ibu bersalin untuk dapat

mempersiapkan penolong persalinan dan tempat persalinan.

4. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan BPJS

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan) semenjak beroperasi 1 Januari 2014 menjadi harapan

bagi masyarakat dalam memberikan bantuan dalam pelayanan

kesehatan, akan tetapi faktanya justru sebaliknya beberapa contoh

yang terjadi di lapangan dan kecurangan, sering dengar kasus

membludaknya pasien semenjak diberlakukannya program

nasional Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS),

membuat rumah sakit kewalahan dan tak mampu menampung

pasien. Akhirnya banyak pasien yang kurang mendapat pelayanan

maksimal dari tenaga kesehatan karena masih kurangnya SDM

kesehatan, seperti dokter, perawat, dan bidan. Beberapa bentuk

hambatan dalam implementasi pelayanan BPJS Kesehatan antara

lain adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia bidang

kesehatan, rumah sakit Ketileng Semarang masih mempunyai

kekurangan hampir diseluruh komponen tenaga kesehatan yang

dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat
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pertama maupun tingkat lanjut. Kekurangan jumlah sumber

daya manusia ini mengakibatkan komposisi tenaga kesehatan

ditiap fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat memenuhi

komposisi minimal tenaga kesehatan yang ditetapkan dalam

pelayanan pasien.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan

dokter sebagai informan di bawah ini :

“Ya hambatan utama jelas kurangnya SDM yang ada di
rumah sakit, seperti diketahui sendiri bahwa setelah BPJS
berlaku pasien yang berobat sangatlah membludak,  hal
ini terkadang di luar kemampuan kami, dan efeknya kami
yang disalahkan karena pasien beberapa kurang
tertangani dengan baik”

Hal yang sama juga diungapkan oleh bidan sebagai

informan dalam penelitian ini :

“Kelemahan di rumah sakit ini adalah sumber daya
manusianya, karena begitu banyaknya pasien yang
berobat setiap hari, ataupun melahirkan setiap hari
sehingga kami harus bekerja lebih keras”

Sedangkan ibu bersalin dalam wawancaranya mengenai

hambatan dalam pelaksanaan BPJS kesehatan adalah sebagai

berikut :

“Kalo saya antri pendaftarannya yang lama, mungkin
karena pasien yang datang banyak tetapi karyawannya
kurang”

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

BPJS dalam pelayanan pada pasien ibu bersalin di Rumah Sakit

Ketileng Semarang adalah keterbatasan sumber daya manusia.
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2. Rendahnya pengetahuan pasien tentang BPJS

Proses pendaftaran yang membutuhkan proses yang panjang

mulai dari panjangnya antrian, sampai lamannya waktu hanya

untuk memvalidasi data, memerlukan pengetahuan yang baik dari

pasien tentang BPJS dan hal ini masih menjadi hambatan dalam

pelaksanaan BPJS. Hasil wawancara dengan ibu bersalin selaku

informan mengenai pengetahuannya tentang BPJS diperoleh hasil

wawancara sebagai berikut :

Informan 1 : Terus terang saya kurang tahu tentang proses
pengurusan BPJS di rumah sakit, karena yang
mengurus keluarga saya

Informan 2 : Saya ndak tahu urut-urutannya untuk diperiksa
di rumah sakit ini dengan menggunakan BPJS

Informan 3 : Saya tidak tahu prosedurnya bagi pasien yang
menggunakan BPJS

Rendahnya pengetahuan dari pasien tersebut membuat

implementasi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit Ketileng

Semarang bagi pasien BPJS Kelas III menjadi agak terhambat, hal

tersebut karena pasien masih merasa bingung dalam prosedur

penggunaan BPJS di rumah sakit mulai dari pendaftaran hingga

pasien diperbolehkan pulang.
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B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Tingkat Pendidikan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

mempunyai tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 18

orang (51,4%),

b. Usia Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

mempunyai usia antara 20–35 tahun sebanyak 26 orang

(74,3%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ibu

bersalin dalam kategori usia produktif.

Kelompok umur produktif menurut Astuti (2012) yaitu

dimana seseorang telah mencapai kematangan intelektual dan

psikomotoriknya. Kemampuan  intelektual berfungsi dalam

menganalisa suatu informasi kesehatan yang diterimanya,

cukupkan kemampuan psikomotorik berfungsi dalam

kemampuan  melaksanakan pengetahuan yang telah diterima53

Umur adalah usia ibu yang secara garis besar menjadi

indikator dalam kedewasaan dalam setiap pengambilan

keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya.

Karakteristik pada ibu bersalin berdasarkan usia sangat

53 Astuti, EW. (2012). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perubahan
Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Fe (Ferum) di Rumah
Bersalin Sri Lumintu Surakarta. Naskah Publikasi. Surakarta : Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4
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berpengaruhterhadap perhatian dalam proses persalinan,

dimana semakin muda umur ibu maka semakin kurang perhatian

serta pengalaman yang dimiliki ibu hamil karena ketidaksiapan

ibu dalam menerima sebuah kehamilan, selain itu usia yang

masih muda sistim reproduksi yang belum matang, sehingga

akan berisiko terjadi gangguan selama kehamilan. Hal ini akan

berdampak pada persiapan persalinan yang minim dan dapat

berdampak buruk selama proses persalinan berlangsung54.

c. Status Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

mempunyai adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu

sebanyak 18 orang (45,7%). Hal ini karena ibu rumah tangga

memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan ibu yang

bekerja, sehingga menurut peneliti bahwa ibu yang tidak bekerja

memiliki lebih banyak waktu di rumah, hal tersebut menunjukkan

bahwa dengan tidak bekerja tersebut sesuai dengan bahwa

sebagai peserta BPJS Kelas III PBI, sehingga pembayarannya

harus dicover oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa peserta yang dicover

pemerintah adalah Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali

tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai

54 Ibid, hal 4.



108

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dan Orang Tidak

Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata

pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi

kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar

iuran bagi dirinya dan keluarganya.

d. Jenis Persalinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

jenis persalinannya adalah kelahiran anak yang pertama

(primipara) yaitu sebanyak 18 orang (51,4%). Primigravida muda

adalah suatu proses kehamilan yang sedang dialami oleh

seorang wanita untuk pertama kalinya di usia yang masih muda

yaitu kurang dari 20 tahun. Kehamilan pertama merupakan

pengalaman baru yang dapat menimbulkan stress bagi ibu dan

suami, Beberapa yang dapat diduga dan yang tidak dapat diduga

atau tidak teranstisipasi sehingga menimbulkan konflik

persalinan. Kesiapan wanita untuk hamil dan melahirkan atau

mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan fisik, kesiapan

mental, emosi, psikologis kesiapan sosial dan ekonomi. Secara

umum, seorang wanita dikatakan siap secara fisik jika telah

menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti
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tumbuh) yaitu sekitar usia 20 tahun, sehingga usia 20 tahun bisa

dijadikan pedoman kesiapan fisik55.

e. Kesesuaian SOP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam asuhan

persalinan normal mayoritas adalah sesuai yaitu sebanyak 32

orang (91,4%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ibu

bersalin telah mendapatkan prosedur pelayanan APN yang

sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan

tujuan dari asuhan persalinan normal. Asuhan persalinan normal

adalah asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan

setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi terutama

perdarahan pasca persalinan, hipotermi dan asfiksi bayi baru

lahir. Tujuan asuhan persalinan normal adalah mengupayakan

kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi

bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi

dan lengkap serta infestasi minimal sehingga prinsip keamanan

dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang

optimal56.

2. Pelayanan rumah sakit bagi pasien ibu bersalin peserta BPJS PBI

Rumah sakit adalah satu wadah badan hukum yang bertujuan

untuk pengobatan masyarakat luas. Begitu pentingnya rumah sakit

55 Sarwono. 2006. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka, hal 4
56 JNPK-KR. 2007. Asuhan Persalinan Normal. Jakarta : JNPK-KR
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bagi publik menyebabkan peran rumah sakit sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu Pemerintah dan swasta memberikan perhatian

dalam hal kesehatan yaitu didirikannya rumah sakit-rumah sakit.

Rumah Sakit Ketileng Semarang adalah salah satu organisasi

swasta yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa pelayanan

kesehatan.

Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa

pelayanan kesehatan, tentunya rumah sakit ingin memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien dengan sebaik-

baiknya. Maka dari itu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan

yang memuaskan, rumah sakit mengupayakannya dengan

meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada. Dalam upaya

peningkatan pelayanan kesehatan, rumah sakit menghadapi

perubahan lingkungan yang berjalan cukup pesat. Untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan kesehatan, maka rumah sakit

membuat perencanaan strategi untuk mencapai hasil yang optimal

sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Ketileng Semarang.

Fokus perhatian dari hubungan pelanggan bagi perusahaan

yang bergerak di bidang jasa adalah memberikan pelayanan yang

prima (service of excellence) dan mengutamakan kepentingan

konsumen terlebih dahulu (customer oriented). Service of

Excellence adalah berkaitan dengan jasa pelayanan yang

dilaksanakan oleh perusahaan dalam upaya untuk memberikan
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rasa kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pihak

pelanggannya (customer), sedangkan customer tersebut merasa

dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan wajar.

Meskipun sasaran dari pelayanan cukup sederhana yaitu

kepuasan pelanggan, tapi dalam pelaksanannya tidaklah semudah

dalam pengucapannya. Karena, untuk mencapai itu semua

diperlukan suatu pelayanan yang bermutu, kualitas pelayanan jasa

sangat ditentukan oleh persepsi pasien. Rumah sakit dalam

pelayanan lebih menekankan pada kualitas proses, karena pasien

biasanya terlibat langsung dalam proses tersebut.

Strategi pelayanan rumah sakit melakukan pendekatan mutu

yang berorientasi pada kepuasan pasien, agar rumah sakit tetap

eksis, ditengah pertumbuhan industri pelayanan kesehatan yang

semakin kuat. Upaya rumah sakit untuk tetap bertahan dan

berkembang adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada

pasien. Hal tersebut karena pasien merupakan sumber pendapatan

yang ditunggu oleh rumah sakit, baik secara langsung (out of

pocket) maupun secara tidak langsung melalui BPJS,  tanpa

pasien, rumah sakit tidak dapat bertahan dan berkembang

mengingat besarnya biaya operasional rumah sakit yang tinggi. Hal

ini lah yang mendasari bahwa rumah sakit Ketileng Semarang

melakukan berbagai cara demi meningkatnya kunjungan pasien,

sehingga rumah sakit perlu menampilkan dan memberikan



112

pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan

bagi pasien BPJS Kesehatan.

Pelayanan yang unggul (service excellence) adalah suatu

sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara

memuaskan. Ada lima komponen di dalam pemberian kualitas

pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit antara lain yaitu

reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance

(jaminan), empathy (empati) dan tangibles (bukti langsung). Kelima

komponen pokok tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan

yang terintegrasi, maksudnya palayanan atau jasa menjadi tidak

unggul (exelent) bila ada komponen yang kurang. Untuk mencapai

tingkat exellence, maka harus rumah sakit menerapkan lima

komponen dari dimensi kualitas jasa tersebut.

Rumah Sakit Ketileng Semarang sebagai salah satu sarana

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  Oleh

karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang

bermutu yang memuaskan bagi pasiennya sesuai dengan standar

yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.

Hasil penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah

Sakit dalam proses persalinan menunjukkan bahwa di rumah sakit
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sudah terdapat ruang pelayanan persalinan dan perinatologi

dengan ditunjang keberadaan dokter  SpOG, dokter umum terlatih

dalam persalinan, bidan yang kompeten, pemberian pelayanan

persalinan dengan tindakan operasi, standar dokter SpOG, dokter

SpA, dokter SpAn, mampu menangani BBLR dan pertolongan

persalinan melalui secsio cesaria.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit dalam proses persalinan sudah disiapkan

dengan baik oleh rumah sakit Ketileng Semarang. Hal ini sesuai

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Hasil penelitian mengenai Asuhan Persalinan Normal

(APN) pada ibu bersalin menunjkkan bahwa 58 langkah APN

sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini karena dipengaruhi oleh

pengetahuan bidan standar dalam penerapan standar asuhan

persalinan normal (APN) sudah baik, hal tersebut terbukti bahwa

keterampilan bidan dalam menerapkan standar Asuhan

Persalinan Normal (APN) sehingga pertolongan persalinanpun

sesuai dengan Standar Asuhan Persalinan Normal (APN). Hal
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ini mendukung penelitian terdahulu bahwa hubungan pelatihan

APN dan tingkat pengetahuan dengan perilaku bidan

memperoleh hasil bahwa pelatihan APN dan pengetahuan bidan

berpengaruh terhadap perilaku bidan dalam menolong

persalinan normal. Bidan yang pernah mengikuti palatihan APN

akan semakin tinggi kemungkinan melaksanakan pertolongan

persalinan normal dengan baik57.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari implementasi

kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, empathy

dan tangibles) yang dilakukan oleh rumah sakit sudah menunjukkan

upaya untuk menciptakan kepuasan kepada pasiennya. Hal ini

terbukti bahwa dari hasil wawancara tentang kehandalan (reliability)

diketahui bahwa prosedur dan pelayanan pasien rawat inap mudah,

cepat dan tidak berbelit-belit, dari sisi daya tanggap

(responsiveness) bahwa rata-rata pasien telah mendapatkan

pelayanan yang semestinya, pihak rumah sakit juga mengutamakan

penanganan pelayanan guna kesembuhan pasien, diperlakukan

adil dan dari aspek bukti fisik (tangibles) diketahui bahwa rumah

sakit dari penampilan fisik gedung dan ruangan baik dan sarana

pendukung lainnya cukup baik. Sementara implementasi yang

kurang adalah tentang tempat parkir dan mushola yang perlu

diperluas.

57Maimunah,S.(2011). Pengaruh Pelatihan APN dan pengetahuan terhadap Perilaku
Bidan dalam Melaksanakan Pertolongan Persalinan Normal Di Wilayah Mojokasri
Kabupaten Mojokerto. Program Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta
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Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa aspek-aspek yang

dapat mendukung pelayanan antara lain adalah aspek terlihat, yaitu

pengguna jasa RS dapat menggunakan indra penglihatan untuk

menilai suatu kualitas pelayanan, aspek kepercayaan, yaitu

kemampuan pemberi layanan untuk memberikan pelayanan seperti

yang telah dijanjikan, aspek tanggap dan cekatan, yaitu kecepatan

pelayanan merupakan tuntutan dari pelanggan yang begitu

menghargai waktu, aspek Kepedulian yaitu memberikan perhatian

penuh kepada pelanggan sehingga dapat melakukan pelayanan

melebihi apa yang diharapkan58.

Pelayanan prima menjadi kunci di dalam kesuksesan, maka

untuk memberikan pelayanan tersebut maka rumah sakit perlu

memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien untuk

memberikan pelayanan kesehatan, menerima keluhan yang intinya

adalah membina hubungan baik dengan pasien.

Pasien merupakan pelanggan bagi rumah sakit, sebagai

pelanggan dalam memakai suatu pelayanan sangat dipengaruhi

karakteristik individu masing-masing, yaitu: a) faktor budaya, b)

faktor sosial, c) faktor pribadi, d) faktor psikologi. Faktor ini juga

sangat mempengaruhi sikap/pandangan pasien dalam melihat

proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit59.

Dalam hal ini pasien sebagai pelanggan dari Rumah Sakit perlu

58 Aditama, TY. 2003. Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Jakarta : UI Press, hal 19
59 Koter, 2012. Op.Cit, hal 221
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pengetahuan tentang UU perlindungan Konsumen Rumah Sakit.

Pasien. Pengetahuan tentang standar pelayanan dan keikutsertaan

masyarakat dalam menbuat standar pelayanan (UU No 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik) sangat diperlukan. Hak dan

kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan

sebagai pengguna pelayanan kesehatan akan memberikan

kesadaran dan dukungan pasien atau masyarakat dalam proses

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pasien juga bisa menjadi

hambatan bagi rumah sakit ketika tidak diperhatikan kebutuhan dan

harapannya, karena kesan/penilaian pasien terhadap pelayanan

kesehatan yang diterima akan mempengaruhi image tentang

kualitas pelayanan di rumah sakit.

Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pasien

walaupun merupakan nilai subyektif, tetapi tetap ada dasar obyektif

yang dilandasi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, situasi

psikis waktu pelayanan dan pengaruh lingkungan. Khususnya

mengenai penilaian performance pemberi jasa pelayanan

kesehatan terdapat dua elemen yang perlu diperhatikan yaitu

teknis medis dan hubungan interpersonal. Hal ini meliputi

penjelasan dan pemberian informasi kepada pasien tentang

penyakitnya serta memutuskan bersama pasien tindakan yang

akan dilakukan atas dirinya. Hubungan interpersonal ini

berhubungan dengan pemberian informasi, empati, kejujuran,
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ketulusan hati, kepekaan dan kepercayaan dengan memperhatikan

privacy pasien.

Pelayanan pada dasarnya ditunjukkan untuk memberikan

kepuasan kepada pasien. Pelayanan yang diberikan oleh rumah

sakit harus berkualitas dan memiliki lima dimensi mutu yang utama

yaitu: tangibles, re;iability, responsiveness, assurance, dan

empathy. Disadari ataupun tidak, penampilan (tangibles) dari rumah

sakit merupakan poin pertama yang ditilik ketika pasien pertama

kali mengetahui keberadaannya. Masalah kesesuaian janji

(reliability), pelayanan yang tepat (responsiveness), dan jaminan

pelayanan (assurance) merupakan masalah yang sangat peka dan

sering menimbulkan konflik. Dalam proses ini faktor perhatian

(empathy) terhadap pasien tidak dapat dilalaikan oleh pihak rumah

sakit. Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima, sebuah

rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia dengan kualitas

baik. Pelayanan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang

diberikan oleh suatu tim tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat

dan bidan.

Kepuasan pasien dapat dicapai apabila aparatur tenaga

medis dan non medis rumah sakit yang terlibat, baik langsung

maupun tidak langsung dalam pelayanan dapat mengerti dan

menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan

prima. Dimana kepuasan pasien terhadap proses pelayanan
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kesehatan maka diharapkan pelayanan tersebut dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan

teori bahwa kepuasan pelayanan kepada pasien dapat diketahui

berdasarkan indikator-indikator kualitas pelayanan yang terdiri dari

reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance

(kepastian/keyakinan), empathy (memahami keinginan pelanggan),

dan tangibles (tampilan fisik layanan). Reliability (keandalan)

merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan60.

Kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan.

Pelayanan adalah semua upaya yang dilakukan karyawan untuk

memenuhi keinginan pelanggannya dengan jasa yang akan

diberikan. Suatu pelayanan dikatakan baik oleh pasien, ditentukan

oleh kenyataan apakah jasa yang diberikan bisa memenuhi

kebutuhan pasien, dengan menggunakan persepsi pasien tentang

pelayanan yang diterima (memuaskan atau mengecewakan, juga

termasuk lamanya waktu pelayanan). Kepuasan dimulai dari

penerimaan terhadap pasien dari pertama kali datang, sampai

pasien meninggalkan rumah sakit.

60 Tjiptono. 2006. Op.Cit, hal 58
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3. Kesesuaian pelayanan rumah sakit terhadap pasien ibu bersalin

peserta BPJS PBI dengan undang-undang BPJS yang berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang

diberikan oleh Rumah Sakit Ketileng Semarang telah sesuai

dengan Undang-Undang BPJS karena sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin.

Adanya program BPJS membantu ibu bersalin untuk dapat

mempersiapkan penolong persalinan dan tempat persalinan,

dimana biaya pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah dan

juga dengan partisipasi dari masyarakat sendiri, dalam hal ini

keluarga yang mendapatkan BPJS secara gratis karena termasuk

dalam kategori masyarakat miskin ataupun keluarga yang secara

sukarela menjadi anggota BPJS dengan membayar angsuran rutin

setiap bulan, sehingga ibu bersalin mendapat pelayanan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan dan bagi ibu pasca persalinan berhak mendapatkan

pelayanan KB.

Hal tersebut berarti telah sesuai dengan Peraturan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bab I Ketentuan UMUM

mengenai manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak

Peserta dan/atau anggota keluarganya. Setiap peserta berhak

memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan

kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,
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kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis

habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas

manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis tidak terikat

dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis

meliputi manfaat akomodasi dan ambulans.

Pelayanan Kesehatan yang dijamin diantaranya Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP), Pelayanan

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL), Pelayanan

Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri.61. Pada

pelaksanaannya BPJS mempunyai sasaran yaitu pada Sistem

Pelayanan Kesehatan (Health Care Delivery System), Sistem

Pembayaran (Health Care Payment System), Sistem Mutu

Pelayanan Kesehatan (Health Care Quality System).62

4. Hambatan-hambatan terjadi dalam pelaksanaan pelayanan

kesehatan BPJS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun

2011

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan BPJS berdasarkan Undang-

undang Nomor 24 tahun 2011 adalah keterbatasan sumber daya

manusia dan rendahnya pengetahuan pasien tentang BPJS.

61 Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan BPJS
62 Ibid
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Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan elemen

yang sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan

seluruh aspek dalam sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh

lapisan masyarakat. Pelaksana kebijakan jaminan kesehatan

adalah unit-unit pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat dasar

sampai tingkat lanjutan. SDM pelaksana pelayanan kesehatan

pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dokter/ spesialis,

dokter gigi, perawat, dan bidan.

Tenaga kesehatan/medis merupakan kunci utama dalam

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun

2009 tentang Kesehatan, disebutkan pada pasal 1 bahwa tenaga

kesehatan/medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.

Hasil penelitian ini sesuai bahwa sejak diberlakukannya

BPJS per Januari 2014 di Indonesia maka sangat berdampak bagi

tenaga SDM di semua Rumah Sakit baik pemerintah maupun

swasta yang bekerjasama dengan BPJS, program kebijakan

pemerintah mengenai JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang

melahirkan BPJS (Badan Penyelenggara jaminan Sosial) sangat
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bermanfaat buat masyarakat, tetapidengan jumlah tenaga SDM

nya, karena bila dilihat dari masalah BPJS ini sangat

mempengaruhi jumlah tenaga SDM baik medis maupun non

medis, misalnya saja jumlah tenaga perawat, dokter umum, dokter

spesialis, tenaga administrasi pendaftaran, penagihan yang

kewalahan dengan bertambahnya peserta BPJS. Pengaruh BPJS

tentu menjadi pekerjaan berat untuk direktur Rumah Sakit dalam

mengelola manajemen Rumah sakit dalam hal kaitannya dengan

SDM kesehatan. Dampak BPJS ini bila dikaitkan dengan SDM

misalnya saja dibagian unit adiministrasi pasien tentu kerepotan

dalam hal pengumpulan berkas pendukung diagnosa untuk

disesuaikan dengan diagnose INA CBGS karena bila tidak sesuai

maka tidak dibayar oleh Askes selaku pengelolah BPJS, kedua

untuk dibagian unit penagihan pengumpulan bukti penunjang

diagnosapun harus dilampirkan agar disesuaikan INA CBGS,

dengan adanya hal demikian maka jumlah pegawai dibagian

administrasi dan penagihan akhirnya ditambah pegawainya63.

Dari sisi rendahnya pengetahuan pasien maka di rumah sakit

masih terdapat masalah khsuusnya dalam unsur

pengaplikasiannya, khususnya pada aspek rujukan, biaya, dan

kepersertaan BPJS. Banyak masyarakat yang belum tahu teknis

mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan main BPJS.

63http://www.kompasiana.com, 2016, sumber-daya-manusia-kesehatan-indonesia-
sumber-daya-atau-sumber-masalah, diakses tanggal 17 Oktober 2016
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Dengan diberlakukannya BPJS, masyarakat yang akan berobat ke

rumah sakit umum pemerintah dengan kartu BPJS harus

mendapat rujukan dari dokter, klinik/puskesmas, atau rumah sakit

umum daerah

Kebanyakan masyarakat belum tahu mengenai sistem

rujukan. Inilah yang menjadi persoalan, ketika sudah datang ke

rumah sakit tersier pasien akan dilayani jika sudah mendapatkan

rujukan dari peyanan kesehatan primer. Sistem rujukan sudah

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 001/2012 Tentang

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (PMK).

C. Kelemahan Penelitian

Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain adalah

sebagai berikut :

1. BPJS yang digunakan oleh masyarakat dapat digunakan untuk

berbagai macam pengobatan, sedangkan pada penelitian ini maka

penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pasien terfokus

pada pasien ibu bersalin pengguna BPJS Kelas III PBI, padahal

masih banyak pasien lain yang juga menggunakan BPJS

Kesehatan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat

digeneralisasikan di tempat lain.

2. Fokus dalam penelitian ini adalah pada ibu bersalin normal

sedangkan ibu bersalin dengan tindakan tidak digunakan sebagai
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sampel penelitian, hal ini karena setelah dilakukannya tindakan

maka ibu bersalin tersebut masih harus mendapatkan perawatan

intensif dari pihak rumah sakit

3. Penelitian dititikberatkan pada kualitas pelayanan pada ibu bersalin

pengguna BPJS Kelas III PBI, hal ini bahwa peralatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan yang digunakan

oleh ibu bersalin di Kelas III begitu juga dengan pelayanan obat

yagn diberikan sehingga tidak mempertimbangkan peralatan lain

dan pelayanan obat di luar kamar bersalin kelas II.




