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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia dalam bidang

kesehatan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia yang berkualitas

dengan tujuan meneruskan pembangunan nasional. Melindungi rakyat agar

dapat hidup sehat adalah merupakan kewajiban Negara yaitu memberikan

hak yang mendasar yaitu hak atas kesehatan, seperti yang telah dirumuskan

dalam Undang Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 H ayat (1) sedangkan

Pasal 34 ayat (3), menyatakan pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan. Hal ini senada dengan hak asasi manusia yang merupakan hak

dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal

dan harus dihormati, dipertahankan, tanpa membedakan ras, status, warna

kulit, jenis kelamin, keyakinan,  politik dan sebagainya.

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan

merupakan tanggung jawab Negara terhadap kesehatan maka Pemerintah

bersama DPR menerbitkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Kesehatan.

Agar pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik maka diperlukan

adanya peraturan pelaksana lainnya tentang : upaya kesehatan, sumber daya

kesehatan.
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Agar pelayanan kesehatan yang diberikan Negara berjalan

bersinergi secara Nasional maka ditempatkan dalam sistem pengelolaan

kesehatan yang dikenal dengan nama Sistem Kesehatan Nasional. Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) yang dituangkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun

2012, merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan

kesehatan di Indonesia.

Upaya kesehatan yang diselenggarakan  oleh Negara dikelola oleh

Kementrian Kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu,

terintegrasi, dan berkesinambungan, yang sering disebut dengan Upaya

Kesehatan Paripurna, yaitu memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan

masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan

penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan

(rehabilitatif). 1

Tenaga kesehatan dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang selamjutnya disebut Undang

Undang Tenaga Kesehatan, yang juga merupakan aturan pelaksana dari

Undang Undang Rumah Sakit. Tenaga kesehatan merupakan pelaku

pelaksana pelayanan kesehatan yang terdiri dari tiga belas kelompok tenaga

kesehatan dimana secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 4

kelompok, yaitu Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Penunjang

Medis dan Tenaga Penunjang Non Medis.

1 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, cet-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 51
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Lahirnya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit yang selanjutnya disebut Undang Undang Rumah Sakit, yang

merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Kesehatan. Rumah

Sakit merupakan suatu institusi fasilitas kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan paripurna. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di

rumah sakit merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah untuk

melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tidak

terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

kesehatan, teknologi, sosial dan ekonomi.2 Agar kualitas pelayanan atau

mutu layanan rumah sakit tetap terjaga secara berkesinambungan, maka

Pemerintah turut campur tangan dengan maksud untuk menjamin pasien

mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman.

Bentuk campur tangan pemerintah ini dituangkan dalam bentuk

berbagai peraturan, dengan mengharuskan mempunyai berbagai ijin sebelum

mendirikan rumah sakit maupun sebelum beroperasinya rumah sakit, yang

dalam hal ini merupakan salah satu bentuk  pengawasan preventif dari

pemerintah.

Salah satu cara pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan

mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien adalah melalui akreditasi

rumah sakit yang dilakukan oleh lembaga independen. Dalam pelaksanaan

akreditasi ditekankan ada unsur pembinaan dan penilaian. Rumah sakit

2 Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Cet-1, Bandung: CV Keni Medika, hal. 9
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diwajibkan mengikuti akreditasi yang pelaksana akreditasi adalah lembaga

independen, setiap tiga tahun sekali, yang dirumuskan dalam Undang Undang

Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 40 ayat (1) dan kemudian diatur

lebih lanjut dalam Permenkes Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana diubaht

dalam Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 dalam Pasal 4 bahwa akreditasi

rumah sakit dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi

yang berasal dari dalam atau luar negeri dimana lembaga tersebut telah

terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care

(ISQua).

Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk

meningkatkan mutu serta keselamatan pasien, asuhan pasien yang baik,

keamanan lingkungan rumah sakit, dan senantiasa berupaya mengurangi

risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. Dengan demikian maka

akreditasi rumah sakit dianggap merupakan cara efektif untuk

mengevaluasi/menilai mutu layanan rumah sakit.3

Penilaian akreditasi rumah sakit adalah berdasarkan pemenuhan

standar, yang setiap standar di urai menjadi elemen penilaian. Pemenuhan

elemen penilaian tersebut merupakan pedoman yang lebih detail untuk

menjabarkan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit sebagai unsur

meningkatkan mutu dan keamanan layanan kepada pasien. Dalam hal ini

3 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Standar Akreditasi Rumah Sakit, hal. xvi
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penekanannya bahwa akreditasi adalah suatu proses belajar, maka rumah

sakit distimulasi untuk melakukan perbaikan secara terus menerus.4

Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 428/

MENKES/ SK/ XII/ 2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana

Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 40 Ayat (3)

Undang Undang Rumah Sakit dan mengingat Permenkes Nomor 12 Tahun

2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dalam

Permenkes Nomor 34 tahun 2017. Dalam Surat Keputusan ini tersirat dua hal

yaitu menunjuk Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit di

Indonesia adalah KARS yang berasal dari dalam negeri  dan JCI (Joint

Comission International) yang berasal dari luar negeri. Adapun syarat dan

tugas lembaga Independen ini adalah sebagai berikut: melaksanakan

akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi, menyusun tata laksana

penylenggaraan Akreditasi dan melaporkan rumah sakit yang telah

terakreditasi ke Menteri.

Keputusan pemberian nilai akreditasi rumah sakit adalah

berdasarkan kepatuhan rumah sakit terhadap pemenuhan stadar yang

dipersyaratkan. Ada 5 Standar dalam SNARS edisi 1. Masing masing Standar

terdiri dari beberapa Bab, yang totalnya terdiri dari 16 Bab. Bagi Rumah

Sakit Non Pendidikan di syaratkan mengikuti 15 Bab sedangkan bagi Rumah

Sakit Pendidikan dipersyaratkan mengikuti 16 Bab. Pengengelompokan

standar tersebut sebagai berikut :

4 Ibid, Kementrian Kesehatan, Standar Akreditasi RS, hal. xvi.
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1. Standar keselamatan pasien

2. Standar pelayanan berfokus pasien

3. Standar manajemen Rumah Sakit

4. Program nasional, dan

5. Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit5

Beberapa penelitian lain tentang akreditasi telah banyak dilakukan

dengan melihat dari berbagai aspek misalnaya seperti penelitian :

Improvement in quality of hospital care during accreditation: A nationwide

stepped-wedge study, merupakan sebuah penelitian untuk menilai perubahan

dalam kualitas perawatan rumah sakit sehubungan dengan akreditasi di

Denmark. Yang dinilai adalah perubahan tren perawatan di rumah sakit

selama masa studi 269 minggu sebelum, selama, dan sesudah akreditasi. Hasil

dari studi ini adalah kualitas perawatan rumah sakit meningkat dari waktu ke

waktu. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa akreditasi rumah sakit

mengarah pada peningkatan dalam perawatan pasien.6

Peneliti lain yang meneliti dengan Judul : The impact of hospital

accreditation on quality measures: an interrupted time series analysis.

Menyatakan negara berkembang menggunakan akreditasi rumah sakit untuk

menjamin kualitas dan keselamatan pasien. Penelitian ini dilakukan di rumah

sakit di Uni Emirat Arab. Hasil kinerja kualitas diamati selama periode 48

bulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persiapan untuk survei

5 Komisi Akreditasi RS, 2017, SNARS, ed-1, Jakarta, Hal 6-8
6

Bogh SB, Falstie-jensen AM, Improvement in quality of hospital care during accreditation. International Journal of
Quality in Health Care.2016;28(6):715-720. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27578631.
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akreditasi menghasilkan peningkatan yang signifikan karena 74% dari

tindakan medis sesuai dengan acuan akreditasi. Ada manfaat residual dari

penilaian akreditasi tiga tahun kemudian dengan kinerja yang sesuai dengan

akreditasi dan berhasil mempertahankan sekitar 90%. Penelitian ini

menunjukkan bahwa peningkatan yang dicapai dari akreditasi dapat

dipertahankan selama siklus akreditasi tiga tahun kemudian.7

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang selanjutnya disebut RSUP

Sanglah adalah merupakan Rumah Sakit umum klasifikasi A, sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat 3 (Faskes 3 atau Rumah Sakit rujukan) dan juga

Rumah Sakit Pendidikan dengan berbagai layanan unggulannya.

RSUP Sanglah mempunyai juga tugas dan tanggung jawab untuk

terus meningkatkan mutu layanan melalui akreditasi rumah sakit. Dan saat ini

RSUP Sanglah telah memperoleh sertifikat kelulusan akreditasi dari JCI

maupun dari KARS dengan predikat paripurna.

Dalam rangka persiapan re-akreditasi tahun 2020 akan

menggunakan SNARS edisi 1 dan RSUP Sanglah harus menyesuaikannya.

Sesuai ketentuan dari KARS data yang akan dinilai adalah data 1 tahun

terakhir. Data ini harus sudah dipersiapkan mulai tahun 2019 (akreditasi

verivikasi) untuk menuju akreditasi SNARS edisi 1 di tahun 2020

Walaupun RSUP Sanglah telah meraih predikat Akreditasi

Paripurna, namun masih ditemui kendala dalam pelaksanaan pelayanan

kesehatan, misalnya keluhan keluarga pasien lewat media massa, Web

7 Devkaran S, O Farreii PN. The impact of hospital accreditation on quality measures: an interrupted time series analysis,
BMC Health services Research. 2015, 15:137. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25889013.
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Pengaduan RSUP Sanglah, keluhan langsung kepada petugas, melalui kotak

saran, pohon saran dan lewat telpon tentang lambannya pelayanan,

komunikasi yang sinkron kepada pasien dan keluarganya, sulitnya lahan

parkir, kebersihan lingkungan dan sebagainya.

Dari hal tersebut di atas, menarik minat peneliti untuk meneliti

apakah penerapan akreditasi di RSUP Sanglah dapat meningkatkan mutu

pelayanannya kepada pasien? Serta faktor faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi untuk  meningkatkan mutu pelayanan dalam penerapan

standar akreditasi. Untuk itu peneliti tertari memilih judul penelitian:

Penerapan Sistem Akreditasi Rumah Sakit Dalam Upaya Peningkatan

Mutu Pelayanan Rumah Sakit (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum

Pusat Sanglah Denpasar).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang akreditasi dalam upaya peningkatan

mutu layanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah?

2. Bagaimana penerapan akreditasi di Rumah Sakit Umum Pusat

Sanglah dalam upaya peningkatan mutu layanan ?

3. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi penerapan akreditasi

dalam upaya peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit Umum

Pusat Sanglah Denpasar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini  adalah :
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1. Mendapatkan gambaran pengaturan tentang akreditasi Rumah Sakit

dalam upaya peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Umum Pusat

Sanglah Denpasar.

2. Mendapatkan gambaran tentang penerapan akreditasi Rumah Sakit

dalam layanan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

3. Mendapatkan gambaran tentang faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit dalam upaya peningkatan

mutu layanan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti

mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pengguna layanan rumah sakit.

a) Mendapatkan pelayanan yang bermutu, efisien dengan

mengedepankan keselamatan pasien.

b) Masyarakat mengetahui dan memahami tentang hak dan

kewajibannyanya sebagai pasien.

2. Bagi Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan

a) Dapat memberikan informasi pelayanan yang berorientasi pada

keselamatan pasien, mutu, efisien, kepuasan serta kendali biaya.

b) Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan memiliki dan memahami

keselamatan kerja, kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan.
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c) Rumah Sakit dan Tenaga kesehatan memiliki dan memahami

pentingnya rekam medik yang terintegrasi untuk kepentingan

keselamatan pasien dan sebagai bukti apa yang telah dikerjakan.

3. Bagi Perguruan Tinggi.

a) Menularkan kepada anak didik dan tenaga kesehatan dan calon

tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang berfokus

pada pasien, menjaga mutu layanan serta mematuhi semua

peraturan dan standar dalam memberi layanan kepada pasien.

b) Untuk menambah bahan refrensi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan

hukum kesehatan dan untuk menjadi bahan bagi penelitian lain

yang berkaitan dengan akreditasi Rumah Sakit.
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E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Pelayanan Kesehatan

UUD 1945
UU No 36 Th 2009 tentang Kesehatan

Rumah Sakit

UU No 44 Th 2009 ttg RS

PP No 47 Th 2016 ttg Faskes

Akreditasi RS

Permenkes No.34 Th 2017 ttg
Akreditasi.RS

Kepmenkes No. 428 Th 2012 ttg
Penetapan lembaga independen
Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia

Persiapan SNARS edisi 1

Nakes

UU No.29 Th 2004 ttg Praktek
Kedokteran
UU No.38 Th 2014 ttg
Keperawatan
UU No 36 th 2014 ttg Tenaga
Kesehatan

REGULASI

Kep. Dirjen BUK No
HK.02.04/I/2790/11 ttg Standar
Akreditasi RS
Permenkes No 56 Th 2014 ttg
Klasifikasi RS
Permenkes No 11 Th 2017 ttg
Keselamatan Pasien

Pengawasan

Pelaksanaan Akreditasi

Mutu layanan

Faktor Faktor

Kepemimpinan
Kebijakan RS
Sumber Daya Manusia
Fasilitas Kesehatan

Regulasi di RSUP
Sanglah

RSUP Sanglah



12

2. Kerangka Teori

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Hak atas Kesehatan yang

dirumuskan  dalam Pasal 28 H ayat (1) Pemerintah bersama DPR

menerbitkan Undang Undang Kesehatan yang baru yaitu Undang

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena Negara

sebagai pengemban amanat Undang Undang untuk mewujudkan

kesejahteraan dan menyehatkan rakyatnya yang meliputi sejahtera

badan, jiwa dan sosial, agar setiap orang hidup produktif secara

ekonomis dan terciptanya masyarakat Indonesia yang ditandai oleh

prilaku hidup sehat.

Diselenggarakannya upaya kesehatan oleh Negara adalah

untuk mewujudkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya

yang berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan pendekatan

pelayanan kesehatan  paripurna.

Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit adalah orang atau

tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit. Tenaga kesehatan berkontribusi

terhadap  mutu layanan, dengan demikian dalam hal penerimaan dan

seleksi pegawai perlu dicermati karena merupakan hal yang penting

sehingga harus dilakukan seleksi, kredensial dan re-kredensial seperti

yang diamanatkan oleh Permenkes No 755 Th 2011 tentang Komite

Medik dan Permenkes Nomor 49 tahun 2014 tentang Komite

Keperawatan.
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Pada jaman dahulu pelayanan kesehatan bersifat murni untuk

sosial atau amal (charity), sumbangan yang diperoleh rumah sakit saat itu

ditujukan hanya menolong  penderitaan manusia yang sakit. Saat ini

rumah sakit melakukan keseimbangan antara faktor sosial dan faktor

ekonomi, dengan melakukan subsidi silang untuk menutupi

pengeluarannya. Semakin majunya teknologi kedokteran dan

meningkatnya kesadaran masyarakat, maka semakin kompleklah masalah

rumah sakit itu. Rumah sakit merupakan institusi yang padat modal,

padat tenaga, padat teknologi dan padat masalah dalam berbagai bidang.

Lahirnya Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang

Rumah Sakit yang merupakan tonggak sejarah baru di Indonesia yang

sebelumnya hanya diatur oleh Permenkes, hal ini merupakan  suatu

kemajuan dalam perumahsakitan. Agar pelaksanaan tugas

penyelenggaraan rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun swasta memenuhi tujuan utamanya yaitu pelayanan kesehatan

yang bermutu, maka ditetapkanlah ketentuan hukum yang mengatur

mengenai penyelenggaraan rumah sakit baik yang bersifat umum

maupun yang bersifat khusus. 8

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan

adalah melalui Akreditasi Rumah Sakit. Dalam hal pembinaan dan

pengawasan oleh pemerintah maka diterbitkanlah beberapa aturan

sebelum mendirikan rumah sakit maupun setelah beroperasinya rumah

8 Endang Wahyati Yustina, op cit, hal.1
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sakit. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan

berbagai ijin,  Bila rumah sakit sudah beroperasi maka pengawasan tetap

dilakukan lewat lembaga independen yang sudah terakreditasi yaitu

KARS atau JCI. Dengan demikian Pemerintah selalu hadir dalam

pengawasan mutu layanan di rumah sakit. Di sisi lain akreditasi rumah

sakit mengandung arti suatu pengakuan yang diberikan pemerintah

kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Proses akreditasi rumah sakit dirancang untuk meningkatkan

budaya mutu dan keselamatan pasien sehingga masyarakat yang

menggunakan pelayanan kesehatan dan tenaga kerja kesehatan di rumah

sakit merasa aman dan nyaman.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu membahas aspek yuridis dan juga

pengaruh sosialnya. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis

Sosiologis adalah pendekatan yang memakai ilmu Sosial untuk

memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.9

Aspek yuridis dari penelitian ini meliputi penelitian terhadap

asas-asas hukum, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dan tentang

akreditasi rumah sakit. Sedangkan aspek sosiologis dari pendekatan pada

9
Agnes Widanti dkk, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Unika Soegijapranata, Semarang, Hal 2-39.
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penelitian ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemenuhan standar akreditasi Rumah Sakit di RSUP Sanglah yang

seharusnya dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Pada  penelitian

ini yang diinginkan adalah mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan

akreditasi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar berdasarkan

Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dalam

Permenkes  Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi.

3. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel :

Variabel bebas  : Surat Keputusan Direktur, Panduan/ Pedoman Standar

Prosedur Operasional, Akreditasi Rumah Sakit Versi

SNARS edisi 1

Variabel tergantung : Mutu Rumah Sakit

Variabel kendali: Sumber Daya Manusia Rumah Sakit, kwantitas

maupun kwalitas, Motivasi, Loyalitas, Fasilitas

Rumah Sakit.
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Difinisi Operasional :

a) Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan

Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah

memenuhi Standar Akreditasi.

b) Sumber Daya Kesehatan adalah semua unsur atau komponen yang

digunakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam

rangka upaya peningkatan derajat kesehatan.

c) Survei Akreditasi Rumah Sakit adalah kegiatan penilaian di tempat

untuk mengukur seberapa jauh Rumah Sakit mematuhi standar yang

ditetapkan.

d) Predikat Akreditasi Tingkat Paripurna adalah bilamana Rumah Sakit

mendapat sertifikat akreditasi jika setiap bab dari standar akreditasi

Rumah Sakit mempunyai nilai minimal 80 %.

e) Mutu layanan adalah pemenuhan standar atau elemen penilaian

Akreditasi Rumah Sakit serta ketaatan terhadap peraturan Rumah

Sakit.

f) KARS adalah singkatan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang

merupakan lembaga pelaksana akreditasi yang berasal dari dalam

negeri yang telah terakreditasi ISQua

4. Jenis Data

a) Data primer :

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang

diteliti. Adapun cara memperoleh data primer yakni melalui pedoman
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wawancara dengan narasumber yang dipandu menggunakan  daftar

pertanyaan.

b) Data Sekunder :

(1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat antara lain:

(a) Undang Undang Dasar 1945

(b) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

(c) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

(d) Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi

Rumah Sakit.

(e) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428 Tahun 2012

tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana

Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

(2) Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan  penjelasan

mengenai bahan hukum primer, dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer misalnya:

Buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan hukum

kesehatan, Hasil penelitian, Hasil Karya dari kalangan hukum,

Pedoman Akreditasi Rumah Sakit, jurnal dan makalah yang

terkait dengan penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit.
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(3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, Encyclopedia,

Leaflet.10

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Studi kepustakaan;

Studi kepustakaan ialah cara mengumpulkan data yang

bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh

melalui bahan kepustakaan. Melalui studi kepustakaan pengumpulan

data dilakukan dengan membaca, mengumpulkan dan mempelajari

serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku,

literatur, pendapat para sarjana, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen

yang lain,11 seperti Surat Keputusan Direktur, Pedoman, Panduan, dan

Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUP Sanglah yang berkaitan

dengan peningkatan mutu layanan rumah sakit.

b) Studi lapangan:

Melakukan wawancara melalui narasumber dengan daftar

pedoman pertanyaan terbuka yang telah disusun sesuai dengan tujuan

penelitian dan permasalahan yang ada.12 Dalam penelitian ini

10 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 52-
53
11 Ibid, hal. 52
12 Ibid, hal. 60
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wawancara dilakukan kepada nara sumber di RSUP Sanglah Denpasar

yang memahami tentang Akreditasi Rumah Sakit, dengan maksud

untuk melihat bagaimana Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Akreditasi Rumah Sakit diterapkan di RSUP Sanglah.

c) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga bagian dari

Rumah Sakit yang yang ikut dalam proses pembuatan draft kebijakan,

Pedoman, Panduan maupun Standar Prosedur Operasional (SPO)

dalam rangkaian proses akreditasi rumah sakit yaitu antara lain:

Direktur Utama, Para  direksi, Para ketua/sekretaris Komite RS

Sanglah, Ketua/sekretaris Diklit RSUP Sanglah, dan Para

Ketua/sekretaris  Pokja Akreditasi RS Sanglah.

6. Metode Analisis Data.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, dengan menggunakan teori hukum, azas hukum, dan peraturan

perundang undangan. Metode analisis kualitatif adalah analisis yang

dilakukan terhadap data yang tidak bisa dihitung. Penyajian dilakukan

dengan mengumpulkan data bentuk uraian yang, selanjutnya dilakukan

analisis kualitatif.13 Setelah data terkumpul, diperiksa, untuk

mendapatkan kebenarannya dan hasilnya dianalisis, kemudian disajikan

secara naratif sehingga akan memberikan gambaran sejauh mana

13 Suratman dkk, 2014, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet-2, Bandung, CV Alfabeta, hal. 145
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akreditasi rumah sakit dapat meningkatkan mutu layanan dan

keselamatan pasien.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar. Tempat

ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena RSUP Sanglah Denpasar

merupakan Rumah Sakit Pemerintah Klas A, sebagai Rumah Sakit

Pendidikan, telah ter-akreditasi dan sebagai tempat peneliti bertugas.

G. Sistematika Penyajian Tesis

Penelitian ini akan disusun sesuai dengan sistematika penulisan

yang terdiri dari empat (4) Bab dan masing masing Bab mempunyai sub Bab.

Bab I : Pendahuluan.

Dalam pendahuluan akan dikemukakan mengenai latar belakang

masalah yang menguraikan alasan pemilihan judul, mengemukakan mengenai

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka pikir yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka

teori, metode penelitian dan rencana penyusunan tesis.

Bab II : Tinjauan pustaka.

Dalam tinjauan pustaka berisi uraian tentang Palayanan Kesehatan,

Upaya Kesehatan, Fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit

sebagai Institusi, Akreditasi sebagai bentuk pengawasan serta  uraian

peraturan per-undang undangan yang terkait dengan akreditasi rumah sakit
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terhadap mutu layanan serta faktor yang mempengaruhui  pelaksanaan

akreditasi.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang menguraikan tentang

hasil yang diperoleh dari wawancara di RSUP Sanglah yang selanjutnya akan

dibahas: pengaturan tentang akreditasi dalam upaya peningkatan mutu

layanan, pelaksanaan akreditasi dalam layanan kesehatan dan faktor yang

mempengaruhi/kendala  pelaksanaan akreditasi dalam upaya peningkatan

mutu layanan, berdasarkan Undang Undang Rumah Sakit dan Permenkes

tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Bab IV : Penutup.

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi

RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan harapan dari penelitian ini. Selain hal

tersebut, pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran

yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi di RSUP Sanglah Denpasar.
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