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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah suatu pokok penting dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Tingkat pelayanan kesehatan 

diharapkan dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Indonesia (Hidayat, 2008), serta dapat terwujudnya jaminan kesehatan 

(JKN-KIS) yang sesuai dengan visi Badan Pelayanan Jaminan Sosial 

(BPJS). Kenyataannya, masih banyak pengguna BPJS yang merasa tidak 

puas dengan pelayanan kesehatan, salah satunya Tribun Sumatra Selatan 

2016 menyatakan keluhan dari pasien BPJS mengenai tagihan yang tidak 

masuk akal, seharusnya membayar hanya Rp. 204.000 tetapi dari tagihan 

mengharuskan membayar Rp. 1.329.400 (Tribun Sumatra Selatan, 2016). 

Pasien BPJS di satu rumah sakit di Surabaya juga mengeluhkan tidak 

tersedianya obat (Detik, 2016). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

di RSUD I. A. MOEIS Samarinda menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan 

antara BPJS dan non BPJS (Riska, 2016). 

Data jumlah keluhan yang didapatkan pada periode 2014 sekitar 

1.554 komplain meliputi 399 atau 26% mengenai inforasi pendaftaran, 440 

atau 28% mengenai biaya diluar ketentuan, 18% pelayanan medis dan non 

medis dan 160 atau 10% engenai ketersediaan obat yang kurang memadai 

(JKN Depkes, 2014). Berlanjut pada tahun 2015 keluhan meningkat menjadi 

sekitar 67.260 keluhan atau sekitar 13.450 keluhan perbulan (JKN Depkes, 
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2016). Pelayanan kesehatan suatu Rumah Sakit/Puskesmas berhubungan 

dengan kepuasan pasien. Mengetahui tingkat kepuasan pada pasien, Rumah 

Sakit dapat melakukan evaluasi pada kinerja pelayanan kesehatan kemudian 

dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien (Nursalam, 

2014). Dapat dibuktikan pasien yang memperoleh kepuasan pelayanan 

kesehatan akan cenderung mematuhi nasihat dan arahan dari pelayan 

kesehatan sehingga pasien akan lebih terkondisikan dengan baik (Pohan, 

2012).  

Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Rejosari Pekanbaru bahwa 

pasien BPJS merasa cukup puas dengan pelayanan kesehatan puskesmas 

mtersebut (Ningrum, 2015). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan di RSUD I. A. MOEIS Samarinda menyebutkan bahwa 

tidak ada perbedaan antara BPJS dan non BPJS (Riska, 2016). Berbeda 

dengan penelitian di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito 

Bantul menyebutkan bahwa ada perbedaan kepuasan pelayanan kesehatan 

antara BPJS dan non BPJS dengan prosentase 73,3% pasien BPJS merasa 

puas dengan tingkat kepuasan tinggi terhadap pelayanan pendaftaran dalam 

aspek penampilan dan sikap (76,7%). Sedangkan pasien non BPJS merasa 

puas dengan tingkatan kepuasan sedang sebesar 91,5% dalam aspek 

kehandalan (Annisa, 2016). Penelitian lain yang telah dilakukan di 

Puskesmas Nagrak Sukabumi dengan hasil yang sama dengan penelitian 

Annisa 2016, menyatakan terdapat perbedaan kepuasan pelayanan 

kesehatan pasien BPJS dengan non BPJS dalam aspek kualitas pelayanan 
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kesehatan, sebesar 67,3% merasa tidak puas dengan pelayanan BPJS (Ilahi, 

2016). 

Beberapa penelitian diatas memiliki hasil penelitian yang berbeda-

beda dan tempat penelitian yang berbeda, tetapi belum terdapat penelitian 

yang meneliti di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Oleh karena itu, 

peneliti meneliti mengenai perbedaan kepuasan pelayanan kesehatan antara 

pasien BPJS dengan umum dengan penelitian observasi analitik pasien 

rawat inap kelas II di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.2. Rumusan Masalah 

“Apakah terdapat perbedaan kepuasan pelayanan kesehatan pasien 

BPJS dengan pasien umum?” 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pelayanan kesehatan 

pasien BPJS dengan pasien umum. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1.3.2.1. Mengetahui jumlah pasien BPJS dan jumlah pasien umum 

yang dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan 

1.3.2.2. Mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pelayanan 

kesehatan antara pasien BPJS dan pasien umum di RSI 

Sultan Agung Semarang. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Sebagai evaluasi untuk pengembangan kualitas pelayanan 

kesehatan berdasarkan kepuasan pasien BPJS dan pasien umum. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi perbedaan tingkat kepuasan 

pelayanan kesehatan antara pasien BPJS dengan pasien umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


