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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2010), akan mendorong seluruh negara 

untuk mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduknya (Universal 

Health Coverage). Dengan  adanya jaminan kesehatan tersebut maka semua 

penduduk di negara yang mengembangkan dan mengadakan jaminan kesehatan 

ini termasuk peserta jaminan kesehatan (WHO, 2010). Di Indonesia, pada tanggal 

1 Januari 2014 telah didirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS)  yang selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam 

mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. BPJS Kesehatan ini 

merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Dalam mengatur 

masalah kesehatan di perlukan badan khusus yang dapat bertanggung jawab 

mengadakan jaminan kesehatan, dimana badan tersebut harus memberikan mutu 

pelayanan yang baik agar bisa mencapai kepuasan pelayanan. 

Zeithaml et al (dalam Rangkuti, 2006) mengatakan bahwa pelayanan yang 

bermutu dapat terbentuk dari lima dimensi Service Quality (Servqual) yaitu, daya 

tanggap, kehandalan, empati, jaminan dan bukti fisik (Rangkuti, 2006). karena 

banyaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan secara nasional dan sebagai suatu 

sistem yang besar dan baru berlangsung dalam tempo yang relatif singkat, Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan 

BPJS Kesehatan, dimana terdapat permasalahan dalam mengaplikasikannya, dan 
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banyak masyarakat yang masih belum tahu teknis dan cara mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan, sehingga masih banyak 

peserta BPJS Kesehatan yang mengeluh dengan sistem pelayanan berjenjang yang 

diterapkan BPJS Kesehatan. Sistem pelayanan rujukan berjenjang ini juga 

menjadi tantangan yang kerap akan dihadapi oleh pasien-pasien peserta BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. Mutu pelayanan 

kesehatan sangat dipengaruhi oleh proses pemberian pelayanan dan seberapa 

besar biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Setiap pasien akan memiliki perspektif 

berbeda mengenai cara pelayanan kesehatan yang di berikan, hal tersebut 

dipengaruhi oleh karakter pasien yang terdiri dari pekerjaan, jenis kelamin, umur, 

pendidikan. Dengan adanya penyelengaraan BPJS Kesehatan, mutu pelayanan 

yang akan diberikan kepada pasien sudah ditentukan. Sebagian besar dari hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan.  

Peran strategis ini di peroleh karena Rumah Sakit sebagai salah satu 

bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat strategis dalam 

upaya mempercepat peningkatan  kesehatan masyarakat Indonesia. Peran strategis 

ini di peroleh karena Rumah Sakit merupakan sarana fasilitas kesehatan yang 

padat tekhnologi dan padat  pakar (Aditama, 2003). 

Berikut tabel iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 yang telah mengalami 

kenaikan: 

Tabel 1.1 

Tabel Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 

 

Kelas I Rp 80.000 

Kelas II Rp 51.000 

Kelas III Rp 25.000 
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Berdasarkan tabel diatas ada perbedaan besarnya iuran BPJS berdasarkan kelas. 

Hal ini jelas menujukkan ada perbedaan perlakuan penanganan pasien 

berdasarkan kelas. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka akan semakin 

baik pelayanan yang diberikan. Perbedaan yang dirasakan oleh pasien adalah 

biaya peserta BPJS berbeda-beda sehingga ada perlakuan yang berbeda-beda 

dirasakan oleh pasien. Salah satu bentuk  pelayanan publik yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah adalah penyediaan fasilitas kesehatan bagi 

masyarakat. Kepuasan pasien sering  menjadi perbincangan  dalam era pemasaran  

entah diorganisasi yang berorientasi bisnis maupun organisasasi yang berorientasi 

membisnis seperti di lembaga pendidikan. Hermawan dan Syakir(2006:34). 

Kepuasan pasien sendiri yaitu tingkat kesesuaian antara  pelayanan yang 

diinginkan dan di harapkan berbeda dengan kenyataan yang diterima. tingkat 

kesesuaian tersebut yaitu hasil penilaian yang dilakukan oleh stakeholder 

berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang di alaminya. Sebagai satu-

satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Poso yang diberi amanat pelayanan 

kesehatan yang bermutu, terjangkau, aman dan bersih. RSUD Kota Poso di minta  

untuk selalu menjadi yang terbaik agar bisa menjadi Umpan balik kualitas 

pelayanan, biaya rumah sakit dan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso. Rumah Sakit Daerah yang melayani 

kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso dan sekitarnya, untuk memenuhi 

permintaan masyarakat (pasien) untuk mendapatkan perawatan medis baik secara 

langsung maupun perawatan menginap (rawat inap) kepada masyarakat yang sakit 
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atau berobat. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 42 

Tahun 1972. Dan telah disempurnakan dengan Perda Nomor 5 Tahun 1985 yaitu 

menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso.Keadaan ini dapat 

terjadi karena tujuan Pemerintah agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Poso dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat juga 

harus menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit yang berorientasi kepada 

brand equity dan profit.  

Hasil penelitian Adil, Adityawarman dkk (2016), variabel pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Tang,Liyan (2011) bahwa pelayanan kesehatan berpengaruh signfikan 

terhadap kepuasan pasien. Hal ini dengan melibatkan interaksi dokter dengan 

pasien, proses perawatan, fasilitas dan lingkungan rumah sakit.Penelitian Yogi 

Bhakti Marhenta,dkk (2018)menunjukkan pada pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pasien BPJS. Penelitian Agus Diman Syaputra 

(2015)adanya hubungan antara mutu pelayanan BPJS Kesehatan dengan kepuasan 

pasien di Instalasi Rawat Inap Kelas II Rumah Sakit Umum Daerah. 

Biaya seringkali menjadikan sebagaindikator kualitas jasa bagi pasien. 

misalnya, dengan adanya biaya yang tinggi pasien akan mengharapkan mendapat 

pelayananan yang juga berkualitas. Sebaliknya, pasien dengan biaya rendah 

sering sekali mendapatkan kualitas pelayanan yang sangat tidak 

memuaskan. Harga  atau biaya juga dapat mempengaruhi market sharenya dan 

jasa pelayanan juga dapat  berpengaruh pada posisi persaingan pada 

rumahsakit. Selain harga, rumah sakit juga memperhatikan peningkatan fasilitas. 
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Fasilitas yang baik dan lengkap merupakan daya tarik tersendiri bagi pasien dalam 

menentukan pilihannya. 

Penelitian Joshua J. Fenton, H, e,el (2012) Kepuasan pasien yang tinggi 

secara signifikan berhubungan dengan cakupan asuransi kesehatan. Cakupan 

asuransikesehatan dalam hal ini besarnya biaya yang ditanggung oleh asuransi 

untuk memperoleh kebutuhan perawatan pasien. 

Adil, Adityawarman dkk (2016), biaya berpengaruh signifikan secara 

langsung terhadap kepuasan pasien. Sebagai Salah satu aspek yang menjadi 

pertimbangan pasien adalah yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tertentu 

adalah aspek biaya yang terjangkau. Hal ini sama  dengan hasil penelitian Isyanto, 

et al.(2013) yang mengatakan bahwa harga obat yang bisa di jangkau menjadi  

satu hal yang paling penting bagi pasien. 

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diketahui adanya kesenjangan antara 

teori dengan kenyataan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah 

Posodalam mencapai kepuasan pasien pengguna kartu BPJS. Maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil judul “ Pengaruh Pelayanan dan Biaya 

Terhadap Kepuasaan Pasien Pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum  

Daerah Poso . 

1.2Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1 Apakah Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pengguna kartu 

BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso?. 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Joshua+J.+Fenton&q=Joshua+J.+Fenton
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1.2.2  Apakah Biaya berpengaruh terhadap kepuasan pasien pengguna kartu BPJS 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso? 

1.2.3 Apakah Pelayanan dan Biayasecara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan pasien pengguna kartu BPJSpada Rumah Sakit Umum Daerah 

Poso?. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan terhadap kepuasan pasien pengguna 

kartu BPJS pada RSUD Poso. 

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap kepuasan pasien 

pengguna kartu BPJS pada RSUD Poso. 

1.3.4  Untuk mengetahui pengaruhPelayanan dan Pembiayaansecara simultan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pasien pengguna kartu 

BPJS Pada RSUD  Poso. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.4.1  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

yang berguna bagi RSUD Poso bagi pengguna BPJS dalam menangani 

pasien. 

1.4.2 Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. 
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1.4.3 Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam 

penelitian serupa. 

1.4.4  Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso 
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